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Milí bratia a sestry! 

Nie je to dávno, čo sme si (v katechéze 237) hovorili o Bohu, 
že tvorí nejako tak podobne, ako my, ľudia, keď vo svojej 
mysli tvoríme nové obrazy, pojmy, predstavy… 

A keďže my, ľudia, sme stvorení na obraz Boha – Stvoriteľa, 
máme v sebe tiež niečo z tejto Božej moci tvoriť. Máme moc 
do veľkej miery práve svojim myslením tvoriť svet, 
v ktorom aktuálne žijeme. 

Lepšie to možno pochopíme na takomto obraze: 

Predstavte si, že na stole leží položený nôž. K stolu príde 
umelec a povie: Aké krásne umelecké dielo! Tie nádherné 
tvary, to jemné zdobenie… Nádhera! Potom do miestnosti 
vstúpi bača, uzrie nôž a povie si: Aha, aký šikovný nožík! Bude 
dobrý na slaninku. Hoci na stružlikanie sa veľmi nehodí. 
Možno keby sa tá hrboľatá nepohodlná rúčka nahradila 
nejakou hrubšou a omotanou kožou, bol by vari aj na to 
súci… No a potom vojde do miestnosti bojovník a povie: Aha, 
zbraň, ktorá mi pomôže vybojovať môj boj! 

Traja ľudia pri pohľade na jednu a tú istú vec vidia v 
skutočnosti tri rôzne veci: umelecké dielo, úžitkový predmet, či 
zbraň. Vo svete každého z nich tento predmet predstavuje 
niečo iné, odlišné… Je to ich presvedčenie, ich viera – a ňou 
určené videnie reality – ktoré rozhoduje, čo presne pri 
pohľade na nôž vidia. 

Samozrejme, tento princíp ovplyvňuje v našom živote všetko, 
nielen vide nie nožíka…☺ Je to náš postoj, naša viera, ktorá 
rozhoduje o tom, ako vnímame ľudí – či ľahostajne, či so 
záujmom, so sympatiou, s nenávisťou, s hnevom, ako 
priateľov, alebo ako nepriateľov… Rozhoduje o tom, ako 
vnímame svoj vlastný život, ako vnímame jeho zmysel, ako 
vnímame svoju prácu, svoj „osud“, všetko… 

Viera okolo nás vytvára akúsi bublinu, akýsi náš vnútorný 
a SÚKROMNÝ VESMÍR , ktorý si svojimi predstavami 
budujeme. Vždy sa mi pri tom vynorí predstava učiteľky 
a dvoch žiakov, ktorí obaja za sebou odpovedajú tak na trojku. 
Prvého učiteľka považuje za šikovného a usilovného žiaka. 
Preto si povie: no, dnes asi nemal svoj deň, nebolo to 
najlepšie, ale niečo zase vedel – a dá mu dvojku. Potom príde 
ten druhý, o ktorom je presvedčená, že je to lajdák a grázel 
a na jeho odpoveď zareaguje: no, zase nič nevie. Zase sa 
neučil, jasné… A keď mu ešte dodá zopár nepríjemnými 
otázkami, dá mu štvorku a pošle ho na miesto… No povedzte, 
nefunguje to až pričasto práve takto? Ak Vám dvaja ľudia 
v ten istý deň povedia: Človeče, ty ale vyzeráš! – tak 
u jedného to budete vnímať ako kompliment, u druhého ako 
provokáciu. Presne podľa toho, čo o týchto ľuďoch veríte a čo 
od nich vo svojej viere – vo svojom vesmíre, ktorý si vierou 
vytvárate – očakávate. Na tom stojí nakoniec aj politika a čaro 

i tragédia volebného systému: štátnik, ktorý je v súkromnom 
svete jedného človeka zločincom, môže byť v súkromnom 
svete iného človeka spasiteľom. Záleží na nás, čomu 
uveríme… 

Niekedy tento náš „svet“ narazí. Napríklad žijete vo svete, 
v ktorom je stará Bratislava pekné malebné mestečko 
s úzkym a romantickými uličkami, tajuplne nasvietenými 
ojedinelými lampami – a tu Vám tento svet doslova a do 
písmena vytlčú bejzbalovými pálkami z hlavy ľudia, 
v ktorých súkromnom vesmíre sú tie isté uličky pre zmenu 
revírom, Vy lovnou zverou a Vaša peňaženka hodnotenou 
trofejou…  

Je tu ale niekto, kto tento náš súkromný vesmír a naše 
právo stvoriť si ho rešpektuje bezvýhradne – a ten Niekto 
je Boh. 

Jestvuje totiž jedna ošemetná otázka, ktorá hovorí: Prečo 
Boh v našom živote môže urobiť len a jedine to, čomu 
voči Nemu uveríme? Biblia o prosebnej modlitbe k Bohu 
hovorí: „6 Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo 
kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej 
vetrom. 7 Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo 
od Pána.“ (Jak 1,6). Prečo bez viery človek nedostane od 
Boha nič? Nie je to trochu kruté? Zvrátené? Predstavte si, že 
otec by synovi odmietol dať jesť so slovami: Tvoja viera 
v to, že Ti dám jesť, ešte nie je dostatočne pevná! Nauč sa 
najprv pevne veriť v moju dobrotu a potom Ťa odmením 
tým, že Ti dám chlieb, ktorý odo mňa prosíš. Hm, nebolo by 
to divné? Takto naťahovať a trápiť dieťa… Nie je azda Boh 
tiež náš Otec? Netvrdí, že nás miluje, ako svoje deti? Tak 
prečo potom naše modlitby nevypočuje hneď a preto, že nás 
miluje, ale dáva si podmienku nejakej „pevnej viery“ 
a podobne? 

To, čo sme si povedali, by pomohlo osvetliť, prečo je to tak.  

• Boh totiž v našom živote – v našom súkromnom 
vesmíre! – môže konať len vtedy, ak v ňom je aj sám 
prítomný. Že táto „spasiteľná“ prítomnosť Boha v našom 
živote nie je automatická a samozrejmá, vyjadruje Ježiš 
výzvou: „4 Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže 
prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani 
vy, ak neostanete vo mne.“ (Jn 15,4), alebo inde, kde hovorí: 
„ 20 Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a 
otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so 
mnou.“ (Zjv 3,20). Nakoniec, toto isté vyjadruje aj známe 
učenie Cirkvi o ťažkom hriechu… Aby teda Boh v našom 
živote mohol konať, musí v ňom byť najprv prítomný  
ako Boh a Spasiteľ, nielen ako Stvoriteľ a Udržovateľ 
(porov. Sk 17,28). 



• V tomto okamihu vstupuje na scénu naša predstava 
o Bohu. Svojou vierou, svojim presvedčením, si vo svojom 
súkromnom vesmíre tvoríme aj svojho boha – svoju predstavu 
o tom, kto a aký Boh je. A práve zhoda, alebo odlišnosť tejto 
predstavy a Boha samotného určuje ako a nakoľko Boh 
v našom živote prítomný a konajúci bude a nakoľko nie. 
Lepšie to ale asi pochopíme na tomto veľmi zjednodušenom 
príklade: 

- Predstavte si, že Boh by mal iba tri vlastnosti: uzdravuje 
choroby, radí prostredníctvom vnuknutí a udeľuje charizmu 
modlitby v jazykoch.  

- Ak som ateista a neverím v žiadneho boha, potom medzi 
mojou predstavou o bohu ako o nejestvujúcom výplode 
a skutočným Bohom nejestvuje žiadna zhoda. Boh je teda celý 
a úplne za hranicami môjho súkromného vesmíru a v mojom 
súkromnom vesmíre vládne úplné ateistické prázdno. Keby 
totiž Boh chcel do tohto môjho sveta vstúpiť, musel by vstúpiť 
násilne, proti mojej vôli. Boh ale rešpektuje moju slobodu, 
moju zvrchovanosť a dôstojnosť. Je gavalier a preto nebude 
konať násilne. Ostane za dverami. 

- Ak moja predstava boha je: radí prostredníctvom vnuknutí, 
ale inak do života sveta a človeka nezasahuje, potom sa 
v mojej viere objavil jeden-jediný styčný bod: radí 
prostredníctvom vnuknutí. V tejto jedinej oblasti a v tejto 
jedinej podobe môže Boh vstúpiť do môjho života a konať. 
V tejto viere teda môžem zažívať Božie rady a vnuknutia, ale 
už nie uzdravenia, ani charizmu modlitby v jazykoch, pretože 
Boh, ktorý by takéto veci konal a udeľoval, v mojom 
súkromnom vesmíre, stvorenom mojou vierou, nejestvuje. 

- Ak k tejto svojej predstave boha pridám ešte ďalšiu 
predstavu – napríklad absurdnú predstavu, že Boh zjavuje 
budúcnosť v kryštálovej guli – Boh sa samozrejme nebude 
tejto mojej vyšinutej vízii prispôsobovať. Boh rešpektuje 
slobodu mojej viery, ale nepodriaďuje sa jej. Ak teda budem 
veštiť s pomocou kryštálovej gule, napriek mojej viere, že Boh 
mi v nej bude zjavovať budúcnosť, Boh nič zjavovať nebude. 
V horšom prípade tak na túto svoju nepresnú vieru (poveru) 
dokonca doplatím… 

- A, samozrejme, ak uverím všetkým trom vlastnostiam Boha 
z nášho príkladu, potom sa Boh v mojom živote prejaví 
všetkými týmito prejavmi a naplno! 

Toľko príklad.  

V skutočnosti má Boh nekonečne viac vlastností a čŕt. Princíp 
je ale ten istý: Čím presnejší je náš obraz o Bohu a čím viac 
sa nami vytvorená predstava Boha zhoduje s Bohom 
samotným, tým viac sa Boh stáva prítomným a konajúcim 
v našom živote – v našom súkromnom, vierou stvorenom 
vesmíre. Za predpokladu, samozrejme, že tejto predstave 
naozaj a hlboko veríme vo svojom srdci a nie je to len 
povrchná mienka. 

Tento model vysvetľuje množstvo vecí, len napríklad: 

• ŽENA CHORÁ NA KRVOTOK: V Biblii čítame: „25 Bola 
tam aj istá žena, ktorá mala dvanásť rokov krvotok. 26 Veľa 
vystála od mnohých lekárov a minula celý majetok, ale nič jej 
nepomohlo, ba bolo jej vždy horšie. 27 Keď sa dopočula o 
Ježišovi; prišla v zástupe zozadu a dotkla sa jeho šiat. 28 
Povedala si totiž: „Ak sa dotknem čo len jeho odevu, 
ozdraviem.“ 29 A hneď prestala krvácať a pocítila v tele, že je 
z choroby vyliečená. 30 Ježiš hneď poznal, že z neho vyšla sila. 
Obrátil sa k zástupu a spýtal sa: „Kto sa to dotkol mojich 

šiat?“ 31 Jeho učeníci mu vraveli: „Vidíš, že sa na teba tlačí 
zástup, a pýtaš sa: „Kto sa ma dotkol?“ 32 Ale on sa obzeral, 
chcel vidieť tú, čo to urobila. 33 Žena, vediac, čo sa s ňou 
stalo, prišla so strachom a chvením padla pred neho a 
povedala mu celú pravdu. 34 A on jej povedal: „Dcéra, tvoja 
viera ťa uzdravila. Chod’ v pokoji a buď uzdravená zo svojej 
choroby.“ (Mk 5,25–34). Ježiš sa predieral zástupom ľudí, 
ktorí v podstate verili, že ak Ježiš na niekoho vloží ruky, 
uzdraví ho. Jedna žena ale mala trochu odlišnú vieru: V jej 
svete bol Ježiš zdrojom sily. Stačí sa Ho dotknúť – a bude 
uzdravená. Dotkla sa – a ozdravela! Ostatní sa dotýkali tiež – 
ale uzdravení neboli. V ich svete, v ich viere, totiž Ježiš 
takúto moc nemal… Ježiš jasne komentuje udalosť slovami: 
„ tvoja viera ťa uzdravila.“ (Mk 5,34). 

• NAZARETČANIA. Toto je druhý prípad: „1 Potom 
odtiaľ odišiel a prišiel do svojej vlasti; jeho učeníci išli s 
ním. 2 Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo 
ho mnoho ľudí a s údivom hovorili: „Skade to má tento? Aká 
to múdrosť, ktorej sa mu dostalo, a zázraky, čo sa dejú jeho 
rukami?! 3 Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a 
Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?“ A 
pohoršovali sa na ňom. 4 Ježiš im povedal: „Proroka si 
všade uctia, len nie v jeho vlasti, medzi jeho príbuznými a v 
jeho dome.“ 5 A nemohol tam urobiť nijaký zázrak, iba že 
vložením rúk uzdravil niekoľko chorých. 6 A čudoval sa ich 
nevere.“ (Mk 6,1). Ježiš prichádza do svojej vlasti, do 
Nazareta. Lenže v súkromnom vesmíre Nazaretčanov má 
Ježiš jasnú podobu: Je to tesár, syn Márie a Jozefa. Tesár je 
človek, ktorý vyrába stoly a postele a pluhy – nie Boží Syn, 
ktorý uzdravuje! Uzdravovanie a zázraky nemajú miesto 
v osobe prostého človeka-tesára – ba čo tesára, suseda! V ich 
súkromnom vesmíre Ježiš nemôže mať takúto moc. Preto ju 
ani nemá. Uzdravenia a zázraky sa nekonajú… 

• PROROCI, MÁRIA A JEŽIŠ. To je ďalšia zaujímavá 
vec. Zdá sa, že ani prorok nemohol zjaviť a prorokovať 
niečo, čomu nebol principiálne ochotný uveriť a čo sa 
nezhodovalo s jeho vierou o Bohu a o Božom konaní. Boli to 
všetko mužovia a ženy veľkej viery – ale na druhej strane 
nemohli prekročiť prah tejto svojej hocijako veľkej viery. 
Nemohli zjaviť o Bohu to, čo už bolo za hranicou ich viery 
a presvedčenia. Napríklad nemohli zjaviť tajomstvo Trojice. 
Nemohli zvestovať Boha ako Lásku, ktorá kladie život za 
ľudí. To bolo niečo nepredstaviteľné. Boh – sudca, to išlo. 
To bolo v rámci ich viery. Boh zmilúvajúci sa – aj to 
u mnohých išlo. Ale viac sa už nedalo… 

Preto musel najprv Boh počkať, kým príde žena veľkej viery, 
cez ktorú by v slobode mohol vykonať dielo, prekonávajúce 
vieru aj tých najodvážnejších prorokov: vtelenie. Boh čakal 
na Máriu. 

No a potom sa Boh stal človekom. Konečne bol na svete 
človek Ježiš Kristus, ktorý Boha dôverne a do bodky poznal. 
Ježiš mohol konečne bez akýchkoľvek obmedzení zvestovať 
plnú zvesť a plnú pravdu o Trojjedinom Bohu – Láske. 
Slovom i smrťou na kríži. Skrze tohto človeka mohla Božia 
Moc vstúpiť do sveta aj v množstve zázrakov a znamení. 
Slobodne a neobmedzene. 

Vtelenie Božieho syna sa tak javí ako Boží majstrovský ťah. 
Vďaka nemu mohol Boh konečne slobodne, naplno a 
„necenzurovane“ zjaviť seba samého, takého, aký naozaj je! 

• RÔZNE FORMY ZÁZRAKOV. Toto je ďalšia 
zaujímavá oblasť. V Starom zákone sa Boh prejavoval 
nesmierne teatrálnymi zázrakmi: Egyptské rany, prechod cez 



more, oblačný a ohnivý stĺp na púšti, oblak a hrmenie na 
Sinaji. Dnes nič také nebadáme. Namiesto toho sa objavujú 
zázračné uzdravenia, úľava… prečo tento rozdiel? Odpoveď 
je jednoduchá: Predstava Boha konajúceho všetky tieto 
ohromné divy a znamenia bola pre starozákonného človeka 
prirodzená. Boh – to bol v prvom rade mocnár. Práve toto 
bolo to správne božské konanie! Hrmenie, zemetrasenie, 
temnota, oblak, oheň z neba – to k Bohu úplne prirodzene 
patrilo. Viera vo veľké, ohromujúce divy a znamenia 
umožnila, aby sa aj naozaj diali… 

Dnes, naopak, veríme skôr v Boha decentného, skrytého, 
konajúceho skôr nenápadne, skôr súhrou okolností, než 
priamym nadprirodzeným zásahom. Vieme si predstaviť 
pozvoľné uzdravenie ako následok modlitby nad chorým, ale 
nevieme si dosť dobre vo svojej viere predstaviť oblačný 
a ohnivý stĺp na dvore nášho kostolíka. V našom súkromnom 
vesmíre našej viery už zvyčajne nieto miesta pre Boha 
ohromujúceho, iba pre Boha nenápadného a konajúceho 
v skrytosti. A tak je Boh v našom živote prítomný tak, ako Mu 
to táto naša viera a presvedčenie umožňuje a koná, čo môže. 
V presnom zmysle tohto slova: čo môže… 

• PEKLO. To je posledné, čo ma teraz napadá. Peklo je 
posledným a krajným dôkazom toho, že naozaj máme moc 
stvoriť si svoj vlastný svet na svoj obraz a Boh tento svet, 
stvorený našou vierou a našim presvedčením, rešpektuje. 
Peklo je svet, v ktorom žijeme úplne bez Boha, pretože sme 
sa tak rozhodli a tak sme uverili… 

A tak som si uvedomil jednu vec: Ak tento model vystihuje 
realitu – a zdá sa, že áno – potom Božia požiadavka na 
našu vieru vôbec nie je zo strany Boha žiadnym 
naťahovaním, ani trápením človeka. Naopak, je oným 
„klopaním na dvere“ z tretej kapitoly Zjavenia. Je „zúfalým“ 
výkrikom Boha na otvorenie dverí. Bez našej viery – 
skutočnej, hlbokej a zároveň pravdivej, zhodujúcej sa 
s Bohom ako takým – Boh v našom živote nemôže byť 
prítomný! A ak nie je prítomný, nemôže ani konať. Nemôže 
uzdraviť, nemôže zachrániť, nemôže viesť, nemôže spasiť… 

A tak mi veci konečne začali dávať zmysel… 

Možno táto úvaha pomôže aj Vám. 

 

Váš Inky 
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