Slovensky

Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh,
ktorý je, ktorý bol a ktorý príde,
Všemohúci. (Zjv 1,8)

Videl som v nočnom videní: v nebeských oblakoch prichádzal
niekto ako Syn človeka; a došiel až k starcovi. Priviedli ho k nemu a
on mu dal moc a slávu i kráľovstvo, takže mu slúžili všetky národy,
kmene a jazyky. Jeho vláda je vláda večná – nikdy nepominie – a
jeho kráľovstvo nikdy nezanikne.

Ježiš Kristus je verný svedok, Prvorodený z mŕtvych a Vládca nad
kráľmi zeme.
On nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov. Urobil z
nás Kráľovstvo kňazov pre svojho Boha a Otca. Jemu sláva a moc na
večné veky. Amen.
Hľa, prichádza v oblakoch a uvidí ho každé oko; aj tí, čo ho
prebodli. A všetky národy zeme sa budú preňho biť do pŕs. Tak je,
amen.
Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý
príde, Všemohúci.

Pilát sa pýtal Ježiša: "Si židovský kráľ?"
Ježiš odpovedal: "Hovoríš to sám od seba, alebo ti to o mne
povedali iní?" Pilát odvetil: "Vari som Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi
ťa vydali. Čo si vykonal?"
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Ježiš povedal: "Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje
kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som sa
nedostal do rúk Židov. No moje kráľovstvo nie je stadiaľto."
Pilát mu povedal: "Tak predsa si kráľ?" Ježiš odpovedal: "Áno, som
kráľ, ako hovoríš. Ja som sa preto narodil a preto som prišiel na svet,
aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva
môj hlas."

Pred judejského guvernéra Pontia Piláta priviedli väzňa, aby ho odsúdil na smrť. S väzňom
už zrejme pred tým zle zaobchádzali. Jeho odev bol roztrhnutý, mal zaslinenú bradu a
viditeľné stopy po úderoch na tvári. Pilát sa naň pozrel a povedal: "Povedali mi, že tvrdíš o
sebe, že si kráľom. Si kráľ?" "Áno", odpovedal väzeň, "máš pravdu, som kráľ."
Ježiš hovorí o sebe ako o kráľovi nie v politickom zmysle, ale skôr v psychologickom,
archetypickom; tak je to napr. v rozprávkach. S politickým kráľom, ktorý je v dnešnej
modernej dobe aj tak už len reprezentačnou postavou, by sme toho veľa nedosiahli. V
našom podvedomí však máme živý pôvodný obraz (archetyp) kráľa. "Kráľ" je pojmom
voľného a suverénneho človeka, ktorý je sám sebe pánom. Jemu už nikto nevládne. On je
ten múdry, ktorý zaručuje poriadok svojmu ľudu. On je tým záchrancom, ktorý nastolí
nanovo poriadok a pre dobro svojho ľudu urobí všetko. V tomto zmysle je Kristus kráľom.
Žiaden pozemský kráľ nemôže založiť také kráľovstvo ako Ježiš, v ktorom nájdu ľudia
ochranu, pokoj a spásu, v ktorom vládne pravda, spravodlivosť a láska a v ktorom nájdu
ochranu pred posledným nepriateľom ľudstva: pred smrťou a zničením, aké sa
uskutočňuje v smrti. Vo chvíli, kedy nazývame Ježiša Krista kráľom zaznievajú túžby
celého ľudstva, aby zavládlo toto Božie Kráľovstvo. Ak je ale kráľom Kristus, potom
žiaden človek nie je rovnocenným kráľom. Akceptovať, uznať Krista ako kráľa znamená
odoprieť poslušnosť každému druhu svetských požiadaviek vládnutia.
Keďže tento "Kristuskráľ" prebýval medzi nami, sme aj my "vyvolený rod, kráľovské
kňazstvo" (1 Pt 2,9). Máme podiel na Jeho podstate a tým aj na Jeho Kráľovstve. To
znamená, že sme kráľovskými deťmi na základe hodnosti, ktorá nám bola pridelená od
samého Boha! V tom vonkajšom oslavovaní Krista ako Kráľa sme pozvaní pátrať aj po
našej vlastnej vnútornej kráľovskej hodnosti. Je nám dovolené pocítiť, čo to znamená byť
plnohodnotný, nezávislý, voľný a suverény, istý a sebavedomý – čiže ako kráľ. Ten, kto je
skutočne voľný a suverénny sa môže aj uvoľniť, oddať a slúžiť iným. Ten, kto je skutočne
veľkým, nestratí na svojej veľkosti znížením sa. Kto nie je skutočným kráľom, ten musí
sám sebe, ale aj ostatným, neustále dokazovať svoju veľkosť tak, že iných hodnotí a
považuje ich za malých. Práve v zaobchádzaní s inými sa ukáže náš "kráľovský" rozmer
voľnosti a veľkosti a náš podiel na spolubudovaní Kristovho Kráľovstva. Nebeské
Kráľovstvo nie je iba kráľovstvom z iného sveta. Je to Kráľovstvo, ktoré sa začína tu a
teraz, pretože sme jeho spoluzakladateľmi.
Smieme slúžiť Kráľovi, ktorý sa nevnucuje, ktorý sa od samého začiatku považuje za
malého, ktorý sa urobil závislým od našej pohotovosti, ochoty spolupracovať. On to
dokáže, lebo disponuje skutočnou veľkosťou a hodnosťou. Kiež by sme sa stále viac
približovali tej kráľovskej hodnosti...
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