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… alebo kresťanstvo podľa tretej kapitoly listu Kolosanom 

Obzvlášť bratia protestanti často nazývajú list Rimanom „Evanje-
liom podľa Pavla“. Ak by sme ale hľadali niečo hutné a krátke a 
konkrétne a do praxe – návod, ako žiť kresťanstvo! – potom, 
myslím, by vyhral ak nie prvú, tak isto jednu z popredných cien list 
Kolosanom, a to konkrétne táto jeho časť: 

„Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde 
Kristus sedí po pravici Boha!  2 Myslite na to, čo je hore, nie na to, 
čo je na zemi!  3 Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v 
Bohu.  4 A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s 
ním v sláve.  5 Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, 
nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba!  6 
Pre takéto veci prichádza Boží hnev na odbojných synov.  7 Kedysi 
ste aj vy boli takí, keď ste v nich žili.  8 Ale teraz odložte aj vy 
všetko: hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie i mrzké reči zo svojich 
úst.  9 Neluhajte si navzájom vy, čo ste si vyzliekli starého človeka s 
jeho skutkami  10 a obliekli ste si nového, toho, čo sa obnovuje, aby 
mal pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril.  11 Potom 
už niet Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, Skýta, 
otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus.  12 Ako Boží 
vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, 
láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.  13 Znášajte sa navzájom 
a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán 
odpustil vám, tak aj vy!  14 Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je 
zväzkom dokonalosti!  15 A vo vašich srdciach nech vládne Kristov 
pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační!  16 
Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa 
navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte 
Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne.  17 A 
všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána 
Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.“ (Kol 3,1-17 
SSV) 

V týchto sedemnástich veršoch nám Pavol odovzdáva úplne všetko 
podstatné, potrebné na to, aby sme porozumeli a pochopili, o čom 
to je byť kresťanom v Kristovej Katolíckej Cirkvi. 

1. IDENTITA: Byť kresťanom znamená v prvom rade byť novým 
stvorením, mať úplne novú, Bohom udelenú a darovanú identitu: 
„Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych… Veď ste zomreli a váš 
život je s Kristom ukrytý v Bohu…  obliekli ste si nového… Boží 
vyvolenci, svätí a milovaní…“ Sme Boží synovia a dcéry, členovia 
Božej Rodiny, občania Neba. Kresťanstvo neznamená v prvom rade 
niečo konať, ale najprv niekým byť! Obšírnejšie o tejto novej 
identite hovoríme v úvahách a katechézach 52, 138, 162, 177, 193, 
295, 303, 323, 366, 381, 390, 417, 473, 485, 503. 

2. CIEĽ: Po otázke „Kto som?“ prichádza druhá otázka „Čo 
chcem?“ Ako Boží synovia a dcéry samozrejme túžime, aby v nás 
ten ohromný dar, ktorý je s novou identitou spojený, nevyšiel 
nadarmo, ale aby sme ho naplnili a dokonale sa ho zmocnili. Preto: 
„hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! … váš život 
je s Kristom ukrytý v Bohu. … keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy 
sa aj vy zjavíte s ním v sláve…“. Naša nová identita presiahla úzky 
horizont zeme, tohto sveta. Našu túžby, ciele aj ambície siahajú 
omnoho ďalej, presahujú ho. Nemáme už kedy príliš sa zaoberať 
svetskými vecami, či dokonca po nich túžiť, to už je dávno za nami: 
„Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!  3 Veď ste 
zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu.“ Celá naša pozor-
nosť je zameraná, sústredená na Nebo rovnako, ako je všetka sila a 
energia a pozornosť a túžba maratónskeho bežca na olympiáde 
sústredená na cieľ, ku ktorému beží a tomu podriaďuje všetko a 
ostatné vari ani nevníma, len okrem toho najnutnejšieho: tu je cesta, 
tam je odbočka, tam občerstvenie… Toto isté platí ešte viac o nás 

vzhľadom na náš cieľ a tým je práve Nebo. Viac o tom v kateché-
zach a úvahách 271, 274, 289, 292, 302, 306, 322, 324, 336, 347, 
385, 418, 432, 435, 482, 492. 

3. PREKÁŽKA: Maratónec, aby vyhral, musí prekonať vzdiale-
nosť, ktorá delí štart od cieľa a na tejto ceste musí prekonať svoju 
slabosť, pokušenie vzdať do, bolesť, vyčerpanie,… To, čo zase 
prekáža nám a nás delí od plného Triumfu v Nebeskom Jeruzale-
me, je náš starý človek – súbor starých názorov, návykov, konania, 
života, ešte z čias, keď sme boli iba obyčajní smrteľníci a plahočili 
sme sa za nič moc vecami tohto sveta. Toto všetko teraz musí 
preč, musíme si naplno osvojiť novú identitu a následne tejto 
novej identite zodpovedajúce myslenie, žitie a konanie: 
„Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, 
zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba!  6 Pre takéto veci 
prichádza Boží hnev na odbojných synov.  7 Kedysi ste aj vy boli 
takí, keď ste v nich žili.  8 Ale teraz odložte aj vy všetko: hnev, 
rozhorčenie, zlobu, rúhanie i mrzké reči zo svojich úst.  9 
Neluhajte si navzájom vy, čo ste si vyzliekli starého človeka s jeho 
skutkami  10 a obliekli ste si nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal 
pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril.“ Viac o tom v 
katechézach a úvahách 251, 276, 281, 346, 353, 425, 428, 455, 
456, 460, 491, 497. 

4. NOVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL: Stávame sa preto učeníkmi a učíme 
sa pod Ježišovým vedením a v sile Jeho Ducha žiť tento nový 
životný štýl, zodpovedajúci našej novej hodnosti, novej dôstojnos-
ti, nášmu novému postaveniu ako synov a dcér Boha a vyvolených 
občanov Nebeského Jeruzalema: „Ako Boží vyvolenci, svätí a 
milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, 
miernosť a trpezlivosť.  13 Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak 
by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj 
vy!  14 Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom 
dokonalosti!  15 A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. 
Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační!  16 Kristovo 
slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa 
navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte 
Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne.“ 
Trénujeme ho najlepšie a najtvrdšie, ako vieme, bez ohľadu na 
námahu, na únavu, na pokušenie vzdať to… v pevnej viere i v 
pevnej nádeji, nesení a posilňovaní prvotinami Ducha. Viac o tom 
v katechézach a úvahách 262, 270, 273, 282, 307 a 308; 318, 337, 
349, 368, 376, 396, 444, 445, 483, 488, 500. 

5. VÝSLEDKOM JE NEBO NA ZEMI – vytvorené tým, že v 
sebe a medzi sebou už tu a teraz zhmotňujeme, sprítomňujeme 
Kristovu Cirkev ktorá je tým Nebeským Jeruzalemom: „Potom už 
niet Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, Skýta, 
otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus. … 17 A 
všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána 
Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.“ Viac o tom v 
katechézach a úvahách 279, 280, 419, 457, 458, 490. 

No povedzte, nevystihol to Pavol geniálne? 

Váš Inky 


