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„(Ježišovi) učeníci povedali: „Teraz už hovoríš otvorene a 
nehovoríš v obrazoch. 30 Teraz vieme, že vieš všetko a 
nepotrebuješ, aby sa ťa dakto spytoval. Preto veríme, že si 
vyšiel od Boha.“ 31 Ježiš im odvetil: „Teraz veríte? 32 Hľa, 
prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozpŕchnete, každý 
svojou stranou, a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo 
Otec je so mnou.“ 

Jn 16,29–32) 

 

 

Milí bratia a sestry! 

Ježišovi učeníci neboli vôbec jediní, ktorí si neuvedomili, aký 
je rozdiel medzi vierou a mienkou a mylne pokladali to druhé 
za prvé – čiže mienku za skutočnú vieru. Ježiš si ale bol tohto 
rozdielu plne vedomý – a preto aj ich výrok hneď uviedol na 
správnu mieru… 

Ale poďme pekne po poriadku! 

Štatisticky vzaté, ak náhodne zhromaždíte desať Slovákov, 
tak najmenej sedem z nich sa prehlási za veriacich 
kresťanov. Potom si ale otvoríte záver evanjelia podľa Marka 
a prečítate si: „A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto 
znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú 
hovoriť novými jazykmi, 18 hady budú brať do rúk a ak niečo 
smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať 
ruky a tí ozdravejú.“ (Mk 16,17n). Obrátite sa na všetkých 
týchto veriacich Slovákov-kresťanov a opýtate sa ich: „Platí to 
aj o Vás?“ A oni s ošívaním priznajú, že nie, že veru nič takéto 
na sebe nezbadali a ani nič takéto sa ich rukami nezvykne 
diať…  

Opýtate sa ale: Kde je teda chyba? Prečo to nefunguje presne 
podľa slov Písma? 

A oni odvetia: „No, hádam by sme ten text v Biblii nemali 
brať až tak doslovne. Možno skôr obrazne. Symbolicky. 
Akože viera nás bude posilňovať a pomáhať nám prekonávať 
ťažké životné situácie, alebo tak nejak…“ 

Lenže Ježiš v tejto vete evidentne nehovorí obrazne, ale veľmi 
jasne, presne a konkrétne. A vôbec, Ježiš nie je nejaký púťový 
veštec, ktorý by každú svoju vetu zamotával do pláštika 
nejakej symboliky a tajomných hádaniek, ktoré by sme museli 
prácne lúštiť a prevádzať do „normálnej reči“. V čom je teda 
problém? Mohol by problém byť v tom, že v skutočnosti 
veriace nie sme? 

„Ale to nie,“ odpovedia zborovo Slováci-kresťania. „Veď my 
od malička veríme, že Boh jestvuje a aj sa od malička 
modlíme, veru tak! Aj do kostolíka chodíme! Aspoň občas… 
Nie, nie, my v Boha veru veríme! Nie sme žiadni 
neznabohovia ani žiadni neveriaci!“ 

Lenže, čo vlastne znamená „veriť“?  Vedeli by sme to vôbec 
nejako definovať? Vedeli by sme vôbec nejako určiť, kde sa 
začína skutočná kresťanská viera, ako o nej vraví Biblia a kde, 
naopak, to viera ešte stále nie je? 

Keď o viere a vôbec o kresťanstve hovorí Biblia, poukazuje na 
jednu dôležitú maličkosť. Ježiš napríklad cituje Izaiáša: „Lebo 
otupelo srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli, 
aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a 
neobrátili sa - aby som ich nemohol uzdraviť.“ (Mt 13,15). 
A zase inde: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim 
srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! 38 To je 
najväčšie a prvé prikázanie.“ (Mt 22,37n). Inde zase vyčíta 
učeníkom: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo 
hovorili proroci! 26 Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak 
vojsť do svojej slávy?“ (Lk 24,25n). Keď Štefan hovorí vo 
Veľrade, povie: „51 Vy, tvrdošijní s neobrezaným srdcom a 
ušami, vy vždy odporujete Duchu Svätému; vy takisto ako vaši 
otcovia.“ (Sk 7,51). A Pavol zase varuje Rimanov: „5 Ale ty si 
svojou zaťatosťou a nekajúcim srdcom hromadíš hnev na deň 
hnevu, keď sa zjaví spravodlivý Boží súd.“ (Rim 2,5). A potom 
hneď načrtáva riešenie: „9 Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: 
„Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z 
mŕtvych, budeš spasený.“ (Rim 10,9). Stačí? Všimli sme si? 

Podľa Biblie je viera i samo kresťanstvo záležitosťou 
SRDCA! V hebrejčine – a Ježiš, Štefan i Pavol boli Hebrej 
a zmýšľali po hebrejsky – slovo srdce, léb, značí niečo ako 
ťažisko a centrum celého človeka. Uveriť srdcom – dnes by 
sme možno povedali uveriť bytostne. Presne tak, ako to 
nakoniec hovorí aj Katechizmus katolíckej cirkvi, keď 
definuje kresťanskú vieru slovami: „Vierou človek úplne 
podriaďuje svoju inteligenciu a vôľu  Bohu. Celým svojím 
bytím prejavuje svoj súhlas s Bohom  Zjavovateľom.“ (KKC 
143).  

Viera je teda bytostný postoj celého človeka. Len tento 
postoj a práve tento postoj je tým, čo má Biblia na mysli, 
keď hovorí o viere. Všetko ostatné, všetko menej, vierou 
nie je. Je púhou mienkou. Nič viac… A medzi vierou 
a mienkou je obrovitánsky rozdiel! 

Najlepšie to možno pochopíme na tomto príklade: 

• Viera, to je vec vnútra, najhlbšieho presvedčenia. Ak sa 
Vás niekto opýta: „Naozaj veríte, že tento dom sa do hodiny 
zrúti?“, a Vy odpoviete: „Áno, pevne verím, že do hodiny 
spadne!“ – potom to znamená, že zoberiete, čo sa dá a z domu 
utečiete. je to samozrejmé, čo iné by sa dalo robiť v dome, 
ktorý už-už padá? 

• Ale mienka, to je vec povrchná, vonkajšia. Náš život 
neurčujú mienky. Mienka – to znamená povedať niečo 
takéto: „Áno, som tej mienky, že tento dom môže spadnúť do 
hodiny. Iste. Možné to je. Ale verím, že sa to nestane.“ A preto 
sa žiaden útek nekoná… 

Problém je, že naše kresťanstvo z veľkej časti spočíva 
práve na úrovni mienok. Môžeme to vidieť na takých 
veciach, ktoré sa týkajú nášho života tak nejako konkrétnejšie. 
Napríklad taká smrť: Sme, isteže, tej mienky a toho názoru, že 
po smrti, samozrejme, jestvuje večný a krásny život v Nebi. 
Sme predsa kresťania, nie? Takéto presvedčenie predsa ku 
kresťanstvu patrí! Lenže – čomu v skutočnosti, vo vnútri, 
v srdci veríme? Stačí sa len pozrieť napríklad na ľudí na 



kresťanských pohreboch! Pavol v jednom svojom liste píše: 
„ 13 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, 
aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. 14 
Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj 
tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním.“ (1 Sol 4,13n). 
A to je dôvod k veľkej radosti, nie? Čo ale vidíte na 
pohreboch? Radujúcich sa ľudí? Plesajúcich nad tým, že zase 
jeden z nich už je v bezpečí, doma? A radosť nad tým, že už 
čoskoro pôjdeme aj my za nimi? Figu! Vidíte plač, nariekanie, 
tlmočenie sústrasti a podobne. Prečo? Pretože mienka ešte nie 
je viera. A nech je naša mienka akákoľvek, naša viera, to 
hlboké, podvedomé presvedčenie, ktoré riadi náš život a naše 
konanie, je o inom: tu, konkrétne, o tom, že ten skutočný život 
žijeme tu, na Zemi, a smrť znamená všetko stratiť a preto 
zomrieť je vskutku tragédia… 

A tak môžete vidieť „kresťanov“, ktorí na jednej strane sú tej 
mienky, že súhlasia so všetkým, čo sa v Biblii píše a čo Cirkev 
ohlasuje, to hej… ale na druhej strane žijú na nerozoznanie od 
ľudí, ktorí veriaci nie sú. Žijú úplne po svetsky. Prečo? 
Pretože ich vnútorná viera verí v niečo úplne iné. Presne v to, 
v čo veria ľudia bez Nádeje… A tak namiesto toho, aby žili 
so živým Bohom, ktorému skutočne a hlboko veria, 
namiesto toho žijú iba s kresťanským názorom namiesto 
viery a s myšlienkou na Boha namiesto Boha samotného. 
Ale to je strašne málo… 

A keď potom príde okamih, kedy cítia, že je potrebné naozaj 
uveriť, potom môžete vidieť tú úpornú snahu, keď sa so 
stiahnutou tvárou snažia spoľahnúť na niečo, v čo ich srdce 
neverí, snažia sa prívalom slov, možno spevom, extázou 
a silnými gestami prehlušovať príval pochybností a skepsy, 
ktorá pramení z ich srdca… To sú ľudia, ktorí na „seansách 
uzdravovateľov“ pošliapavajú na pódiu svoje okuliare, kričia a 
„halelulajú“ – a potom, o týždeň, si idú kúpiť nové okuliare, 
pretože ani nadšenie ani eufória nemôžu nahradiť skutočnú 
a hlbokú vieru… 

Skutočná viera – to je hlboké a pokojné poznanie 
a presvedčenie, ktoré nepotrebuje žiadne presviedčanie. Je 
to proste samozrejmosť, hlboké porozumenie, vhľad… Je to 
ako presvedčenie, že máme nohy, ktoré vedia chodiť, že máme 
schopnosť hovoriť svojim jazykom… Skutočným znakom 
viery je hlboký pokoj. Žiadna eufória, žiadna extáza, živená 
spevom a mávaním rúk a davmi naokolo. Viera, to je hlboký 
POKOJ a hlboká ISTOTA. Istota syna, ktorý pozná svojho 
Otca. Istota Božej múdrosti, ktorá pozná podstatu a chod 
sveta, ponoreného v Bohu. Viera je niečo nádherné 
a vznešené. Hlboké.  

Táto viera sa musí narodiť. Musí sa zrodiť v srdci, ktoré sa 
nakoniec kapituluje a zlomí sa pred veľkosťou Božej Lásky.  

Preto Terézia z Avily mieni, že skutočné kresťanstvo sa začína 
vtedy, keď človek nastúpi cestu rozjímavej a neskôr 
kontemplatívnej modlitby. Pretože práve toto je cesta k takejto 
opravdivej viere srdca. 

Váš Inky 

 


