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„ 14 Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale 
nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť? 15 Ak je brat alebo 
sestra bez šiat a chýba im každodenná obživa 16 a niekto z vás 
by im povedal: „Choďte v pokoji! Zohrejte sa a najedzte sa!“, 
ale nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo to osoží?! 17 Tak 
aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva. 18 Ale niekto 
povie: „Ty máš vieru a ja mám skutky.“ Ukáž mi svoju vieru 
bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru. 19 Veríš, že 
Boh je jeden? Dobre robíš. Ale aj diabli veria, a trasú sa! 20 
Chceš vedieť, márnivý človeče, že viera bez skutkov je 
neúčinná? 21 Nebol náš otec Abrahám ospravedlnený zo 
skutkov, keď obetoval na oltári svojho syna Izáka? 22 Vidíš, že 
viera spolupôsobila s jeho skutkami a že skutkami dosiahla 
viera dokonalosť. 23 Tak sa splnilo Písmo, ktoré hovorí: 
„Abrahám uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť.“ 
A bol nazvaný Božím priateľom. 24 Vidíte, že človek je 
ospravedlnený zo skutkov, a nie iba z viery. 25 A nebola 
podobne ospravedlnená zo skutkov aj neviestka Rachab, keď 
prijala poslov a poslala ich inou cestou? 26 Lebo ako telo bez 
ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov.“ 

(Jak 2,14-26) 

 

 

Milí bratia a sestry! 

To, čo sme si vraveli v posledných katechézach – dôležitosť 
viery, viera v istotu spásy, neúčinnosť skutkov a pobožností 
v oblasti získavania a zabezpečovania si daru spásy zo strany 
Boha (pretože Boh už ho dávno daroval a úplne zadarmo)… 
toto všetko, ako sa presvedčujem, u mnohých ľudí spôsobuje 
akési obavy a zaváňa to pre mnohých niečím 
„protestantským“… Takže, ako to vlastne je s kresťanskými 
skutkami? Venovali sme sa  už tejto otázke, ale nezaškodí si 
to azda ešte raz zhrnúť a pripomenúť… A začnime rovno 
protestantmi a teda samotným Martinom Lutherom. 

Nie som nejaký veľký odborník na luteranizmus. Ale tak 
nejako som pochopil, že to vari pochopil sám Martin Luther :  

- Porušil som Božie príkazy. Preto si zasluhujem trest. Tak je 
to spravodlivé a nedá sa s tým nič robiť. Ale Boží Syn Ježiš 
Kristus, pretože ma má rád, rozhodne sa, že tento hriech 
odpyká za mňa. Nechá sa teda namiesto mňa popraviť na 
kríži… No a potom, keď zomriem a prídem na Súd, pred 
Sudcu-Boha, tak Boh sa na mňa prísne pozrie a povie mi: „Si 
hriešnik. Zasluhuješ si trest. Preto Ťa podľa spravodlivosti 
odsudzujem do Pekla!“ Lenže ja poviem: „Je to pravda. Som 
hriešnik. Ale za moje hriechy už bol odsúdený iný ‚vinník‘, 
Ježiš Kristus, ktorý sa nechal namiesto mňa započítať medzi 
hriešnikov. A ten istý Ježiš Kristus už tento môj trest aj 
odpykal!“ A Sudca-Boh sa pozrie do súdnych záznamov 
a povie: „Máš pravdu! Tieto Tvoje hriechy už raz boli súdené 
a bol za ne odsúdený a potrestaný môj Syn Ježiš. Kde sa ale 
odpykal trest, tam zmizla aj vina. Vďaka Nemu si teda Ty, 
človeče, nevinný. A ak si nevinný, nič nebráni tomu, aby si 
vstúpil do Neba. Vojdi teda do Radosti svojho Pána!“ A je 
to… Myslím, že v tomto zmysle aj odznela jeho slávna veta: 

„Buď hriešnik a smelo hreš, ale ešte smelšie ver a raduj sa v 
Kristovi… žiaden hriech nás nemôže oddeliť od Baránka, ani 
keby som smilnil a vraždil tisíckrát za deň!“  (List 
Melanchtonovi, napísaný 1. 8. 1521): Nie ako povzbudzovanie 
k hrešeniu, ale ako konštatovanie: Ježiš už zomrel 
a zadosťučinil za všetky moje hriechy, budúce aj minulé. Ak 
v Neho verím, niet už pre mňa odsúdenia. Preto ak zhreším, 
nie je dôvod báť sa a strachovať. Veď vďaka Ježišovi už sú 
všetky moje hriechy dávno ospravedlnené! Aj keby som hrešil 
tisíckrát za deň, nič to na tomto fakte nezmení. Potvrdzuje to 
aj inde, kde hovorí: „Kresťania nie sú dokonalí, iba 
ospravedlnení.“  

Tento pohľad ale naráža na vážne problémy s niektorými 
miestami Biblie – napríklad aj s úvodným výrokom. Až tak 
veľmi, že Martin Luther svojho času odmietol uznať Jakubov 
list ako súčasť Biblie… 

Myslím si, že Martin Luther chybil v tejto oblasti 
prinajmenšom v dvoch veciach (aspoň sa mi to tak zdá. Ak 
nie, nech mi bratia evanjelici odpustia…): 

• Predpoklad 1: O spáse rozhoduje rozsudok Boha. Je to 
taký právnický pohľad. Nebo je nejaká vonkajšia odmena, 
udelená zvonku Bohom. Je to niečo ako Raj – proste miesto, 
kde je všetko krásne a dokonalé a nekonečne luxusné. A túto 
krásu a dokonalosť si dokáže užívať každý človek, bez ohľadu 
na svoj vnútorný stav hriešnika. Peklo je, naopak, miesto 
trestu a múk, je to pomsta, udelená rovnako zvonku a to 
rozsudkom Boha. V podstate medzi zatrateným a spaseným 
človekom je len ten rozdiel, že spasený nedokonalý hriešnik sa 
v dôvere odvolal na Ježiša Krista a Boh mu kvôli Nemu 
hriechy odpustil a pustil ho do Neba. Zatratený nedokonalý 
hriešnik v Ježiša neveril, nepoznal Ho, neodvolal sa na Neho 
a tak Ho Boh spravodlivo odsúdil za jeho hriechy do Pekla. 

• Predpoklad 2: Viera sama nijako podstatne človeka 
nezmení. V tomto smere, myslím, si Luther možno úplne 
neuvedomil rozdiel medzi mienkou a medzi vierou… aspoň sa 
mi tak zdá… Zlý človek sa podľa Luthera vierou stane zlým 
veriacim človekom, ktorému ale Boh vďaka jeho viere toto zlo 
nezapočíta… 

Ak je to tak, potom to znamená niečo podobné, ako keď 
notorický zlodej a pijan uverí, že z nejakého dôvodu sa jeho 
prípadov ujal najlepší advokát na svete, ktorý ho vyseká z 
akejkoľvek bryndy. Táto viera nezmení jeho vnútorné 
problémy a nutkania, ktoré hu nútia kradnúť a potom čo 
ukradol, prepiť. Neuzdraví jeho zranenia, bolesti, úzkosti ani 
utrpenie. Zmení sa len to, že keď ho najbližšie predvedú na 
súd, zavolá si onoho advokáta a vďaka nemu nepôjde do basy, 
ale na slobodu… 

My sme ale spoznali niekoľko dôležitých vecí: 

1) VIERA OBJEKTÍVNE MENÍ ČLOVEKA 

Človek koná len a jedine to, čomu vo svojom srdci verí. 
Ježiš to hovorí úplne jasne: „19 Lebo zo srdca vychádzajú zlé 
myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé 
svedectvá, rúhanie. 20 Toto poškvrňuje človeka; ale jesť 



neumytými rukami, to človeka nepoškvrňuje.“ (Mt 15,19n). 
Preto aj Písmo vyžaduje „vieru srdca“: „Vy nechápaví a 
ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci!“ (Lk 
24,25), vyčíta Ježiš Emauzským učeníkom a Pavol vyzýva: 
„ 9Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo 
svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš 
spasený.“ (Rim 10,9).  

2) VIERA V LÁSKU BOHA A SPÁSU 

Dôležité je aj to, čomu veríme. Ježiš vyzýva veriť Evanjeliu. 
A Evanjelium zhrňuje a vystihuje veľmi dobre napríklad aj 
toto Ježišovo zvolanie: „32 Neboj sa, maličké stádo, lebo 
vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo.“ (Lk 12,32). 
Boh je Otec a miluje nás ako synov a dcéry až do krajnosti. 
Zadarmo nám daroval svoje Kráľovstvo ako dedičstvo. Vzaté 
objektívne: z Božieho pohľadu už všetci sme Ním prijatí za 
synov a dcéry a za dedičov. Nakoľko to teda záleží od 
Boha, všetci už sme spasení!!! 

3) VIERA SA PREJAVUJE A POTVRDZUJE 
SKUTKAMI 

Hriech sa zrodil z nedôvery a zo strachu voči Bohu, zo 
strachu o život, o budúcnosť, z nenaplnenej túžby a smädu, 
ktoré v nás bez Boha vládnu. Je preto logické, že ak sa zase 
obrátim naspäť k Bohu, uverím Jemu a Jeho Radostnej 
zvesti o spáse – Evanjeliu – zmení to aj moje srdce a tým aj 
moje konanie. Pretože človek vždy a nutne koná to, čomu 
verí. Len taký príklad: Ak uveríte, že ste vyhrali 100 miliónov 
dolárov, čo urobíte? Najprv zvýsknete od radosti, začnete 
tancovať, spievať a so všetkými okolo Vás sa deliť s touto 
ohromnou radosťou. Potom sa odoberiete prebrať si výhru. Po 
návrate usporiadate obrovskú oslavu. A potom začnete myslieť 
a konať na úrovni multimilionára: investovať, ukladať, 
podporovať vhodné projekty,… To isté sa deje, keď uveríme 
Bohu: Najprv „ústami vyznáme“ ohromnú radosť, ktorá v nás 
je! A potom začneme oslavovať – a práve takouto oslavou je 
liturgia a v nej hlavne svätá omša, chvála, modlitba, spev, ba 
aj oné procesie a púte. Toto sú skutky oslavy a chvály, kde 
navonok vyjadrujeme a oslavujeme fakt, že Boh nás miluje 
a sme zadarmo spasení Jeho milosťou (Rim 3,24). A potom, 
samozrejme, začneme žiť ako to, čím sme sa práve stali: Boží 
synovia a dcéry, žijúci Boží život slobody, radosti a lásky 
a konajúci Božie skutky. Jednoducho: dokonalé obrazy Ježiša 
Krista! 

4) V TOM SPOČÍVA PRIJATIE SPÁSY 

Biblia hovorí: „17 Veď Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, 
ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom.“ (Rim 
14,17). Nebo teda nie je miesto, ale v prvom rade stav, 
v ktorom sme. Stav radosti, pokoja, spravodlivosti a lásky. 
Stav jednoty podľa slov Ježiša Krista: „22 A slávu, ktorú si ty 
dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno - 23 
ja v nich a ty vo mne.“ (Jn 17,22n). Kým sme ale plní strachu 
a nedôvery, je tento stav pre nás nereálny. Až keď uveríme 
v Božiu bezpodmienečnú a bezhraničnú lásku a na spásu, 
ktorú nám Boh vo svojej láske už daroval, až vtedy tento 
strach zmizne. A až potom – v sile viery – sme konečne aj 
schopní začať tento život krásy Božieho Kráľovstva aj naozaj, 
reálne žiť! Boh nám teda spásu objektívne daroval a to 
zadarmo, bez toho, aby sme si ju museli zasluhovať. My ale 
túto spásu musíme ešte subjektívne prija ť a osvojiť si ju. 
A to sa deje práve zmenou života, ktorá je následkom 
a ovocím práve uverenia. Presne podľa slov Písma: „4 Veď 
všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým 
víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.“ (1 Jn 5,4). 
A inde: „3 Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť ľudskej 

prirodzenosti, to uskutočnil Boh, keď pre hriech poslal svojho 
Syna v tele podobnom hriešnemu a v tele odsúdil hriech, 4 aby 
sa požiadavka zákona splnila v nás, čo nežijeme podľa tela, 
ale podľa Ducha.“ (Rim 8,3n).  

5) SKUTKY SÚ DÔKAZOM VIERY 

Božie kráľovstvo teda spočíva v prvom rade vo vnútornej 
premene človeka, ktorá spočíva v tom, že človek srdcom 
uverí Bohu. Táto premena srdca sa potom nutne prejaví 
skutkami, ktoré navonok konáme, veď iba a práve zo srdca 
vychádzajú skutky človeka! Túto zákonitosť vyjadruje sám 
Ježiš, keď hovorí: „Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z 
bodliakov figy? 17 Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, 
kým zlý strom rodí zlé ovocie. 18 Dobrý strom nemôže rodiť zlé 
ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie.“ (Mt 7,16-18). 
A presne toto má na mysli aj Jakub, keď v úvodnom výroku 
hovorí: „Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich 
skutkov ukážem vieru. …  26 Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, 
tak je mŕtva aj viera bez skutkov.“ (Jak 2,18.26) 

6) AK NEMÁME SKUTKY…  

… tak to potom znamená, že ešte nemáme vieru. Možno 
máme nejakú kresťanskú mienku a názor, ale nemáme ešte 
onú hlbokú vieru srdca. Preto ak nekonáme ako Ježiš, ak 
neoslavujeme vo svojich telách Ježiša Krista (a to aj v kostole 
a v modlitbe!), potom riešením nie je „viac sa snažiť“, ako 
sa často odporúča, ale „uveriť“!  Skutky sú proste vonkajším 
dôkazom a nutným prejavom opravdivej kresťanskej viery. Ich 
prítomnosť – spolu so znameniami (Mk 16,17) a prejavmi 
prítomnosti Ducha Svätého (1 Jn 4,13) – je dôkazom viery 
a Božieho synovstva rovnako, ako je ich absencia (známe 
„nedarí sa mi“ a pod.) dôkazom a potvrdením toho, že chýba 
aj opravdivá viera srdca! 

7) NESTAVAŤ VECI NA HLAVU 

Evanjeliové skutky a život sú totiž dôsledkom viery v to, že 
Boh nás miluje, odpustil nám všetky hriechy a úplne 
nezaslúžene a zadarmo nám daroval Nebo a zbožštenie! 
Viery v to, že už sme Božie deti a Boží dedičia. 

Je tragédiou obrátiť to hore nohami: totiž že najprv musíme 
konať dobré skutky a polepšiť sa, aby sme si tak potom 
zaslúžili spásu. Je to tragické a nereálne, veď to znamená, že 
plní strachu, nedôvery a obáv by sme mali zrazu žiť a konať 
ako ľudia, ktorí namiesto toho sú plní dôvery, plní radosti 
a plesania v Bohu! To je ale nereálne! Tak nereálne, ako keby 
ste od žobráka chceli, aby konal a správal sa ako milionár. 
Alebo ako keď škót priviedol syna pred prázdny bazén a sľúbil 
mu, že keď sa v ňom naučí plávať, tak mu tam napustí aj 
vodu…  

Pravda je taká, že prvým krokom je viera. Z viery sa rodí 
sloboda, vďačnosť a veľká láska. A z lásky a slobody sa 
rodia skutky Božích synov a dcér, skutky a postoje 
označované ako kresťanské. A oni sú prejavom a dôkazom 
kresťanstva i spásy samotnej. Preto Ježiš hovorí, že „16 Kto 
uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený,“ (Mk 16,16) a zároveň 
Biblia konštatuje, že „každý bol súdený podľa svojich 
skutkov.“ (Zjv 20,13). Spásu totiž prijímame vierou a to, či 
sme naozaj uverili a či sme ju aj naozaj prijali, sa prejavuje 
a dá posúdiť zo skutkov, ktoré navonok konáme. 

Takže toľko… So želaním veľkej radosti a veľkej lásky, 
ovocia to viery… 

Váš Inky 


