
 

 

  

P
át

er
 G

ab
ri

el
 O

F
M

 

2
0

2
0

 

U
k

ri
žo

v
a

n
ý

 K
rá

ľ 

Ukrižovaný Kráľ je meditácia. Meditujúcemu ponúka pohľad na 
tajomstvo kríža, ktoré sa uskutočnilo v Kristovi. Ukrižovaný Kristus 
prevracia zaužívaný pohľad na kríž. Kríž sa v ňom javí ako cesta 
k pravému oslobodeniu človeka. 

Rehoľa Menších bratov Františkánov 
Prešov, Františkánske námestie 1 

0908 400 288 
nedasovsky@gmail.com 
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Ukrižovaný Kráľ 

 

V tomto pôstnom čase viac ako inokedy rozjímame a meditujeme nad trpiacim Kristom. Predložím vám 

v nasledujúcich riadkoch meditáciu o Ukrižovanom Kráľovi. 

Na prvý pohľad nás predstava ukrižovaného Kráľa môže rušiť, možno i pohoršovať. Lebo naša predstava kráľa býva 

spojená skôr s víťazstvom a mocou, než so slabosťou a prehrou. A predsa Evanjelium nám predkladá takýto obraz 

Krista, nášho kráľa.  

Ponúkaný text si nestačí iba prečítať, ak má byť z neho čím najlepší úžitok. Treba ho meditovať. A preto máme 

k nemu pristupovať modlitbovým spôsobom. To znamená na prvom mieste prosiť o pomoc Ducha Svätého a v jeho 

svetle ho čítať. Dôležitá je i telesná poloha: má byť pohodlná, aby telo pomáhalo sústrediť sa a nevyrušovalo 

prípadnou nepohodou, ktorá by nutkala k jej zmene. Minimálny čas na meditáciu by mal byť 20 – 30 minút.  

 

Začíname: 

V duchu sa postavím pod Kristov kríž  a pozorujem myšlienky a city, ktoré sa vo mne rodia, keď naňho hľadím: 

 Kráľ, ktorý je pozbavený všetkého: 

 Je pozbavený svojej dôstojnosti, obnažený pred očami svojich priateľov i nepriateľov... 

 Pozbavený cti a slávy – tej, ktorú mal, keď o ňom dobre rozprávali... 

 Pozbavený úspechu – toho úspechu, keď robil zázraky, keď sa zdalo, že je už blízko chvíľa príchodu 
Božieho kráľovstva... 

 Pozbavený vierohodnosti, lebo nemôže zostúpiť z kríža... Nemôže zachrániť seba samého – musí byť 
teda ten, kto podvádza... 

 Pozbavený opory. Aj priatelia, ktorí neutiekli, stoja bezmocní, nemôžu Mu pomôcť... 

 Opustený svojím Bohom – Bohom, ktorého považoval za svojho Otca a ktorý – ako dúfal – ho mal 
zachrániť, keď to bude potrebné... 

 Nakoniec vidím, že je pozbavený života –  
 

 Toto je Kráľ? Pozbavený všetkej moci, slávy a úspechu i života?  

 Ale nevidím v ňom aj svoj údel?  

 

Ukrižovaný Kráľ je však symbolom nielen prehry, ale aj víťazstva: je symbolom posledného a úplného oslobodenia 

sa. Práve ako pribitý na kríž sa Ježiš stáva symbolom víťazstva, a nie prehry. Symbolom človeka, ktorý sa oslobodil od 

všetkého, čo nás robí otrokmi a čo ničí naše šťastie... A tak sa teraz postavím pred neho a pýtam sa:  

 Čoho všetkého som otrokom? 

 Som otrokom verejnej mienky. Spomeniem si na tie chvíle, keď som poddaný kontrole toho, čo si iní 
myslia a hovoria o mne... 

 Zháňam sa za úspechom - a pritom utekám pred rôznymi výzvami, pretože nenávidím omyly 
a neúspechy... 

 Som otrokom potreby ľudskej potechy: - Koľkokrát som bol závislý na uznaní a ocenení zo strany 
priateľov... a od ich schopnosti potešiť moju osamelosť...  

 Myslím na to, ako veľmi som otrokom svojich predstáv o Bohu... - Koľkokrát som sa pokúšal poslúžiť 
si Ním, aby som si zabezpečil pokojný život, bez akejkoľvek známky utrpenia... 
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 Nakoniec myslím na to, ako veľmi som naviazaný na život...-  ako veľmi som paralyzovaný strachom 
rôzneho druhu, neschopný riskovať, z obavy, aby som nestratil priateľov alebo úctu od ľudí, úspech, 
život alebo svoju predstavu Boha... 
 

 

Ukrižovaný Kristus Kráľ dosiahol svoje úplné oslobodenie, keď bojoval so všetkými ľudskými náklonnosťami, ktoré 

človeka od čias Adamovho hriechu zväzujú a zotročujú. 

 Kľaknem si teraz v duchu  pred ním a túžim po oslobodení, ktoré dosiahol On... 

 Počujem Jeho slová: „Ak chceš ísť za mnou, vezmi svoj kríž...“ (Mk 8, 35). A tiež tieto slová: „Ak 
pšeničné zrno neodumrie, zostane samo...“ (Jn 12, 24-25). 
 

 

Na záver mu zaďakujem za jeho vykupiteľskú smrť na kríži. Zaďakujem mu za svetlo múdrosti a moc, ktorá plynie 

z jeho kríža.  

 Kriste, Kráľ na kríži, zmiluj sa nado mnou, a buď mojim vodcom na ceste za pravou slobodou. Amen. 


