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… alebo o viere Bohu a Božej „zelenej karte“ do Kráľovstva 

Ako si môžem byť spásou istý? Je to vôbec možné? Nie je spása podľa Písma (Mt 24,13) do poslednej chvíle života neistá? 

Je, aj nie je… na lepšie pochopenie malý príklad: 

Predstavte si, že ste si kúpili dom, ktorý je už Váš, zariadený, čaká na Vás. To je istota: viete, že ho máte, že je Váš, že je zariadený, vo 
vrecku máte od neho kľúče, nemáte žiadne pochybnosti ani žiadnu neistotu ohľadom tohto domu. 

Súčasne viete, že ak sa ale do neho nenasťahujete, tak bude celý Váš nový dom úplne zbytočný a ako keby ste ho ani nemali: Ak budete 
stále ďalej bývať v starom byte, kde ste žili doteraz, potom je úplne jedno, či tam kdesi na brehu mora stojí Vaša nová vila, alebo nie – 
tak či tak v nej nežijete a nebývate. 

Súčasne ale viete, že Vám nič nebráni vstať a ísť a nasťahovať sa do nej a začať v tomto Vašom novom dome bývať. Je to vo Vašej moci a 
ak dáte stranou nepravdepodobné náhody ako havária, zemetrasenie, vojna,… tak úplne samozrejme ste si istí, že ak sa zbalíte, zamknete 
starý byt (a prípadne ho aj predáte), sadnete do sťahovacieho auta, tak za pár hodín dorazíte k svojmu novému domu, odomknete ho 
kľúčom, ktorý máte vo vrecku, vyložíte veci, čo ste si doviezli, rozbalíte sa a začnete v ňom bývať. A o svojej schopnosti dokázať to tiež 
ani najmenej nepochybujete, pretože všetko potrebné na to máte a je to plne vo Vašich silách. 

Rovnako je to aj so spásou: 

 V krste nám Boh daroval zelenú kartu od Neba a kľúče od nášho nebeského domu. Tento príbytok je už pripravený (Jn 14,1-3), je nám 
už daný, neodvolateľne a nezrušiteľne (Rim 11,29). Toto je SPÁSA, ktorú nám Boh z lásky a zadarmo pripravil a daroval a tá je ISTÁ, 
nezrušiteľná, neodvolateľná, absolútne spoľahlivá. V tomto smere už nemáme žiadne, ani najmenšie pochybnosti, ani najmenšiu neistotu. 

 Teraz sa ale ešte musíme SPASIŤ – to jest presťahovať sa do tohto nového nebeského domu. Už vieme, že to neznamená presťahovať 
sa „z miesta na miesto“ ako v našom príklade, ale „zo svetského spôsobu života do nebeského spôsobu života“, ako svedčí Písmo: 
„Neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení?  4 Krstom sme teda s ním boli pochovaní v 
smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom“ (Rim 6,3-4 SSV)  a inde: „Tí, čo 
patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami.  25 Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme“ (Gal 5,24-25 SSV). 
Toto je tá jediná neistá vec: rovnako ako v našom príklade ak sa rozhodneme nepresťahovať sa, je nám nový dom nafigu, aj tu: ak sa 
rozhodneme „nepresťahovať sa“ zo svetského do nebeského spôsobu života, vyjde celý Boží Dar spásy úplne nazmar – nie preto, že by si 
ho Boh vzal naspäť alebo rozmyslel, ale preto, že my sme si ho jednoducho neprevzali… 

 Ale aj tu máme ISTOTU: tak, ako v našom príklade je plne v našej moci presťahovať sa, záleží to len na nás a ak chceme, tak to 
urobíme, aj tu je to rovnako. V krste nám Boh dal silu a milosť Ducha Svätého, v ktorej môžeme žiť nebesky a byť svätí. V sile krstu je to 
plne v našej moci a závisí to už len a jedine od nás, ako hovorí aj sv. Bazil Veľký: „Najprv musíme povedať, že sme napred dostali od 
Boha silu a schopnosť zachovávať všetky prikázania, ktoré nám dal, aby sme sa nemrzeli, akoby sa od nás vyžadovalo niečo nezvyčajné, 
ani sa nevynášali, akoby sme odovzdávali viac, než sme dostali. A keď tieto sily správne a vhodne používame, žijeme život ozdobený 
čnosťami.“ Môžeme teda byť svätí. Ak chceme, môžeme – po krste je to už len a jedine v naše moci! Tak, ako o tom píše William Law: 
„Ak sa úplne čestne pozrieš do svojho vnútra, musíš pripustiť, že jestvuje jeden jediný dôvod, prečo ešte nie si svätý, taký svätý, ako boli 
prvotní kresťania: nechceš celkom byť svätý.“ Ak sa ale svätými byť rozhodneme – a teda sa rozhodneme Božiu spásu prijať a „presťaho-
vať sa“ k Bohu do Neba – potom nám v tom nik a nič nemôže nijako a ničím zabrániť, pretože Boh nás vystrojil všetkou silou a mocou 
na to potrebnou a to je tiež úplne a stopercentne isté. 

Výsledkom je potom tá radostná istota ohľadom spasenia sa a konečného víťazstva nad Diablom, akú vidíme v Písme, obzvlášť u Pavla a 
u Jána. 


