
PREČO JE BOH TAK ODLIŠNÝ – A SVÄTÍ S NÍM? 

Rodinná katechéza 9-2017 (520) www.farar.inky.sk týždeň po 29. 10. 2017 

… alebo o tom, čo s nami porobí naša nová identita! (viac na www.inky.sk, úvahy 417 a 386) 

BOŽIE SLOVO: 

Čítanie zo Skutkov apoštolov: „Všetci svorne zotrvávali v Šalamúnovom stĺporadí.  13 Ale nik iný sa 
k nim neodvážil pripojiť, no ľud ich velebil  14 a čím ďalej, tým viac pribúdalo veriacich Pánovi; 
veľké množstvo mužov a žien“ (Sk 5,12-14 SSV). Počuli sme Božie slovo! 

ÚVAHA: 

Medzi Bohom a ľuďmi je ohromná priepasť. Nielen preto, že On je Boh a Stvoriteľ a my len stvore-
ní ľudia. Táto priepasť je aj medzi nami a Bohom, ktorý sa stal človekom: Ježišom Kristom. Je to 
priepasť v spôsobe myslenia, bytia, žitia, konania. Priepasť tak veľká, že občas vedie až k takým 
situáciám, aké vidíme napríklad, keď onehdá „Peter si … vzal [Ježiša] nabok a začal mu dohovárať: 
"Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!"  23 On sa obrátil a povedal Petrovi: "Choď mi 
z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!"“ (Mt 16,22-
23). To, čo Peter považuje za dobré, považuje Ježiš za ohavné zlo, priam satanské! A to, čo považuje 
za dobré a správne Ježiš, pripadá zase Petrovi bláznivé a veľmi zlé! Túto istú priepasť potom vidíme 
aj medzi kresťanmi – skutočnými kresťanmi! – a zvyškom sveta, ako sme práve počuli aj v dnešnom 
krátkom úryvku zo Skutkov apoštolov. Čo je príčinou tejto odlišnosti?  

Predstavme si to na takomto príklade: Hotel President Wilson v Ženeve má apartmán Royal Pentho-
use Suite [Rojal Penthaus Suit]. Jedna noc v ňom vyjde aj na 65 000€.  Miliardárovi, ktorého ročné 
príjmy sa pohybujú v stovkách miliónov eur, to je ako nič. Drobný výdavok. S ľahkým srdcom ho 
utratí a tú noc, možno aj viac nocí, si parádne užije a ani trochu neoľutuje peniaze, ktoré za to dal. 
Lenže Vy zarábate 600 éčiek mesačne. Uťahujete si opasok. Šetríte. Pomaly, euro po eure, si našet-
ríte 70 000€. Trvalo Vám to dvadsať rokov tvrdej driny. A teraz Vám niekto povie: Poď a utrať ich 
za noc v najdrahšom apartmáne na svete! Dokázali by ste to? Technicky isteže hej, ešte by Vám 
5 000€ ostalo... Ale v skutočnosti by ste to asi neurobili za nič na svete! A keby aj – naozaj by ste si 
tento šialený výdavok vychutnali? Alebo by ste s bolesťou sledovali, ako Vaše ťažko ušetrené penia-
ze miznú?! Chápeme ten rozdiel? Bežný človek nie je miliardár. Aj keby ho navonok napodobnil – 
vždy to bude len napodobenie. Navonok. Na chvíľu. Viac nedokáže. Ak máte na konte 5 000€, 
nedokážete nielenže konať, ale ani myslieť tak, ako človek, ktorý tam má 5 000 miliónov... 

A presne o toto ide aj u Krista. Kristus je Syn Nebeského Otca, Boh sám. Je pre Neho prirodzené, že 
myslí ako Boh, správa sa ako Boh, žije ako Boh, koná ako Boh, veď Ním je – a to aj vtedy, keď sa 
ako človek vyberá na svoju „služobnú cestu“ na zem, aby tu vykonal Otcovo Dielo. Evanjelium, 
ktorému nás vyučoval, nie je nič iné, než takýto Boží spôsob života, myslenia a správania sa. Ježiš 
nám v ňom jednoducho odhaľuje svoje vlastné postoje ako Syna Boha v podmienkach nášho sveta. 

Tí, ktorí Mu uverili, prijali od Neho krstom a vierou (Mk 16,16) tú istú identitu Božích synov a dcér. 
Zmýšľajú už o sebe rovnako ako Ježiš, hľadia na seba rovnako, ako Ježiš. Preto im pripadá úplne 
samozrejmé a normálne aj myslieť ako Ježiš, žiť ako Ježiš, konať ako Ježiš. Je to pre nich prirodze-
né, normálne, samozrejmé, jediné rozumné. Na toto mieri Ján Evanjelista, keď vo svojom liste 
konštatuje: „Láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú 
ťažké.  4 Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je 
naša viera“  (1 Jn 5,3-4 SSV). Ak sme vierou prijali od Krista novú identitu synov a dcér Boha, 
Kristových súrodencov a členov Božej rodiny, občanov Neba, dedičov Boha, potom žiť podľa 
Evanjelia – čiže podľa tejto novej identity, ktorú sme prijali – je prirodzené, normálne a ľahké. 

Ak sme ale ešte Bohu neuverili, ak sme ešte od neho neprijali novú identitu Božích synov a dcér – 
potom nám Evanjelium bude pripadať strašne cudzie! Žiť podľa neho bude pre nás rovnako nereál-
ne, ako zarábať 600€ mesačne a nútiť sa navonok správať ako milionár, ktorý za noc utratí hrieš-
nych 65 000€! Kristove postoje a názory nám budú v situácii, keď sa stále považujeme len za oby-
čajných ľudí z tohto sveta, pripadať rovnako bláznivé a „odtrhnuté od života“ ako vtedy Petrovi na 
brehoch Galilejského jazera. Budú nás dláviť a ubíjať ako neúnosné bremeno. Nedokážeme ich žiť. 
Budeme stále zlyhávať a padať a vyhovárať sa a vykrúcať sa, prečo ich nežijeme a prečo ich ani žiť 
nedokážeme. Vedeli ste, že podľa štatistiky Cirkvi na Slovensku 90% katolíkov toto bremeno už 
dávno zahodilo a nechodia už ani len v nedeľu do kostola? A vedeli ste, že podľa iného prieskumu, 
ktorý robila Katolícka Cirkev v anglicky hovoriacich krajinách, iba 5% z návštevníkov kostola sa 
usiluje aj o nejaký vážnejší kresťanský život nad rámec onoho „chodenia“? Dajte si to dohromady a 
vyjde Vám, že 99,5% katolíkov pred Kristom a Evanjeliom viac či menej uteká! Prečo? Práve preto! 
Nemôžeme žiť ako synovia a dedičia Boha, kým sa nimi najprv vo viere skutočne nestaneme a 
nezačneme sa za takých naozaj považovať! Slovami Krista: „Otrok neostáva v dome navždy; navždy 
ostáva syn“ (Jn 8,35). Bez prijatia tejto novej identity je pre nás kresťanstvo bremenom a otroctvom 
– a bude ním aj Nebo po smrti! Preto v ňom neostaneme, sami z neho utečieme preč! Až keď vierou 
prijmeme novú, Bohom darovanú identitu synov a dcér Boha, spoludedičov Krista, len ak si vierou 
doslova oblečieme Krista (Rim 13,14) – tak až vtedy nám začne kresťanstvo pripadať normálne, 
prirodzené, logické… ľahké a radostné… a svätý život svätých v Nebi krásny, vytúžený a blažený! 

TIPY NA DISKUSIU: 

1.: UVAŽUJEM: 

Uvedomil som si niekedy tento 
vzťah medzi identitou a kresťan-
ským spôsobom života? 

Napadlo ma, že ak mi život 
podľa Krista a podľa Evanjelia 
pripadá namáhavý a ťažký a 
možno si neviem dosť dobre 
predstaviť, že by som podľa toho 
všetkého mal žiť – tak potom 
problém nie je v tom, že som 
„slabý a krehký“, ale v tom, že 
som ešte neuveril Kristovi a Jeho 
Evanjeliu o Božom kráľovstve a 
o mojom Božom synovstve? 

Uvedomujem si, že riešením 
môjho hriechu nie je „polepšiť 
sa“, snažiť sa viac „ovládať“, ale 
v prvom rade uveriť Bohu, stať 
sa veriacim človekom? 

Uvedomujem si, že jedným zo 
znakov toho, že som Bohu 
uveril, je aj to, že mi hriech 
pripadá cudzí, neprirodzený a 
nelogický, podľa slov Písma: 
„Kto ostáva v Kristovi, nehreší; 
kto hreší, ten ho nevidel, ani 
nepoznal“ (porov. 1Jn 3,6)? 

2.: ROZPAMÄTÁVAM SA:  

Ako sa mi tento týždeň darilo 
osvojovať si vierou identitu 
Božieho syna/dcéry? Nakoľko sa 
už zaň skutočne a bežne považu-
jem? 

Ako sa táto identita odráža na 
mojom myslení, postojoch, 
konaní, správaní, životných 
cieľoch? Lebo ak je skutočná, 
musí sa zákonite v tomto všet-
kom prejaviť! 

3.: ROZHODUJEM SA:  

Ako budem pokračovať v osvo-
jovaní si svojej novej identity? 

TIP: Pokračovať v tréningu pred 
zrkadlom: Volám sa M. a bol 
som vybratý(á) stať sa v Kristovi 
Bohom. Som Boží syn (dcéra). 
Sám Boh je môj Otec. Ja som 
Jeho dedič. Ježiš Kristus je môj 
súrodenec. Nebo je môj domov a 
moja vlasť. Cirkev je moja 
rodina. Tu, na zemi, som cudzi-
nec 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! 


