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O čo ide – zhrnuté do jednej vety – ako sa pri tom cítite? 

Ježiš hovorí: „Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a 
vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja“ (Jn 14,3 
SSV). Ježiš nás vezme do Neba! To je super. Kde je to Nebo, aby 
sme tam mohli ísť? 

„Nebo nie je miesto kdesi vo vesmíre. Je to stav…“ (Youcat 52). 
Aha. Takže byť v Nebi neznamená byť „niekde“, ale byť „nejako“. 
Ako? O aký stav bytia ide? 

„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“ (Rim 8,15-17 SSV). Je to stav Božieho 
synovstva, kedy spolu s Kristom „dedíme po Bohu“ – zjavne 
všetko, čo Boh má a čím je, pretože Ježiš, s ktorým dedíme, o tom 
hovorí: „Otec mi odovzdal všetko“ (Mt 11,27 SSV). Nejde pritom o 
nejaké veci, ale o samotnú Božiu slávu, o to, čím Boh sám v sebe 
je, ako Ježiš vysvetľuje vo svojej modlitbe za nás k Otcovi: „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). Peter apoštol, prvý 
pápež, z toho pod vplyvom Ducha vyvodzuje jasný záver: „Tým 
nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste sa skrze ne 
stali účastnými na Božej prirodzenosti“  (2 Pt 1,4 SSV), gr. fyzis, 
súhrn toho, čo robí v tomto prípade Boha tým, čím je, alebo podsta-
ta nejakého druhu – ľudský druh, alebo v tomto prípade „Boží 
druh“. Prenesme sa teraz o dve tisícročia ďalej k slovám Katechiz-
mu Katolíckej Cirkvi, ktorá ani po tak dlhom čase nezabudla a 
zvesť o tomto obrovskom Božom Dare v jej pamäti nevybledla, ale 
stále otvorene a neohrozene opakuje: „Človek ustanovený v stave 
svätosti bol určený na to, aby ho Boh úplne „zbožstvil“ v sláve“ 
(KKC 398); a preto „Boží Syn sa stal Synom človeka, aby sa človek 
spojil s Božím Slovom a dostal adoptívne synovstvo, a tak sa stal 
Božím synom“ (sv. Irenej z Lyonu). „Lebo on sa stal človekom, aby 
sme sa my stali bohmi“ (sv. Atanáz Alexandrijský). „Keďže 
jednorodený Boží Syn chcel, aby sme mali účasť na jeho božstve, 
prijal našu prirodzenosť, stal sa človekom, aby ľudí urobil bohmi1“ 
(sv. Tomáš Akvinský)“ (KKC 486). Toto je Nebo, toto je spása, toto 
je večný život, toto je Božie Kráľovstvo, toto je vzkriesenie, všetko 
toto má len jediný obsah a význam: zbožštenie človeka v Bohu. 

Teraz urobme malý pokus: Vstaňte a choďte k zrkadlu. Vážne. 
Myslím to úplne vážne. Nečítajte ďalej, vstaňte, vezmite tento 
papier so sebou a choďte k zrkadlu. No tak…! Vstávame a ideme k 
zrkadlu! Šup, šup! 

Ste už pred zrkadlom? Jasne sa v ňom vidíte? Výborne. Ešte jedna 
malá poznámka: v tej vete, čo príde, ono „M.“ nahradíte celým 
svojim menom a priezviskom, napríklad „Anna Kunigundová“. Ja 
viem, je to jasné, ale pre istotou a aby všetko hladko dopadlo, 
upozornili sme na to vopred. No a teraz poďme na to: 

Postavte sa pred zrkadlo. Tento text si zdvihnite tak, aby ste ponad 
jeho okraj videli sebe do tváre. A teraz nahlas a pevným hlasom 
prečítajte túto vetu: 

                                                           
1 latinské a slovenské vydanie má „bohom“ s malým „b“, anglické naopak „Bohom“ 
s veľkým „B“ – oboje má zmysel, pretože naše zbožštenie sa deje účasťou na Bohu 
– tým, že „Všetko, čo má Boh – okrem identity bytia – prijíma ten, kto je milosťou 
zbožšťovaný“ (sv. Maxim Vyznavač) a teda stávame sa bohmi v Bohu, stávame sa 
tak dokonale jedno s Bohom, že doslova sme Ním samotným, sme Bohom, „niet 
medzi nami rozdielu“ (majster Ján Eckhardt). 

„Ja, M., bol(a) som spolu s ďalšími vybratý(á), aby som sa stal 
Bohom.“ 

A je to. 

Ako ste sa pri tom cítili? Dokázali ste túto vetu na prvý raz vyslo-
viť? Alebo Vám znela nepatrične? Rúhavo? A ak ste ju vyslovili – 
aký pocit to vo Vás vyvolalo? Rozpaky? Záplavu radosti? Alebo 
to bol pre Vás len akýsi šum, čosi teoretické, nič nehovoriace, 
odtrhnuté od života a od reality? Či dokonca nepravdivé? Niečo, 
voči čomu sa Vaše vnútro vzbúrilo, či odporovalo tomu? Lebo 
presne táto veta je vyjadrením a zhrnutím všetkého toho, čo sme 
od začiatku dnešného zamyslenia povedali (ak chceš o tom vedieť 
niečo viac, teraz je čas prečítať si úvahu č. 390). 

Môžeš si o tomto Tvojom vyvolení zadovážiť aj úradné potvrde-
nie. Boh má už 2000 rokov na Zemi svoju agentúru, ktorá Ho 
zastupuje a koná v Jeho Mene: Cirkev (ktorá je síce nekonečne 
viac, než len nejaká agentúra, ale má aj tieto funkcie). Z Božieho 
splnomocnenia2 robí nábor pre Božie Kráľovstvo a tým, ktorí sa 
prihlásia, úradne vo sviatosti krstu udeľuje tento dar Božieho 
synovstva3 a teda Božieho dedičstva, zbožštenia sa v Bohu4. Vedie 
presné záznamy o tom, komu bol tento Dar Božieho synovstva 
udelený a kto teda už je Božím dedičom a z Božej strany už je 
zbožštený5 – a teda samým Bohom vybratý6 stať sa Bohom v Ňom 
samom, v Bohu. Tieto záznamy sa volajú matriky a ak sa zastavíš 
na farskom úrade farnosti, kde Ti bolo Božie synovstvo a dar 
zbožštenia darovaný, radi a zadarmo Ti vystavia úradne overený 
certifikát – volá sa krstný list – o tom, že toto všetko už máš, už Ti 
to bolo darované. Môžeš si ho zarámovať a zavesiť vo svojej izbe 
nad posteľ, alebo postaviť na pracovný stôl ako denné potvrdenie 
tej vety: „Ja, M., bol(a) som spolu s ďalšími vybratý(á), aby som 
sa stal Bohom.“ 

Ak si s touto vetou mal problém, postav sa znova pred zrkadlo. 
Vyslovuj ju. Kým sa s ňou nestotožníš. Kým do Teba neprenikne 
jej radosť. Kým z nej nenasaješ svoju novú identitu, svoj nový 
údel, osud, ktorý Ti pripravil Boh, aby si ho prijal a naplnil. Kým 
nezačneš ako Boh, ako syn Boha, skutočne zmýšľať, vidieť svet, 
konať, žiť,… ako hovorí Písmo: „Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš“ 
(Flp 2,5 SSV), „Napodobňujte Boha ako milované deti“ (Ef 5,1 
SSV) 

Váš Inky 

                                                           
2 „Ježiš pristúpil k nim a povedal im: "Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi.  19 
Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého  
20 a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po 
všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28,18-20 SSV) 
3 porov. „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 6,4 
SSV) 
4 „Nielenže ste sa stali kresťanmi, ale samým Kristom. .. Stojte v úžase a radujte sa, 
stali ste sa Kristom“ (sv.Augustín novopokrsteným), „lebo sme údmi jeho tela“ (Ef 
5,30 SSV); „Ak sa človek stal nesmrteľným, bude aj bohom. A keď sa skrze vodu a 
Ducha Svätého v kúpeli znovuzrodenia stáva bohom, je isté, že po vzkriesení z 
mŕtvych bude Kristovým spoludedičom“ (sv. Hyppolit) 
5 „Křtem jsme osvíceni, osvícením jsme osvojeni, osvojením stáváme se dokonalý-
mi, dokonalostí se stáváme nesmrtelnými. ,Rekl jsem', je psáno: ,Jste bohové, 
všichni jste synové Nejvyššího.' (Ž 82,6)“ (sv. Klemen Alexandrijský); „Pokřtěný 
člověk je dokonalou bytostí, „novým stvořením" (2K 5,17). Je zbožštěn.“ (Chris-
toph kardinál Schönborn) 
6 porov.: „Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi“ (Mt 18,18 SSV) 


