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Oslávenie – kde a ako – Ježišovo pozvanie – aké Ježišove skutky teda konať? 

Ježiš hovorí: „Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja 
konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. 13 A 
urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec 
oslávený v Synovi.“ (Jn 14,12n SSV). Čo si pod tým máme 
predstaviť? Zázraky, alebo niečo iné? Kľúčom môže byť práve 
ono „oslávenie“. 

V Starom zákone Boh hovorí: „Ja som Jahve, to je moje meno a 
svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám“ 
(Iz 42,8 SSV). O Ježišovi, Božom Synovi a Bohu, jednom z 
Trojice, však v Novom Zákone čítame: „Lebo ešte nebolo 
Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený“ (Jn 7,39 SSV). Kam 
sa podela Ježišova sláva? No, keď sa stal človekom, stal sa 
podobným nám, ľuďom, vo všetkom, okrem hriechu: „zriekol 
sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný 
ľuďom“ (Flp 2,7 SSV) – a to aj s následkom chýbajúcej slávy, 
ako o tom píše Pavol: „veď všetci zhrešili a chýba im Božia 
sláva“ (Rim 3,23 SSV). 

Ježiš ale ako človek smeruje k osláveniu, ako vraví Písmo – a 
k tomu istému osláveniu pozýva aj nás, keď hovorí: „A slávu, 
ktoré si dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my 
jedno -  23 ja v nich a ty vo mne“  (Jn 17,22-23 SSV). A tak nás, 
samozrejme, zaujíma, ako sa človek Ježiš Kristus (porov. 
1Tim 2,5) k tejto Božej sláve aj ako človek dopracoval – a 
teda kadiaľ vedie cesta aj pre nás, keď hovorí: „Ak mi niekto 
slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služob-
ník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec“ (Jn 12,26 SSV). 

Ak sa pozrieme do Jánovho evanjelia, ktoré o Kristovom 
oslávení hovorí z evanjelií v podstate výlučne, zistíme, že spája 
Kristovo oslávenie s dvomi vecami: 

1) KRISTUS, HOCI JE ČLOVEK, KONÁ BOŽIE DIELO.  

Okrem vzkriesenia Lazára, kde Ježiš hovorí: „Táto choroba nie 
je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží Syn“ 
(Jn 11,4-5 SSV) sa všetky ostatné miesta, týkajúce sa oslávenia, 
vzťahujú na Kristovo dielo spásy sveta a ustanovenia Božieho 
Kráľovstva tu na zemi a darovania Života nám, ľuďom: „Keď to 
Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: ""Otče, nadišla 
hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba,  2 tak, ako si 
mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im 
darovalo večný život“ … 4 Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil 
som dielo, ktoré si mi dal vykonať.  5 A teraz ty, Otče, osláv mňa 
pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet.“ (Jn 
17,1-5 SSV), alebo: „A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, 
je moje. A v nich som oslávený.“ (Jn 17,10 SSV). 

2) HOCI JE KRISTUS ČLOVEK, ZOTRVÁVA NA 
POZÍCII OTCA (DOBRA, LÁSKY,…) TAK, AKO BOH 
AŽ DO ÚPLNEJ KRAJNOSTI A VÍ ŤAZÍ TAK NAD 
ZLOM  (= smrťou v duchovnom zmysle, nielen tom telesnom). 

Písmo hovorí: „Ježiš im odpovedal: "Nadišla hodina, aby bol 
Syn človeka oslávený.  24 Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné 

zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak 
odumrie, prinesie veľkú úrodu. ... 27 Teraz je moja duša 
vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto 
hodinou? Veď práve pre túto hodinu som prišiel.  28 Otče, 
osláv svoje meno!" A z neba zaznel hlas: "Už som oslávil a 
ešte oslávim."”  (Jn 12,23-28 SSV). Takisto inde je Kristovo 
oslávenie spojené až s Jeho smrťou a následným zmŕtvych-
vstaním: „Jeho učeníci tomu ešte nerozumeli, ale keď bol 
Ježiš oslávený, spomenuli si, že to bolo o ňom napísané“  
(Jn 12,15-16 SSV). 

Kristova sláva ako človeka teda spočíva v tom, že hoci bol 
človek, konal ako Boh a v sile Ducha, ktorý Ho naplnil, 

zvíťazil nad zlom a hriechom a teda nad smrťou a tak sa 
aj tu  ako človek pripodobnil samotnému Bohu. 

Toto isté je potom bránou aj pre nás: 

KRISTUS NÁM DAL SVOJHO DUCHA  – a teda už aj v 
tomto poslednom sme ako Božie deti úplne podobní Kris-
tovi: „že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, 
že nám dal zo svojho Ducha“ (1 Jn 4,13 SSV). Niet teda 
rozdielu a preto to, čo konal a dokázal On, môžeme 
konať a dokázať aj my: 

1) BYŤ OSLÁVENÝ S KRISTOM ZNAMENÁ KONA Ť 
KRISTOVE SKUTKY  a teda budovať Kráľovstvo a priná-
šať svetu Život: „Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A 
kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, 
toho poctí Otec.“ (Jn 12,26 SSV). A inde: „Lebo ktorých 
predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu 
jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi 
[ktorí Mu tak budú podobní].  A tých, ktorých predurčil, aj 
povolal [k tomuto dielu], … aj oslávil.“  (Rim 8,29-30 SSV). 
Konať Kristove skutky a Jeho dielo, to je pre Písmo samo-
zrejmosť, ako vidieť aj inde, napríklad: „On ustanovil niekto-
rých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanje-
listov a iných za pastierov a učiteľov,  12 aby pripravovali 
svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela,  13 kým 
nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, 
k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku…“  (Ef 4,11-
13 SSV). 

A, ako hovorí Ježiš, v tejto oblasti naozaj konáme skutky 
väčšie, ako On, pretože je tu už plnosť Cirkvi, plnosť Krá-
ľovstva. Len v samotný deň Turíc napríklad apoštol Peter 
prekonal s 3000 učeníkmi Ježiša zhruba tridsaťnásobne… a 
odvtedy sa to deje cez celé tisícročia až podnes všade tam, 
kde sú opravdiví učeníci Krista. Jedine v tejto oblasti – nie 
v oblasti znamení ani zázrakov – učeníci a potom násled-
ne kresťania prekonali Krista. Nikde inde táto veta nedáva 
zmysel. 

Zodpovedá tomu aj použité slovo „skutky“, gr. erga, kde 
slovo ergon neznamená nejaký jednotlivý skutok, už vôbec 
nie zázrak, či znamenie, ani nič podobné. Značí dielo, prácu, 



biznis, niečo, čomu sa venujeme, čo budujeme, na čom pracu-
jeme a tvoríme to. Tým niečím je v Kristovom prípade Božie 
Krá ľovstvo, v ktorom je spása a Život pre všetkých ľudí. A 
teda konať Jeho erga, Jeho biznis znamená konať presne 
toto! 

2) ZVÍŤAZI Ť NAD ZLOM ÚPLNE ROVNAKO, AKO 
KRISTUS. Zjavenie osemkrát upozorňuje, že spása je len pre 
tých, ktorí „zvíťazili“ a to tým, že „nemilovali svoj život až na 
smrť“ (Zjv 12,11 SSV), pretože požiadavka znie: „Buď verný až 
na smrť a dám ti veniec života“ (Zjv 2,10). Pavol potom vysvet-
ľuje, že tento spôsob získania Božej Slávy v Nebi je jediný 
možný: „Sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia; 
pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení“ 
(Rim 8,17 SSV). 

Prečo práve utrpenie s Kristom ako cesta k Sláve Boha? A 
prečo aj u Krista bol kríž cestou a bránou k sláve a nemohol byť 
oslávený ešte pred ním? 

Len uvažujme! Nie je podstatou Boha svätosť – a teda dokonalé 
dobro? Ak teda čelíme zlu, môžeme zvíťaziť jedine tak, že si 
napriek nemu volíme dobro a zotrváme v dobre, v pravej 
Božej svätosti. A to aj za cenu, že obetujeme seba a svoj život 
podobne ako Ježiš. Zlo môže zničiť náš majetok, naše vzťahy, 
postavenie, zdravie, telo, život,... ale ak vytrváme, nakoniec 
zvíťazíme podľa slov Krista: „Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, 
a potom už nemajú čo urobiť!“ (Lk 12,4 SSV). Ak by sme si 
totiž chceli tento pozemský život zachrániť – potom by sme 
uprednostnili sebectvo pred láskou a jediný spôsob, ako si ho 
brániť proti zlu a násiliu tu, na zemi, je tiež len s pomocou 
opačného zla a násilia. Preto Ježiš ukazuje jediný spôsob, ako 
premôcť zlo a zvíťaziť nad ním: ochotou „radšej zomrieť, 
ako zhrešiť“  (sv. Dominik Sávio), a to aj za cenu bolesti, 
utrpenia, smrti... Preto nám hovorí jasne: „kto by si chcel život 
zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre 
evanjelium, zachráni si ho!” (Mk 8,35 SSV). Iná cesta naozaj 
neexistuje...! 

 

Čo teda povedať na záver? 

Predstavte si, že pred rokmi Váš brat emigroval sám do USA, 
aby sa tam stal slávnym hokejistom v NHL. Nikto mu vtedy 
neveril, ba ste ho možno aj odhovárali, prekážali mu, možno 
neznášali pre to, čo ste mysleli že je pýcha a namyslenosť... 
Dnes sa k vám vrátil ako najslávnejší hokejista NHL a svetová 
celebrita. 

Vy ho privítate, odprosíte, ospravedlníte sa, počúvate ho, 
poslúchate ho, už mu veríte, podporujete ho,... ale máte jeho 
slávu? Tú vnútornú a tou je jeho pocit triumfu, ten, o ktorom 
hovorí indická herečka a modelka Deepika Padukone, že „ovo-
cie vlastnej tvrdej práve je to najsladšie“? Nemáte! A ani tú 
vonkajšiu, s ktorou ho rešpektujú v tíme, oslavujú na tribúnach, 
jeho meno v Sieni slávy NHL, jeho fotky v novinách, góly a 
akcie na sociálnych sieťach,... nič z toho nemáte. 

A ak sa ho opýtate: Braček môj premilený, ako môžem byť aj ja 
tak slávny, ako ty, byť plný pocitu triumfu, ktorý máš ty, byť 
oslávený s tebou na tribúnach a v médiách – čo vám povie? Nie 
azda to: Ak vykonáš diela, aké ja konám, potom budeš aj so 
mnou slávny a oslávený? 

Ježiš sa ako človek zriekol svojej slávy, ktorú má od večnosti 
ako Boh.  

Ježiš sa ale rozhodol v sile Ducha aj ako človek žiť život 
Boha a konať dielo Boha. Ako presne a trefne pochopili Židia: 
„hoci si človek, robíš sa Bohom“ (Jn 10,33 SSV). Presne toto 
Ježiš robil celým svojim životom i konaním, ako aj sám hovorí: 

„Ak nekonám skutky môjho Otca, neverte mi.  38 Ale ak ich 
konám, keď už nechcete veriť mne, verte tým skutkom, aby ste 
poznali a vedeli, že vo mne je Otec a ja v Otcovi!”  (Jn 10,37-
38 SSV). 

A rozhodol sa to konať v rozhodnosti a jednoznačnosti a 
svätej nekompromisnosti Boha, ktorý je „svetlo a niet v 
ňom nijakej tmy“ (1 Jn 1,5 SSV). Konal toto dielo a nemilo-
val pritom svoj život až na smrť.  

Nakoniec v sile Ducha uspel a zvíťazil.  

Tretí deň vstal, oslávený vnútorne, pretože bojoval a 
zvíťazil (Zjv 5,5).  

A je oslávený aj navonok, pretože aj ako človek môže 
teraz vojsť do „Klubu Trojsvätého“  a sedieť aj ako človek 
na Tróne Boha, pretože je ako Boh: „vzatý bol do neba a 
zasadol po pravici Boha“ (Mk 16,19 SSV). 

A ak sa Ho dnes pýtame: Pane, ako môžeme byť tam, kde 
si Ty? Ako môžeme sedieť na Tvojom Tróne v Nebi a byť s 
Tebou oslávení v Nebi? – tak nám Ježiš dá presne tú istú 
„hokejovú“ odpoveď: „Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa 
seba na mojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som s 
mojím Otcom na jeho tróne“ (Zjv 3,21 SSV). Čiže: Bojuj ako 
ja, zvíťaz ako ja, konaj skutky, aké ja konám, ži život, ktorý 
ja žijem – a potom, keď to urobíš, budeš oslávený vnútorne a 
ja Ťa oslávim aj navonok úplne rovnako, ako Otec oslávil 
mňa. Tá istá cesta, ten istý princíp, tá istá odmena. 

A aby si nepovedal, dodáva Ježiš – dám Ti toho istého 
Ducha, ktorý naplnil mňa a v Jeho sile – tej istej, ktorá 
posilňovala a prenikala na zemi aj mňa – to môžeš.  

„Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude 
konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo 
ja idem k Otcovi.  13 A urobím všetko, o čo budete prosiť v 
mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi.  14 Ak ma 
budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.  15 Ak ma 
milujete, budete zachovávať moje prikázania.  16 A ja 
poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami 
naveky -  17 Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo 
ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a 
bude vo vás.  18 Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.  19 
Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja 
žijem a aj vy budete žiť.  20 V ten deň spoznáte, že ja som v 
svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás.  21 Kto má moje 
prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, 
toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a 
zjavím mu seba samého."“  (Jn 14,12-21 SSV). 

Tak je, Amen! 

Váš Inky 


