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POZNÁMKY A ŠPLECHY ZO STRETKA 

Ako ja môžem byť rovný Kristovi? Nemôžem sa Mu predsa rovnať svojou svätosťou, som hriešny človek! 

Áno, je to tak. Táto rovnosť s Kristom je niečo, čo nám daroval Boh Otec, nie je to výsledok nášho života a konania. A nezahrňuje, aspoň 
v tejto chvíli, ani našu svätosť a dokonalosť. Ale lepšie to pochopíme na takomto príklade: 

Kráľ mal syna, ktorý sa volal Filip. Jedného dňa Filip spadol z koňa a takmer zomrel v hore hladom, na horúčku a od divej zveri. Našiel 
ho ale syn chudobného uhliara Ondrej. Odvliekol blúzniaceho Filipa do chalupy svojich rodičov a na druhý deň oznámil na hrad kráľovi, 
čo sa s princom Filipom stalo. Princ sa zachránil a kráľ z vďačnosti adoptoval uhliarovho syna Ondreja za svojho syna. A tak Ondrej: 

 Na jednej strane je na tej istej úrovni ako princ Filip: Filip je princom, aj Ondrej sa doslova cez noc stal princom. Obaja majú za 
otca kráľa. Obaja žijú na zámku. Obaja sú bohatí. Obaja majú okolo seba služobníctvo a ľudia sa im klaňajú ako vznešeným mužom z 
kráľovskej krvi. A hoci Filip sa ako princ narodil a Ondrej bol z kráľovskej milosti za princa adoptovaný, v praxi tento rozdiel medzi nimi 
nehrá žiadnu rolu. Obaja sú na tom v praxi úplne rovnako. ALE… 

 … ALE na druhej strane: Ondrej bol až do minulého týždňa synom uhliara, kým Filip princom a následníkom trónu. Filip vie plynule 
čítať, písať a hovoriť v troch jazykoch, Ondrej nevie čítať a písať vôbec. Filip dokonale ovláda dvorskú etiketu, Ondrej nemá o nej ešte 
ani tušenia. Filip jazdí na koni ako šajtan, Ondrej na koni ešte nikdy nesedel. Filip majstrovsky vládne mečom, sekerou aj kopijou, 
Ondrej nič z toho ešte ani v ruke nedržal. Filip je svalnatý a vytrénovaný, Ondrej je omnoho slabší, tenší, ešte donedávna neraz aj hlado-
val a veru to na ňom vidieť. Filip usilovne študuje umenie diplomacie a vládnutia, Ondrej s tým ešte ani nezačal. V tomto medzi nimi ešte 
žiadna rovnosť nie je, skôr priepastná nerovnosť – a tá ešte len musí byť odstránená! Našťastie, Filip je dobrý a prajný starší brat a pod 
jeho vedením Ondrej začína tvrdo pracovať, aby dobehol všetky tieto veci, aby sa naučil všetko potrebné a osvojil si všetky zručnosti a 
schopnosti, ktoré by ako princ mal mať, aby napokon, po tvrdom výcviku, sa stal aj po tejto stránke rovným svojmu staršiemu bratovi, 
Filipovi z kráľovskej krvi a bol po všetkých stránkam princom nielen podľa mena, ale aj v skutočnosti. 

Toto platí aj o nás a o Kristovi: 

 Na jednej strane – z Božej strany – sme Bohom Otcom vyzdvihnutí na roveň samého Krista, sme občanmi Neba, princmi Kráľovstva, 
dedičmi samého Boha, vyvolenými a milovanými. 

 Na druhej strane – ani v najmenšom sa Kristovi nerovnáme čo sa svätosti a dokonalosti týka. V tomto sme ešte strašne, strašne poza-
du. Ale Ježiš je dobrý a prajný starší brat. Berie nás do učenia, dáva nám svojho Ducha, vyučuje nás cez svoju Cirkev, posilňuje nás silou 
sviatostí, aby sme sa naučili a dobehli a osvojili si všetko to, čo ako synovia a dcéry Boha mať máme a musíme, aby sme mohli naplno 
žiť a konať v Jeho kráľovstve – až kým v nás nebude úplne stvárnený On sám (Gal 4,19) a kým aj my nedosiahneme pod Jeho vedením 
stav dokonalej svätosti a nepoškvrnenosti v láske (Jud 1,24; Kol 1,22; Ef 1,4; 5,27). No a tento tréning a učenie sa a „dorastanie do 
Krista“ je samou podstatou kresťanstva, podstatou toho, čomu hovoríme „duchovný život“. 
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