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Milí bratia a sestry! 

Je to zvláštne. Ale zdá sa mi, že až dnes som si úplne 
uvedomil dynamiku Ježišovho výroku v závere Markovho 
evanjelia v kontexte celého posolstva Biblie. 

Ten výrok znie takto: „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude 
spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.“ (Mk 16,16). Výrok, 
ktorý je notorický známy. Ale až dnes som si konečne 
uvedomil to, čo až bije do očí: že na spásu je potrebný 
KRST i VIERA.  Nielen viera samotná. Je potrebný aj krst. 
A to vyvoláva oprávnenú otázku: Čo potom znamená: dať sa 
pokrstiť? 

Poďme na to ale pekne a po poriadku: 

• Najprv je tu VIERA . Viera je dôležitá, pretože, ako vraví 
Biblia, „6 Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu.“ (Hebr 
11,6). A Ježiš hovorí, že: „kto neuverí, bude odsúdený.“ (Mk 
16,16). Viera je bránou k Božiemu konaniu, Ježiš nakoniec 
stále zdôrazňuje slová typu „tvoja viera ťa uzdravila“ (Mt 
9,22), či „Všetko je možné tomu, kto verí.“ (Mk 9,23). 

Viera má ale aj svoje limity. Ježiš v závere Markovho 
Evanjelia popisuje impozantné znaky, sprevádzajúce 
skutočnú, opravdivú vieru: „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). Tieto znamenia ale 
nie sú spása! Pozor na to! Sú to znamenia viery, nie znamenia 
spásy! Viera je bránou ku spáse – a v tom je jej 
nenahraditeľnosť – nie je ale spásou samotnou! Len 
v tomto kontexte je možné chápať slová, ktoré Ježiš na margo 
týchto prejavov viery hovorí na inom mieste: „22 Mnohí mi v 
onen deň povedia: „Pane, Pane, či sme neprorokovali v 
tvojom mene? Nevyháňali sme, v tvojom mene zlých duchov a 
neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?“ 23 Vtedy im 
vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo 
páchate neprávosť!“ (Mt 7,22n). Alebo Pavlove slová: „Keby 
som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by 
som nemal, ničím by som nebol.“ (1 Kor 13,2). A do tretice 
slová Jakuba apoštola, ktorý hovorí: „Aj diabli veria, a trasú 
sa!“ (Jak 2,19).  

Je to presne to isté, čo vidíme na zástupoch okolo Ježiša: 
Viera ľudí, ktorí k Ježišovi pristupovali bola rôzna, 
spôsobovala rôzne „efekty“ – od uzdravenia cez rozmnoženie 
chlebov, rýb a vína až po kriesenie mŕtvych – ale zďaleka 
neznamenala, že všetci títo „veriaci“ okamžite a automaticky 
nasledovali Ježiša a prijali tak spásu v zmysle Ježišových slov: 
„ 26 Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam 
bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.“ 
(Jn 12,26). Viera, žiaľ, neznamená automatické nasledovanie 
Ježiša. Môže spôsobovať veľké veci, áno, skutočné divy 
a zázraky, ale nemusí viesť ku nasledovaniu a ku spáse! 
Evanjelická zásada o „spáse z čírej viery“ môže sa určitých 

okolností byť pravdivá, ale len vtedy, ak táto viera vedie ku 
kroku „krstu“. Sama o sebe viera na spásu nestačí a ani stačiť 
nemôže! 

• Preto Ježiš hovorí, že musíme k viere pridať ešte jeden 
„komponent“:  KRST. Lenže, čo je to krst? 

Ak dáme stranou predstavu, že sviatostným vyliatím vody na 
našu hlavu pár dní po narodení je kauza krst vybavená a teda 
je všetko v suchu, ak teda dáme stranou takýto formalistický 
pohľad na vec, potom musíme hľadať skutočnú odpoveď. 
A tú nám môže ukázať samotný Ježiš: 

Ježiš bol pokrstený dvakrát. Áno, počujete dobre: dvakrát! 
Prvý raz to bol notoricky známy Jánov krst. Prijal ho od Jána 
Krstiteľa vo vodách Jordána a vtedy na Neho zostúpil Boží 
Duch. Nebol to ale Jeho posledný krst. O tom druhom krste 
Ježiš hovorí: „49 Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo 
chcem? Len aby už vzplanul! 50 Ale krstom mám byť 
pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane!“ (Lk 12,49n). 
Panuje všeobecný konsenzus, že týmto druhým krstom 
Ježiš chápal svoju smrť na kríži. 

Ježišova smrť na kríži bola požiadavkou Ježišovej Lásky. 
Sám Ježiš hovorí: „13 Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto 
položí svoj život za svojich priateľov.“ (Jn 15,13). Potvrdzuje 
to z inej strany Ján apoštol, keď hovorí: „16 Čo je láska, 
poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život.“ (1 Jn 
3,16). Láska jednoducho znamená, že ste za niekoho 
pripravení položiť aj svoj život. Nič viac a nič menej… 

Tým sa dostávame k zaujímavej rovnici:  

KRST = MILOVA Ť = POLOŽIŤ ŽIVOT ZA MILOVANÉHO . 

V tom je rozdiel medzi Jánovým a kresťanským krstom. 
Jánov krst bol akt pokánia: zhrešili sme, ale zanechávame 
hriech a vraciame sa naspäť, k životu podľa Zákona Boha 
Najvyššieho. Ježišov krst je ale niečo omnoho viac. Je to 
manželská zmluva medzi Ženíchom a medzi Jeho 
vyvolenou nevestou – rodinou veriacich. Je to Zmluva 
lásky a nasledovania. Príznačne uzatvorená v Krvi Ježiša 
Krista, vyliatej z lásky k nám na kríži. „28 Toto je moja krv 
novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie 
hriechov.“ (Mt 26,28), hovorí Ježiš. Naše hriechy sú 
odpustené, pretože Boh namiesto oprávneného hnevu a trestu 
siaha k odpovedi lásky. Namiesto smrti a zatratenia On sám 
z lásky za nás zomiera na kríži.  

Dať sa pokrstiť potom znamená vstúpiť do tejto Zmluvy 
lásky a darovania sa. Znamená to rozhodnúť sa pre 
nasledovanie Ježiša. Biblia o kresťanoch hovorí, že 
„nasledujú Baránka, kamkoľvek ide.“ (Zjv 14,4). V tom je 
rozdiel medzi zástupmi, ktorých viera stačila na zázraky, 
uzdravenia a mocné znamenia, ale nestačila na spásu – 
a medzi učeníkmi, ktorých postoj zhrňuje Peter, keď 
konštatuje: „my sme opustili všetko a išli sme za tebou.“ (Mt 



19,27). Logicky, intenzita tohto nasledovania musí byť 
rovnaká, ako u Ježiša. Ak teda Ježiš miluje až do krajnosti, 
až na smrť, potom vstup do tohto vzťahu je o tom istom: 
milovať Ježiša (a Jeho bratov a sestry, Jeho rodinu veriacich) 
rovnako až do krajnosti, až na smrť! Preto Ježiš hovorí: „Kto 
by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život 
pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ (Mk 8,35). 
Podobne Ján dopĺňa zvesť o Ježišovej Láske výzvou: „Aj my 
sme povinní dávať život za bratov.“ (1 Jn 3,16b). Rovnako to 
spája aj Ježiš, keď hovorí: „12 Toto je moje prikázanie: Aby ste 
sa milovali navzájom ako som ja miloval vás. 13 Nik nemá 
väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich 
priateľov.“ (Jn 15,12n). Krst je teda vstup do obojstrannej 
lásky medzi človekom a Bohom, v ktorej Boh i človek 
milujú jeden druhého až do krajnosti, Boh i človek sa 
navzájom darujú úplne, až do dna a Boh i človek z lásky 
kladú život jeden za druhého. Skutočne pokrstení sme teda 
vlastne až vtedy, keď vonkajší obrad uzatvorenia tejto 
Zmluvy krajnej darujúcej sa lásky spojíme aj s vnútorným 
rozhodnutím prija ť túto Zmluvu za podstatu a zmysel 
života. Toto je už pre iba veriace zástupy priveľa. Prišli 
k Ježišovi, aby si od Neho dali poslúžiť, pomôcť, poradiť – ale 
obetovať sa? To dokázali iba milujúci učeníci, keď Ježiša 
nasledovali so slovami: „Poďme aj my a umrime s ním.“ (Jn 
11,16). 

Toto prepojenie krstu a obetujúcej sa lásky naznačuje aj 
Pavol, keď hovorí: „3 Alebo neviete, že všetci, čo sme boli 
pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení? 4 
Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, 
ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my 
žili novým životom. 5 Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu 
podobnými v smrti, tak mu budeme podobní aj v 
zmŕtvychvstaní.“ (Rim 6,3–5). Môžeme pojem „zomrieť“ 
v tomto výroku chápať rôzne, ale nemôžeme poprieť, že pre 
Pavla krst znamená to, že prijímame účasť na Ježišovej smrti 
na kríži. Čiže na smrti z lásky za nás. Ako inak by sme túto 
účasť mohli prijať, ak nie práve ochotou rovnako milovať 
a rovnako klásť svoj život? Starý človek, plný sebectva, 
zomiera, aby uvoľnil miesto novému, milujúcemu, kladúcemu 
život z lásky.  

Táto Láska je podstatou spásy a podstatou Neba. Do Neba 
sa vstupuje práve rozhodnutím k tejto Láske. Preto Ježiš dáva 
jediné prikázanie: „34 Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa 
milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako 
som ja miloval vás.“ (Jn 13,34). A potom dodáva: „35 Podľa 
toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete 

navzájom milovať.“ (Jn 13,35). Veriacich ľudí poznať 
podľa toho, že sa skrze ich vieru dejú znamenia 
a zázraky. Ale Ježišových učeníkov – čiže veriacich 
a súčasne aj spasených ľudí – poznať ešte aj podľa toho, 
že už spásu prijali – a tou je práve táto krajná a všetko 
darujúca Láska, idúca vo svojej vášnivej radikálnosti až 
na smrť! 

A tak som sa naučil niekoľko vecí: 

• Rozlišovať medzi znameniami VIERY a znameniami 
SPÁSY. To, že niekto koná divy a znamenia, svedčí o jeho 
viere, ale nie o jeho spáse! O spáse svedčí jedine a výhradne 
láska, kladúca svoj život za bratov. Presne, ako nakoniec aj 
o nás, katolíkoch, hovorí Katechizmus: „Ale sa nespasí,  kto 
je síce privtelený k Cirkvi, no nezotrvá v láske: lebo  ten 
zostáva v Cirkvi iba "telom" a nie "srdcom".“ (KKC 837).  

• VIERA má význam ako brána k Láske. Ján hovorí: „19 
My milujeme, pretože on prvý miloval nás.“ (1 Jn 4,19). 
Môže to ale povedať iba v sile iného výroku, ktorý tento 
„mechanizmus“ prebúdzania lásky ozrejmuje: „16 A my, čo 
sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je 
láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v 
ňom.“ (1 Jn 4,16). Bez viery je láska nemožná, pretože iba 
viera v Božiu lásku nás oslobodzuje skutočne a bez strachu 
milovať tak, ako Boh. A tak hoci nie každá viera vedie 
k láske a ku spáse, bez nej je spása a láska nemysliteľná. 
Preto tie jasné a radikálne Ježišove slová: „kto neuverí, bude 
odsúdený.“ (Mk 16,16). 

• PODSTATOU KRSTU je vzťah obojstrannej krajnej 
darujúcej sa lásky Boha a človeka. Obrad krstu je 
vonkajším slávením Zmluvy, stojacej na dvoch radikálnych 
rozhodnutiach: Na jednej strane je to rozhodnutie Boha 
milovať človeka až do krajnosti, až na smrť a byť jeho 
milujúcim Otcom. A na druhej strane musí byť rovnaké 
rozhodnutie človeka, rozhodnutie milovať Boha a ľudí až do 
krajnosti, až na smrť a byť milujúcim synom, či dcérou Boha 
a bratom, či sestrou každého človeka! Bez tohto vnútorného 
rozhodnutia ostáva krst jednostrannou výzvou Boha, 
neopätovanou láskou – a je, samozrejme, v živote človeka 
neúčinný… 

A tak som si viac a hlbšie uvedomil, čo to vlastne v praxi 
znamená „byť pokrstený“ a „prijať svoj krst“. A že by 
nemalo ostať iba pri poznaní… 
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