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… alebo o novej identite kresťanov (viac na www.inky.sk, úvahy č. 390 a 485) 

BOŽIE SLOVO: 

Čítanie z Druhého listu sv. apoštola Pavla Korinťanom: „Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. 
Staré sa pominulo a nastalo nové.  18 Ale to všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril so 
sebou a zveril nám službu zmierenia.  19 Veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom 
ich hriechy. A nám odovzdal slovo zmierenia.  20 Sme teda Kristovými vyslancami a akoby Boh 
napomínal skrze nás. V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom!“  (2 Kor 5,17-20).  
Počuli sme Božie slovo! 

ÚVAHA: 

V Kristovi Boh zmieril svet so sebou a daroval – celému svetu! – dar spásy, zelenú kartu do Božieho 
Kráľovstva. A teraz Pavol volá: Prijmite ju! Spaste sa! „Zmierte sa s Bohom!“ Ako to ale v praxi 
urobiť?  

Prv, než si na to odpovieme, musíme si odpovedať na inú otázku: Čo je to vlastne tá spása? Musí-
me najprv vedieť, o čo ide, aby sme ju potom mohli prijať, nie? A zase odpovedá Apoštol: 
„Nedostali [ste] ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho 
synovstva, v ktorom voláme: "Abba, Otče!"  16 Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme 
Božie deti.  17 Ale ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia; pravda, ak s ním 
trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení“ (Rim 8,15-17). Alebo Ján, ktorý hovorí: „Pozrite, akú veľkú 
lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme“ (1 Jn 3,1). A ešte pred nimi sám 
Ježiš: „Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský, vy všetci ste 
bratia“  (porov. Mt 23,8-9). Spása – to je Božie synovstvo. Spása, to je Boží akt, kedy nám Boh 
nielen odpustil hriechy, ale nás adoptoval za svojich synov a dcéry a urobil nás spoludedičmi Krista. 
Prijať spásu znamená nechať sa Bohom takto adoptovať a stať sa Božím synom či Božou dcérou. 

Čo to v praxi znamená? Pozrime sa najprv na Ježiša Krista, Jednorodeného Syna Nebeského 
Otca! Čo hovorí sám osebe? „Som Boží Syn“ (Jn 10,36); „Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z tohto 
sveta, ja nie som z tohto sveta“ (Jn 8,23); „Môj Otec ... je väčší od všetkých“ (Jn 10,29); „Mojím 
pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo“ (Jn 4,34); Nakoniec pred svojou 
smrťou na kríži hovorí: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh.  32 A … aj Boh jeho 
v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi“ (Jn 13,31-32) – a potom dodáva smerom k svojim zarmúteným 
učeníkom: „Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi“ (Jn 14,28)!  

Toto pre Ježiša znamená byť Božím Synom: Som z Neba. Tam je môj Domov. Sám Boh je môj Otec. 
Tu, na zemi, doma nie som. Som tu len na služobnej ceste. Pracujem tu na Otcovom Diele. Keď ho 
dokončím, zase sa vrátim späť, domov, k Otcovi. Čaká ma tam veľká sláva, viete? Ja som oslávil 
Otca na Zemi a Otec ma oslávi v Nebi svojou večnou slávou! Už sa teším! Tešte sa aj vy so mnou! 

Platí to tak ale aj o nás? Smieme my pozerať na seba takýmto spôsobom? Sme predsa len obyčajní 
smrteľní ľudia a navyše ešte hriešnici! Lenže Písmo vraví, že v tom žiaden problém nie je! Počas 
svojho života na zemi predsa aj sám Ježiš „vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a 
podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka“ (Flp 2,7). A čo sa hriechu týka, ten nám už 
predsa Boh vo svojej ohromnej láske dávno úplne všetok bezvýhradne a bezpodmienečne odpustil a 
zmieril nás so sebou! A počúvajme, čo Písmo hovorí ďalej! Sme teda ľuďmi? Aj Ježiš je (1 Tim 
2,5)! Je On Synom Boha? Aj my sme! Je Nebo Jeho domovom? Aj našim (Flp 3,20)! Je On dedičom 
všetkého, čo Boh má a čím Boh je? Aj my sme Boží dedičia a Kristovi spoludedičia! Je Ježiš napl-
nený Duchom Svätým? Aj my sme, ako svedčí Písmo: „že nám dal zo svojho Ducha“ (1 Jn 4,13). Je 
Ježiš na tejto zemi iba cudzincom, ktorý je „zhora“ a nie z tejto zeme? Aj my sme na zemi už iba 
cudzincami (1Pt 2,11), pretože aj my sme už spolu s Kristom občanmi Neba a domácimi samého 
Boha (Ef 2,19)! Má toto všetko Ježiš od Otca už od večnosti darované a nemusel sa o to nijako ešte 
len usilovať, či zápasiť? Ale rovnako aj my to máme všetko od Boha už darované v onej zelenej 
karte, ktorá nám bola osobne doručená pri krste! O nič z toho už nijako zápasiť nemusíme, ako vraví 
Písmo: „Veď v … [Kristovi] si nás [Boh] ešte pred stvorením sveta vyvolil, … aby sme sa skrze 
Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi“ (Ef 1,4-5). Všimli ste si to? Boh nás „vmanévroval“ do 
úplne rovnakej situácie, v akej je Jeho Syn Ježiš Kristus! Čo sa Boha týka, niet medzi nami a Kris-
tom rozdielu, ako veľmi dobre pochopili už raní kresťania: „Nielenže ste sa stali kresťanmi, ale 
samým Kristom. Stojte v úžase a radujte sa, stali ste sa Kristom!“, hovorí sv. Augustín, – čo zname-
ná, že každý pokrstený, každý jeden z nás sa „stáva milosťou tým, čím je Kristus svojou prirodze-
nosťou“, ako vysvetľuje sv. Ján Damascénsky. Alebo ako dosvedčuje Katechizmus: „Celé Kristovo 
bohatstvo „je určené každému človekovi““ (KKC 519). Toto všetko sa už udialo, je to už prítomná 
realita, už tu a teraz, aj v našom vlastnom živote! Z Otcovej milosti sme teda v úplne rovnakej 
situácii a postavení, ako Jeho Jednorodený Syn Ježiš Kristus, ktorý tak vzhľadom na nás je 
„prvorodený medzi mnohými bratmi“ (Rim 8,29 SSV), prvý z mnohých!  

A presne toto znamená prijať spásu: uveriť tomu a konečne začať skutočne byť tým, čím nás Boh 
už dávno svojou vôľou a láskou urobil: Božími synmi a dcérami! 

TIPY NA DISKUSIU: 

1.: UVAŽUJEM: 

Uvedomujem si, že kresťanská 
viera je vo svojej podstate viera v 
novú identitu, ktorú nám Boh vo 
svojej láske daroval: Som Boží 
syn (dcéra). Sám Boh je môj 
Otec; Ježiš Kristus je môj súro-
denec a starší brat; Nebo je moja 
vlasť; Cirkev je moja rodina; tu, 
na zemi, som už len cudzinec, 
som tu len na služobnej ceste, 
mám tu vykonať pre môjho Otca 
nejaké práce na Jeho Kráľov-
stve; hneď, ako ich dokončím, 
vrátim sa domov, do Neba, už sa 
na to teším? 
Uvedomujem si, že byť kresťa-
nom znamená byť Bohom 
vyzdvihnutý na roveň Ježišovi 
Kristovi – s jediným rozdielom, 
že totiž to, čo On má sám od 
seba, my sme prijali od Boha ako 
nezaslúžený Dar Jeho nesmiernej 
lásky – ale inak nás Boh vo 
všetkom urobil rovnými Kristo-
vi? 

2.: ROZPAMÄTÁVAM SA:  

Mám v sebe toto hlboké pove-
domie Božieho synovstva v 
Kristovi? Uvedomujem si ho? 
Žijem ho? Zmýšľam podľa 
neho? Tak samozrejme, ako 
napríklad manžel zmýšľa a žije 
ako manžel a člen svoj pozemskej 
rodiny, alebo ako vojak o sebe 
zmýšľa, rozhoduje sa, žije a koná 
ako vojak, pretože ním je? Mám 
v sebe aj ja rovnaké povedomie 
Božieho synovstva?  

3.: ROZHODUJEM SA:  

Čo urobím preto, aby som si čo 
najviac túto svoju novú, Bohom 
darovanú identitu osvojil, stotož-
nil sa s ňou, začal o sebe takto 
zmýšľať? 

TIP: Každé ráno sa postavím 
pred zrkadlo a najmenej raz si 
nahlas poviem: Volám sa M. a 
bol som vybratý(á) stať sa 
Bohom v Kristovi. Som Boží syn 
(dcéra). Sám Boh je môj Otec. 
Ježiš Kristus je môj súrodenec. 
Nebo je moja vlasť. Cirkev je 
moja rodina. Tu, na zemi, som už 
len cudzinec na služobnej ceste, 
mám tu pre môjho Otca vykonať 
nejaké práce na Jeho Kráľovstve. 
Hneď, ako ich dokončím, vrátim 
sa domov, do Neba. Už sa teším! 


