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„ 1 Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista. … 1 
Napodobňujte Boha ako milované deti 2 a žite v láske tak, ako 
aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako 
dar a obetu ľúbeznej vône!“ 

(1 Kor 11,1; Ef 5,1) 

 

Milí bratia a sestry! 

Tak teda sme urobili rozhodný krok: prestali sme sa 
POROVNÁVAŤ so svojim okolím a so svetom. A čo ďalej? 

Biblia nás vyzýva, aby sme sa namiesto pripodobňovania 
svetu pripodobňovali Bohu a Kristovi. A to znamená, že 
namiesto so svetom okolo nás sa budeme odteraz porovnávať 
s Kristom. Lenže – neznamená to, že sa od svojej slobody 
znova vraciame do otroctva, akurát že teraz smeruje iným 
smerom? Nie je to tak, že doteraz nám diktoval svet, čo máme 
a čo nemám robiť – nebude teraz to isté robiť Boh? 

Na prvý pohľad to tak vyzerá. Nakoniec, práve tohto sa boja 
ľudia, keď sú pozvaní uveriť Bohu a otvoriť sa Mu: boja sa, že 
Boh začne ovládať a dirigovať ich život a oni stratia svoju 
samostatnosť a slobodu.  

Myslím si ale, že v skutočnosti je to niečo úplne iné. A hneď 
aj vysvetlím prečo! 

• Božia láska voči nám je bezpodmienečná. To je rozdiel 
oproti svetu okolo nás, kde sú láska a uznanie podmienečné. 
Ak chceme byť svetom okolo seba uznávaní a akceptovaní, 
musíme sa podrobiť jeho diktátu a splniť jeho kritériá. 
Musíme. Inak nás svet odmietne. V podstate v každej oblasti 
platí to, čo hovorí Ježiš na túto tému: „19 Keby ste boli zo 
sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, 
že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí.“ (Jn 15,19).  

Ježiš nás ale miluje bezpodmienečne. Jeho Lásku si nemusím 
nijako zaslúžiť, ani vydobyť. Jednoducho tu je a bude a nikdy 
neprestane. Aj keď nikdy nebudem Boha v ničom 
napodobňovať, ak Ho nikdy nebudem nasledovať, stále si 
môžem byť stopercentne istý Jeho Láskou a z nej sa 
odvíjajúcou hodnotou, ktorú v Bohu a pre Boha mám. V tomto 
smere zo strany Boha nezažívam žiaden diktát. Preto Božia 
Láska nezotročuje, ale skutočne oslobodzuje. Na rozdiel od 
sveta, ktorý vydiera a podriaďuje človeka svojim predstavám, 
Boh miluje, nevydiera a preto oslobodzuje! To je prvá dôležitá 
vec! 

Lenže sloboda nie je všetko. Je začiatkom, nie cieľom. Je 
pekné, keď usilujeme o slobodu a ešte krajšie, keď ju 
dosahujeme. Ale ak ju dosiahneme – čo ďalej? Sloboda je tu 
pre niečo. Znamená to, že sme slobodní niečo konať, niekam 
ísť. Sloboda nám dáva možnosť. Sama o sebe sloboda nie je 
ničím. Je ale podstatným predpokladom všetkého ostatného. 
Byť iba slobodným v konečnom dôsledku neznamená veľa. 
Ale dáva nám to priestor rásť, konať, rozvíjať sa – a to už 
znamená veľmi veľa! A tu sa dostávame k druhej dôležitej 
veci: 

• Boh predstavuje vytúžený cieľ. No vážne, viete si 
predstaviť lepšiu kariéru, lepšiu budúcnosť, než perspektívu 
stať sa Bohom? Ja teda isto nie… Od Boha získanú slobodu 
môžeme využiť na spústu spôsobov, samozrejme, a Boh nám 
samozrejme nijako nediktuje, ako ju máme využiť. Môžem 
napríklad svoju slobodu využiť na to, aby som sa stal 
najlepším boxerom na svete a vyhral olympijské hry. Lenže, 
načo by mi to bolo? Uznanie sveta už predsa nepotrebujem, 
práve som sa od neho oslobodil… Ale byť Bohom, žiť život 
Boha a tak sa aj skutočne ujať titulu a majetku Božieho syna, 
resp. dcéry a naplniť tak to, čo mi Boh daroval a čím ma 
vlastne oslobodzuje – to je predsa čosi prirodzené! A tu je 
druhý obrovský rozdiel v porovnaní so svetom: Svet ma 
nepozýva k niečomu, čo by malo hodnotu samo v sebe. Aj 
keď niektoré jeho požiadavky sú svojim spôsobom pozitívne, 
predsa len nevedú k ničomu trvalému, prinajmenšom 
k ničomu, čo by prežilo smrť – a väčšinou nič z toho neprežije 
starobu a odchod do dôchodku… Inými slovami, svet ma núti 
robiť veci a usilovať sa o niečo, čo mi v konečnom dôsledku 
neprináša okrem uznania a akceptácie sveta takmer nič… Boh 
ma nenúti, ale pozýva. A pozýva m k tomu, aby som 
postúpil na úplne novú rovinu existencie. Aby som naplnil 
potenciál, ktorý mi daroval. Aby som vošiel cez dvere, ktoré 
mi už otvoril. Aby som sa povzniesol z úrovne človeka na 
úroveň Boha! To je niečo úplne iné. To je cieľ vzrušujúci 
a fascinujúci! Stať sa Bohom! To znie naozaj super! To je 
skutočne niečo, pre čo sa naozaj oplatí žiť a konať! A ešte čosi 
viac: 

• Boh ma uschopnil tento cieľ dosiahnuť! Započúvali ste 
sa niekedy do slov: „48 Vy teda buďte dokonalí, ako je 
dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5,48)? Ježiš hovorí: Buďte 
dokonalí ako Boh! My si ale povieme: Dá sa to? Veď to je pre 
človeka nemožné! A Ježiš by nám odpovedal: Môžem vari od 
Vás chcieť niečo nemožné? Ak to hovorím, hovorím to preto, 
lebo ste toho aj naozaj schopní! A to je to úžasné: Boh ma 
uschopnil byť ako On! Ja môžem byť dokonalý! Boh mi 
dal moc byť dokonalý!!! To je dôvod ohromnej radosti! 
Človek Ježiš Kristus sedí na Božom tróne po pravici Boha-
Otca a hovorí mi: „Pozri sa, ja som bol taký istý človek, ako ty 
a hľa, sedím na Božom tróne. Teraz si taký istý človek ako ja 
a môžeš to isté, čo ja!“ Veď preto a jedine preto nám daroval 
svojho Božského Svätého Ducha, aby sme s Ním a v Ňom 
mali Božskú moc a tak mohli byť zbožštení a stať sa Bohom 
tak, ako Ním bol a ako sa Ním aj ako človek stal Ježiš Kristus! 

Boh ma nielen pozýva k úžasnej a nádhernej veci, 
k zbožšteniu a k dokonalosti, ale mi zároveň aj dáva svojho 
Ducha a s Ním aj moc a schopnosť dosiahnuť to!!!  

A to je ohromný rozdiel od sveta. Svet mi neponúka nič tak 
veľké a atraktívne, diktuje mi namiesto toho množstvo 
zbytočných vecí a naviac sa nijako nestará, či to v mojich 
silách je, alebo nie. Namiesto posily a pomoci skôr súdi, 
posudzuje a bez milosti odsudzuje. Veď kto je krutejší sudca, 
než klebety a verejná mienka? 

Boh ma pozýva k niečomu krásnemu a veľkému, k tomu, aby 
som vystúpil na úplne inú, novú a nekonečne vyššiu úroveň 



existencie a osvojil si úplne nový život, kvalitatívne 
neporovnateľný s tým starým. Oslobodzuje ma pre tento krok 
svojou bezpodmienečnou a krajnou Láskou, viditeľne 
zjavenou na Kríži. A nakoniec mi dáva svojho Ducha 
a uschopňuje ma k tomu, aby som tento cieľ aj dosiahol. 
Takže zhrňme si to: 

- Vďaka Božej Láske som slobodný a voľný. Môžem teda 
ísť smerom k Bohu. 

- Vďaka Daru Ducha Svätého mám moc a schopnosť 
dosiahnuť cieľ, ktorým je byť ako Boh. Dokážem teda ísť 
smerom k Bohu. 

- Boh ma nakoniec v Ježišovi Kristovi priamo pozýva, aby 
som išiel, vystúpil až k Nemu a postavil sa po Jeho Pravici. 
Smiem teda slobodne a voľne ísť k Bohu, veď ma ustanovil 
za svojho dediča a tým mi daroval právo na božstvo! 

Čo teraz urobím? Rozhodnem sa prijať túto jedinečnú 
ponuku? 

- Ak hej, potom je tu predo mnou aj cesta. Je ňou Ježiš. 
Vďaka Ježišovi viem, kadiaľ mám k Otcovi a k Jeho 
Trónu vystúpiť. 

Je to akoby som stále dole, na zemi, Ježiš hore, na Nebi, 
a medzi nami boli schody, po ktorých tam Ježiš vystúpil. Čo 
urobím? No predsa vystúpim po tých istých schodoch hore, 
k Ježišovi, aj ja! 

V skutočnosti je týmito schodmi Ježiš osobne. Poznáme 
predsa Jeho slová: „3 Keď odídem a pripravím vám miesto, 
zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde 
som ja. 4 A cestu, kam idem, poznáte.“ 5 Tomáš mu povedal: 
„Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“ 6 
Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik 
nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“ (Jn 14,3–6). Takže ešte raz: 

- Vďaka Ježišovi viem, čo znamená byť Božím synom. 

- Vďaka Duchu Svätému mám moc takým byť. 

- Vďaka Božej Láske som aj dostatočne slobodný sa takým 
stať. 

A tak sa môžem vybrať na cestu, ktorá spočíva 
v pripodobňovaní sa Ježišovi a v porovnávaní sa s Ježišom. 

Ale je to úplne iné porovnávanie sa, než je tomu vo vzťahu 
k svetu. Nie je v ňom nič z nervozity, napätia, strachu, 
vydierania ani nátlaku. Je to porovnávanie plné radosti, kde na 
jednej strane je Ježiš, krásny a nádherný vzor, po ktorom 
túžime a na druhej strane sme to my, ktorí tento vzor v sile 
Božieho Ducha dosahujeme a v čírej radosti nasledujeme 
Ježiša, radujúci sa z toho, že nám to skutočne ide, že sa 
skutočne zo dňa na deň stávame podobnejší Ježišovi, že sme 
zo dňa na deň dokonalejší, krajší, nádhernejší… proste 
božskejší! Je to porovnávanie sa plné lásky a radosti, kedy my 
sa tešíme z dosahovania dokonalosti a Ježiš s raduje z nášho 
rastu spoločne s nami. Je to dobrodružstvo rastu, v ktorom nás 
Ježiš nevydiera ani nediriguje, ale povzbudzuje, motivuje, 
pozýva a hlavne vedie! 

A tak plné kresťanstvo nám dáva nielen slobodu a voľnosť 
žiť bez diktátu sveta, bez strachu a nervozity a žiť tak svoj 
vlastný život podľa svojich vlastných túžob; ale dáva nám 
zároveň príležitosť, aby týmto novým životom, pre ktorý 
sme sa oslobodili vďaka Kristovi a Jeho Láske, nebolo nič 
menšie, než život Boha, Božie synovstvo, dokonalosť! A to 
je jednoducho úžasné!!! Viete si predstaviť niečo lepšie? 

Paradoxne tak „závislosť“ na Ježišovi v podobe Jeho 
napodobňovania a nasledovania a v podobe porovnávania 
sa s Ježišom oslobodzuje tiež. Pretože ak Láska Boha nás 
oslobodila od závislosti na svete a od otroctva jeho diktátu, 
potom dar Ducha a nasledovanie Krista je to isté, ako keby 
nám narástli krídla a my sme sa vymanili z okov zemskej 
príťažlivosti a vzniesli sa do výšky, objavujúc tak úplne nový 
rozmer slobody, voľnosti a života! Vďaka Ježišovi a skrze 
napodobňovanie Ježiša v sile Ducha máme šancu prekonať 
obmedzenia a limity akéhokoľvek  pozemského života 
a vzniesť sa k novej dimenzii života Boha, ktorá by pre nás 
inak bola uzavretá… 

Je to proste super! Čo k tomu dodať? Asi nič. Vlastne… jedno 
áno: Šťastný let! 

Váš Inky 


