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„ 17 Sedemdesiati dvaja sa vrátili natešení a hovorili: „Pane, 
aj zlí duchovia sa nám poddávajú v tvojom mene!“ 18 On im 
povedal: „Videl som satana padať z neba ako blesk. 19 Hľa, 
dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej 
sile nepriateľa a nič vám neuškodí. 20 No neradujte sa z toho, 
že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená 
zapísané v nebi.““ 

(Lk 10,17-20)  

 

Milí bratia a sestry! 

Niekedy mám ako kresťania ešte jeden problém s vierou. Je to 
problém, ktorý znie: V čo vlastne máme veriť? Čo je jadrom 
kresťanstva a jeho viery? 

Niekedy sa naozaj zdá, že kresťanstvo je len kozmeticky 
upravené židovské náboženstvo: Namiesto synagógy chodíme 
do kostola, namiesto „Jahve“ hovoríme „Ježiš“ a namiesto 
baranov a oviec obetujeme chlieb a víno a to v nedeľu 
namiesto soboty. Hm, a čo ďalej? Je toto naozaj všetko? Ak 
hej, potom by to znamenalo, že v praxi Ježišova smrť na kríži 
nič nezmenila…  

Lenže Ježišova smrť na kríži v skutočnosti urobila obrovskú 
revolúciu. Ohromnú! A tento obrovský skok s Biblie priam 
kričí! Ak si otvoríte Starý Zákon, čítate tam niečo takéto: „39 
Dnes teda vedz a vezmi si k srdcu, že Pán je jediný Boh hore 
na nebi a dolu na zemi, iného niet. 40 Zachovávaj jeho 
prikázania a jeho ustanovenia, ako som ti dnes prikázal, aby 
sa tebe a tvojim deťom po tebe vodilo dobre a aby si dlho ostal 
v krajine, ktorú ti Pán, tvoj Boh, dáva na večné veky.““ (Dt 
4,37–40). Je to prísľub podmienený splnením určitej 
podmienky, zakotvenej v prikázaniach. Takto to jednoducho 
na zemi chodí: bez práce nie sú koláče. Ak chceme na zemi 
žiť šťastne a v pokoji, potom musíme dodržiavať nejaké 
podmienky a požiadavky: nezabíjať sa, nežrať sa, mať sa 
radi, pomáhať si, odpúšťať, nekradnúť… Je to pochopiteľné 
a logické. Inak to ani byť nemôže… 

Problém ale nastane, ak tento princíp prenesieme aj do 
oblasti spásy a do oblasti budúceho života v Nebi. A toto sa 
naozaj stáva: Predstava, že si Nebo musím zaslúžiť, že najprv 
musím splniť podmienky, ktoré mi Boh určil, a ža potom, keď 
ich splním, tak ma Boh vpustí do Neba. Ak nie, pošle ma do 
Pekla… Takýto pohľad na svet a na spásu dokáže spoľahlivo 
zničiť akúkoľvek nádej na to, aby sme boli spasení. A hneď si 
aj povieme, prečo je to tak! 

Diablova zbraň hneď od počiatku je strach. V Raji 
vzbudzuje v Eve a Adamovi strach: Čo ak na Teba Boh 
zabudol? Ba viac, čo ak Ťa Boh utláča a nedopraje Ti, aby si 
bol ako On? A hnaní týmto strachom Adam a Eva sa vzbúrili 
proti Bohu, ktorý bol ich priateľom, opustili ho a vydali sa 
v ústrety lopote a námahe života bez Boha. V Kainovi Diabol 
vzbudil strach: Čo ak Ťa Ábel odsunie nabok? Čo ak si Boh 
obľúbi jeho a Ty ostaneš sám a opustený? A Kain vzal palicu 
a Ábela zabil, lebo sa bál. Ak sa pozrieme na všetky konflikty, 
zranenia, ublíženia a podobne, môžeme vidieť, že sa všetkými 

sa ukrýva strach a obava: obava o život, o pohodlie, o uznanie, 
o postavenie, o majetok,… o všetko. Strach je pôdou, 
z ktorej vyrastá hriech! 

A teraz si predstavte, že k tomu dôjde ešte jedna strašná 
hrozba: hrozba Pekla. Predstavte si človeka, ktorý k tomuto 
všetkému ešte žije asi s takouto perspektívou: Po smrti sa môj 
život nekončí. Naopak, po smrti budem žiť naveky. Lenže 
ako? Ak splním Božie podmienky, napísané v Biblii, možno 
ma Boh vpustí do Neba. Ale ak nie, pôjdem naveky do Pekla 
a tam budem trpieť na večné veky v desivých mukách! To je 
strašné! A ako sa vyhnúť Peklu? Len tak, že splním 
nesplniteľné podmienky Biblie: milovať tých, čo mi ubližujú, 
nastaviť aj druhé líce, zanechať všetko… ale veď to sa nedá! 
To je nad moje sily! A môžem sa aspoň nejako vopred 
presvedčiť, či po smrti pôjdem do Neba, či som už splnil 
nejakú tú „Božiu normu“, alebo či ešte stále mierim do Pekla? 
Nemôžem! Vlastne ma Boh – strašne kruto – necháva celý 
život v naprostej neistote! A keď sa to konečne – po smrti – 
dozviem, je už neskoro čokoľvek podniknúť na zmenu, alebo 
záchranu! A teraz posúďte: toto má byť EVANJELIUM, oná 
„Radostná zvesť“??? Veď toto je nočná mora! Des! Damoklov 
meč zatratenia, ktorému sa dá vyhnúť iba splnením 
nesplniteľného! 

Preto ani neprekvapuje, – ako poukazuje rakúsky historik 
Peter Dinzelbacher – že stredoveký človek bol viac než 
„Láskavým Bohom“ opantaný predstavou strašlivého Pekla. 
Nečudo, veď „kvalifikované“ odhady pomeru spasených ku 
zatrateným boli v tých časoch spravidla jeden k desaťtisícom! 
Ako potom môžeme dúfať, že práve my unikneme hrôze 
Pekla? Je známe, že strach zo zatratenia a z Pekla dusil aj také 
osobnosti, ako napríklad otec scholastiky Anzelm 
z Canterbury. Strach a des z Pekla stál pri zrode 
protestantizmu u Martina Luthera rovnako, ako stál o storočia 
neskôr pri zrode Svedkov Jehovových… Nečudo, keď sv. 
Bernard kázal svojim mníchom o Pekle a jeho desivom 
mučení, zachvátil kláštor taký strach a hrôza, že mu dalo 
spústu práce mníchov aspoň trochu upokojiť. Viac než láska 
k Bohu hnal ľudí strach z Pekla. To potom aj vvsetľuje 
rôzne „kajúcne praxe“, ako je bičovanie, týranie sa 
a podobne… 

Nečudo, že v takejto atmosfére začali bujnieť úchylky v kulte 
svätých. Ak je Boh takýto krutý a nemilosrdný, ak Ježiš je 
skôr pomstiteľ, mávajúci mečom na konci sveta, potom kto sa 
nás zastane? A tak sa zrodila predstava napríklad Panny 
Márie, ktorá dierou v plote pašuje úbohé duše do Neba. Boh je 
krutý a nemilosrdný, ale Panna Mária sa nad nami predsa len 
už nejako zľutuje. Veď je človek ako my, nie nejaký 
„odľudštený“ desivo nemenný Boh! Hádam už len nebude 
k nám taká neľudská… ako Boh! Ona to už hádam nejako 
zariadi… Povedzte, že toto nie je úchylka: Predstava človeka – 
čo aj hneď Márie-Bohorodičky – ktorý je milosrdnejší 
a láskavejší než Boh!!! Respektíve, predstava Boha, ktorý je 
neľudsky ukrutný. Tak ukrutný, že potrebujeme protekciu 
a príhovor súcitného človeka, aby nejako obmäkčil srdce tohto 
ukrutného Boha. A nehovoriac o snahe „poistiť sa“ proti 
tomuto Bohu všelijakými zázračnými artefaktami, ako sú 



medaily, prívesky, relikvie, „zázračné modlitbičky“ 
a podobne… 

Lenže kresťanstvo je o niečom úplne inom! Úplne inom! 

• „ 32 Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo 
dať vám kráľovstvo.“ (Lk 12,32), hovorí Ježiš a pokračuje: „Ja 
som Alfa a Omega, Počiatok i Koniec. Smädnému dám 
zadarmo z prameňa živej vody.“ (Zjv 21,6). Boh dáva 
ponuku na Nebo zadarmo. Nepodmieňuje ju ničím. Proste 
sa Mu tak zapáčilo a daroval ju. 

• K spáse preto nepotrebujeme splniť žiadne podmienky, 
ani vykonať žiadne skutky: „15 My sme rodení Židia nie 
hriešni pohania, 16 a vieme, že človek nie je ospravedlnený zo 
skutkov podľa zákona, ale iba skrze vieru v Ježiša Krista. Aj 
my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z 
viery v Krista, a nie zo skutkov podľa zákona, lebo zo skutkov 
podľa zákona nebude ospravedlnený nijaký človek.“ (Gal 
2,15n). Dôkazom toho je aj onen lotor na Kríži. Čo vykonal? 
Ako si „zaslúžil“ tento grázel spásu? Modlil sa denne? Bičoval 
sa? Staral sa o chudobných? Figu borovú! Namiesto toho 
úplne „nehanebne“, bez akýchkoľvek zásluh, požiadal Krista 
o vstup do Neba. A Ježiš? Ježiš mu odvetil: „Veru, hovorím ti: 
Dnes budeš so mnou v raji.“ (Lk 23,43). Len tak. Bez 
všetkého. Lebo spása a Nebo sú DAR! 

A toto už JE radostná zvesť! To už hej!  

Byť kresťanom znamená UVERIŤ práve tejto radostnej 
zvesti: Že Boh sa nehnevá, ale odpúšťa. Že Boh nekladie 
podmienky, ale otvára náruč strateným synom a dcéram. 
Že svätý Peter nemusí hrdlačiť pri bráne Krá ľovstva ako 
vrátnik, ale že brána Kráľovstva je dokorán! Pre 
všetkých! 

PRÁVE TU SA ZAČÍNA TO KRÁSNE: 

• „ 14 A pretože deti majú účasť na krvi a tele, aj on mal 
podobne spoluúčasť na nich, aby smrťou zničil toho, ktorý 
vládol smrťou, čiže diabla, 15 a vyslobodil tých, ktorých celý 
život zotročoval strach pred smrťou.“ (Hebr 2,14n), hovorí 
Biblia. Ak je to naozaj tak, potom nemáme dôvod báť sa 
a strachovať sa! Potom niet najmenšieho dôvodu k strachu 
a obavám! Presne toto Ježiš zvestuje: „32 Neboj sa, maličké 
stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo.“ 
(Lk 12,32)  

• Ak ale mizne strach, mizne aj hriech! Veď hriech je 
ovocím strachu nedôvery. Kde je však viera, tam mizne strach 
a nahrádza ho láska! Presne ako hovorí Ján: „17 Láska v nás je 
dokonalá v tom, že máme dôveru v deň súdu, lebo ako je on, 
tak sme aj my na tomto svete. 18 V láske niet strachu, a 
dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a 
kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.“ (1 Jn 4,17n).  

• Ak ale mizne hriech, potom to, čo Evanjelium opisuje, už 
viac nie sú nesplniteľné požiadavky na zaslúženie si spásy, 
ale celkom normálny opis normálneho a prirodzeného 
života človeka, ktorý má dôveru v Boha, žije v radosti 
z Božieho Daru a nemá najmenší dôvod niečoho sa báť. A to 
je život Božích synov a dcér. Presne ako znova píše Ján: „3 

Lebo 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 5,3n).  

Prečo potom ale Biblia hovorí, že „Syn človeka príde v sláve 
svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa 

jeho skutkov.“ (Mt 16,27)? Neznie to tak, ako by si Nebo bolo 
predsa len treba zaslúžiť? 

Myslím, že nie. Vysvetľuje to totiž Ježiš sám, keď hovorí: „43 
Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je zlý strom, 
ktorý rodí dobré ovocie. 44 Každý strom možno poznať po 
ovocí. Z tŕnia predsa nezbierajú figy, ani z ostružín neoberajú 
hrozno. 45 Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho 
srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti 
srdca hovoria jeho ústa.“ (Lk 6,43-45). Skutky sú proste 
vonkajším prejavom nášho vnútra, nášho srdca. Ak sme 
srdcom uverili (Rim 10,9n) Ježišovi a Jeho Radostnej zvesti 
o spáse zadarmo, potom z nášho srdca zmizol strach 
a vystriedala ho láska v Duchu Svätom. A táto vnútorná 
premena – ktorá je ovocím číreho uverenia srdcom – sa 
navonok prejaví a zviditeľní práve skutkami: „láska, radosť, 
pokoj, zhovievavosť, láskavosť dobrota, vernosť, 23 miernosť, 
zdržanlivosť.“ (Gal 5,22n). A naopak, neuverenie sa tiež 
navonok prejaví svojimi skutkami: strachom, hnevom, 
smútkom a následne všetkým tým, čo z toho pramení a čo 
Biblia označuje slovom hriech. 

Takže, nie je to tak, že ak budem konať dobré skutky, Boh 
ma za odmenu príjme do Neba. Nie. Je to presne opačne: 
pretože som uveril, že Boh mi Nebo už daroval, zadarmo 
a z lásky, práve preto – uzdravený zo strachu a plný 
dôvery a lásky – som schopný konať oné dobré, čiže Božie 
skutky! 

Na konci teda – obrazne povedané – Ježiš bude naozaj súdiť 
ľudí podľa ich skutkov. Jedným povie: „Na Vašich skutkoch 
vidím, že ste neuverili v Kráľovstvo, neuverili Bohu 
a rozhodli ste sa žiť sami a bez Boha. Je mi to ľúto, ale 
rešpektujem Vaše rozhodnutie. Hľa, Peklo, ktoré ste si vybrali, 
je pripravené. Môžete si ho zaujať!“ A rovnako povie druhej 
skupine ľudí: „Podľa Vašich skutkov vidím, že ste uverili. Vo 
Vašich srdciach ani vo Vašich skutkoch už niet strachu, vidieť 
tam len dôveru, radosť a lásku. Tak teda poďte, veď tento 
príbytok Neba je pre Vás pripravený od počiatku!“ 

Na záver si všimnime ešte jednu vec: Ježiš hlásal evanjelium 
ľuďom, ktorí boli hlboko náboženskí a hlboko veriaci. Boli 
pre Boha ochotní aj život položiť. A napriek tomu ich Ježiš 
vyzýval k uvereniu. V čo? V to, čo ohlasoval: „Naplnil sa čas 
a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ 
(Mk 1,15) Ježiš hlásal, že prichádza Božie Kráľovstvo 
a nestanovoval žiadne podmienky na vstup doňho okrem 
jednej: uverenie, spojené so zmenou myslenia. Zmenou 
myslenia od starozákonného „splň podmienky, aby si dlho 
žil na zemi“ k novozákonnému „Bohu sa zapáčilo darovať 
Vám kráľovstvo, zadarmo a bez podmienok!“ Uveriť v to, 
že spása mi už bola darovaná, že Nebo mi už patrí, uveriť 
v istotu spásy – toto je JADRO KRESŤANSTVA . A táto 
výzva je, zdá sa, aj pre nás rovnako aktuálna: Pretože aj my 
máme tendenciu stále myslieť na Nebo a na Spásu ako na 
niečo, čo si musíme najprv zaslúžiť. A namiesto Pavlovej 
radostnej túžby zomrieť a byť s Kristom (Flp 1,23) sa skôr 
obávame smrti a bojíme sa, či nás ten Boh vôbec do Neba 
vpustí, alebo či nás, naopak, bez mihnutia oka pošle do Pekla, 
do večného mučenia…  

Takže… vari by bolo na čase konečne uveriť, nie? 

Všetkých svätých a spasených Vás pozdravuje 

Váš Inky 


