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Akým kandidátom by bol Ježiš ? 

List Ef 5, 1. 9 

Napodobňujte teda Boha ako milované deti 2 a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého 

vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône. 

Lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde; 

 

Milé sestry  a bratia! Posledné  dni boli naplnené silnými predvolebnými emóciami. Akoby aj tak už dosť 

rozdelené Slovensko sa rozdelilo ešte výraznejšie do skupín podľa toho, ktorého kandidáta kto preferuje. Na 

sociálnych sieťach sa to hemžilo tvrdými až nenávistnými vyjadreniami. Mnohí ľudia sami seba zaradili do 

určitej skupiny - krabičky, ale rovnako tak urobili aj s ostatnými. 

Mobilizovali sa zástancovia súčasnej vlády, ale aj opozičníci. Nacionalisti a euroskeptici, ale tiež pro-

európsky ladení ľudia.  

Každá z týchto skupín akoby zhromažďovala svoje argumenty a svoj arzenál proti ten druhej skupine 

reprezentovanej určitým kandidátom. 

Ale asi najviac boli skloňované dve skupiny a dva pojmy. Liberálny  politik a volič a na druhej 

strane kandidát a volič s konzervatívnymi hodnotami. 

Ja som uvažoval nad tým, akým kandidátom by bol Ježiš.  Predstavme si, že by  bol aj On 

jedným z kandidátov na prezidenta. Kde by sme ho zaradili, ako by sme Ho zaškatuľkovali?  

Je známe, že počas jeho verejného života ho niekoľkokrát vyzývali, aby sa stal kráľom Izraela, aby 

 zjednotil tento národ v boji proti Rímu. 

 Vieme však aj to, že Ježiš to vždy radikálne odmietol a tomto období sa vždy stiahol z verejnosti. To 

nám napovedá, že by odmietol aj prezidentskú funkciu. 

V texte k nám však zaznela výzva: Napodobňujte Boha – teda Krista. Kristus je totiž vyjavením Otca. Boli 

sme apoštolom Pavlom vyzvaní, aby sme sa pozreli na Kristov život, na jeho charakter a hodnoty. A tie by 

sme si mali vo svojom živote osvojiť.  

Akým kandidátom by bol/je teda Ježiš? 

 

1. Dokázal byť v prítomnosti ľudí, s ktorých hodnotami sa nestotožňoval. Napriek tomu sa dokázal  s nimi 

korektne rozprávať, vedel im slúžiť a vedel im prejavil  súcit a lásku. 

Ktorí ľudia to napríklad boli?  

- žena pochybných mravov, ktorú stretáva pri studni v Samárii a vedie s ňou úprimný rozhovor  

- do seba zahľadený bohatý mládenec, ktorý je presvedčený o svojej zbožnosti a túži získať večný 

život 

- zbohatlík a člen vtedajšej daňovej mafie - Zacheus  

- cudzinka kanaánka, ktorá ho žiada o uzdravenie chorej dcéry  

- prostitútka Mária Magdaléna  

- a napokon môžeme spomenúť zlodeja a  zradcu Judáša.  

Všetkým týmto venoval Ježiš svoj čas, svoju pozornosť, lásku a slúžil im.  

 

Dovolím si tvrdiť, že Ježiš bol v tomto zmysle veľký liberál. Za čo ho aj farizeji kritizovali. 

TOTIŽ SLOVO  „Liberál“ pochádza totiž z latinského LIBERALITAS – láskavosť, vľúdnosť. 

A tiež z latinského „Libertas“ - sloboda, voľnosť otvorenosť,  úprimnosť. 

Našim dnešným pojmom liberálny človek označujeme človeka znášanlivého, zmierlivého, 

slobodomyselného a tolerantného. 

Nálepka liberál je dnes hlavne v kresťanských kruhoch považovaná  takmer za nadávku, za niečo negatívne. 

Mali by sme si však uvedomiť, že aj Ježiš bol v tomto zmysle liberál. Bol láskavý, vľúdny, slobodný od 

mienky druhých. Vedel sa pohybovať v spoločnosti ľudí, ktorí mali úplne inú „krvnú skupinu“ ako On 

a napriek tomu sa títo ľudia z jeho prítomnosti obvykle tešili. 

 

 



 

2. Treba však povedať aj to B: 

Dnešní liberáli zase nálepkujú ľudí, ktorí si vážia tradičné hodnoty.  Napríklad autoritu Biblie  a sú 

presvedčení, že pravda nie je vždy relatívny pojem. Že jestvuje aj tá absolútna – Božia pravda. Takýto ľudia 

sú označovaní za konzervatívcov, fundamentalistov, spiatočníkov a tmárov.  

Poďme opäť na chvíľu ku koreňu pojmov. 

SLOVO - konzervatívny pochádza z latinského „conzervatio“ .  

Tento výraz znamená – konzervovať – teda to, čo robíme napr. aj s kompótikmi  Ale ďalší význam je  

zachovanie, stráženie a udržiavanie niečoho, čo je pre človeka vzácne. Môžu to byť pravdy a hodnoty. 

Ježiša považujem tiež za konzervatívca. Nadovšetko si vážil Božie slovo. 

 Keď ho diabol pokúša, odpovedá slovom Božím: Nielen samým chlebom bude človek žiť, ale každým 

slovom, ktoré vychádza z úst Božích.. 

Na inom mieste prehlasuje: Nebo a zem sa pominú, ale Božie slová sa nikdy nepominú. 

Nepominie sa ani jediná čiaročka zo zákona Božieho, kým sa nenaplní. 

Ježiš zachovával všetky židovské sviatky. Ako 12-ročný chlapec absolvuje tzv. Bar-micvu – môžeme dnes 

povedať židovské konfirmáciu. Každú sobotu aj so svojimi učeníkmi chodil do synagógy a pravidelne 

navštevoval Jeruzalemský chrám. V predvečer svojej smrti zasvätil so svojimi učeníkmi Paschálnu večeru.  

Ctil si Božie desatoro a hovoril, že ho neprišiel zrušiť, ale naplniť skutočným obsahom. Je nám známy jeho 

výklad 6. Božieho prikázania: Nezcudzoložíš. Kde ho poriadne pritvrdil. Hovorí: Každý, kto sa žiadostivo 

pozerá na ženu, už scudzoložil s ňou v srdci.  

Prichádzame teda k tomu, že Ježiš bol aj konzervatívny človek. Ctil si Božie hodnoty a jeho zákony. Boli 

pre neho záväzné a sväté.  

Všimnime si, ako tieto hodnoty presadzoval a uvádzal do života jeho učeníkov, jeho poslucháčov 

a nasledovníkov. Jeho učenie nie  je násilným vynucovaním, ale pozvaním. Hovorí:  poď a nasleduj ma! 

Božie pravdy a hodnoty presadzuje liberálnym spôsobom a prístupom. Za Božou pravdou nekompromisne 

stojí, ale zároveň pozorne  počúva, dotýka sa ľudí, slúži im, uzdravuje ich. Prejavuje súcit, zľutovanie 

a milosť. A dáva im pozvanie. 

V tomto všetkom ho napodobňujme. Tak ako sme k tomu dnešným slovom vyzvaní. 

Majme v úcte Božie slovo a Jeho hodnoty. Prejavom našej úcty nech je náš život podľa neho. Naše 

skutky. V tom buďme konzervatívni!  

 Zároveň však nech sa z nás, podobne ako z Krista, rozlieva do nášho okolia milosrdenstvo, láska a súcit. 

S láskou, úctou  a toleranciou pristupujme k ľuďom okolo nás. 

V tom buďme liberálmi a podobní Kristovi. 

Ten „kresťan“ z Nového Zélandu nenapodobňoval Krista. Jeho ovocie nebolo kresťanské, ale 

satanské. Urobil presne to isté, čo odsudzoval u islamských teroristov. Tie svoje konzervatívne hodnoty 

nešíril v Kristovom duchu, ale v satanskom duchu. 

Ježiš Kristus je pre nás vzorom, ako si ctiť Božie hodnoty. Ako ich ctiť nie formálne, ale opravdove. 

Skutočným naplnením zákona je LÁSKA. On proti svojim oponentom nebojuje. Naopak. Je jediným 

kandidátom, ktorý za svojich oponentov kladie život.  

Je smutné, že politické udalosti, ako napríklad voľby, dokážu rozdeliť aj samotných kresťanov na 

Slovensku. Nemyslím teraz názorovo. Totiž nie sme jedno stádo oviec, ktoré musí mať na všetko okolo nás 

rovnaký názor. Smutné je, že sa kvôli rozdielnosti pohľadov  sami kresťania nielen dokážu deliť, ale 

vzájomne osočovať.  

Ježiš sa pred svojou smrťou modlí za jednotu jeho učeníkov – nie za tú názorovú, ale hodnotovú.  

Aby sme boli jednotní v láske k Bohu a k ľuďom. Aby naše okolie práve po láske spoznalo, že sme Jeho 

učeníci 

Nevraživosť medzi nami je pravdepodobne  preto, že Ježiša Krista dobre nepoznáme, a ak Ho aj poznáme, 

potom Ho dôsledne nenasledujeme  a nenapodobňujeme. On je však jedinou osobou, jediným kandidátom, 

ktorý nás dokáže zjednotiť. A teraz nehovorím o zjednotení v politických názoroch, ale v láske a pravde. 

Dovoľme mu to. Amen! 

       David Bázlik – zborový farár v Ružomberku 


