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Milí bratia a sestry! 

Bolo to asi pred dvomi týždňami. Bol som na stretku 
a spoločne sme sa modlili za jeden úmysel. Konkrétne za 
uzdravenie. Uzdravenie z rakoviny. Ľudia okolo mňa 
s väčšou, či menšou nádejou prednášali svoje prosby za tento 
úmysel. Chcel som sa k nim pridať. Ale čosi… čosi mi v tom 
zabránilo… Už-už som otváral ústa – ale nikdy som ich 
nakoniec neotvoril. A vtedy som si to uvedomil! 

Rozumejme si dobre: som kňaz. Správca farnosti. Kresťan od 
narodenia. Ježiš a kresťanstvo je moja záľuba. Žijem tomu. 
Ak by sa ma niekto opýtal: Inky, si veriaci človek?, odpovedal 
by som mu: Samozrejme! 

Bola by to ale pravda? 

V tej chvíli modlitby som sa pozrel do svojho vnútra a pýtal 
som sa sám seba. Verím, že Boh túto našu sestru, za ktorú sa 
modlíme, uzdraví? V hlave sa mi okamžite ozvali slová 
Biblie: „O čokoľvek budete prosiť…“, „Na chorých budú 
vkladať ruky…“ „A uzdravili sa všetci…“. Rozum hovoril: 
Áno, samozrejme. Ježiš to predsa sľubuje a zaručuje! 

Lenže moje srdce, moje najhlbšie vnútro, bolo iného názoru. 
V ňom nebolo žiadneho víťazstva. V mojom srdci bola iba 
číra porážka. Bolo to moje srdce, ktoré kdesi v pozadí cynicky 
pokývalo hlavou a potom povedalo: „No, buďme úprimní: aj 
tak sa neuzdraví. Nestane sa nič. Boh konať nebude. Nedá sa 
na to prinajmenšom spoľahnúť. Skôr sa dá spoľahnúť na to, že 
k zázraku nedôjde a basta. Je to teda beznádejné. Načo teda 
ešte vzbudzovať bombastickými slovami modlitby márne 
nádeje? Prečo radšej namiesto toho nepripraviť ostatných na 
to, aby prijali nevyhnutnú katastrofu a pritom neprišli o svoju 
vieru len kvôli priveľkým nádejam?“  

Áno, moji milí, presne toto som vo svojom vnútri objavil. 
V tej najčistejšej, čírej forme. Skepsu a cynizmus 
najhrubšieho zrna. NEVERU hodnú týchto veľkých písmen. 
Bolo to pre mňa pokorujúce. Naháňajúce strach. Zahanbujúce. 
Bolestivé. Ale bolo to tak… 

V tom okamihu som si uvedomil dve veci: 

• NEVERÍM. Názory a vedomosti sú pekná vec, nasadenie 
pre kresťanstvo a pre vieru tiež, ale viera to ešte nie je. Teda, 
rozumejte ma dobre, nie že by to bol nejaký podpriemerný 
stav, niečo výnimočné. Som si istý (možno je to iba nafúknuté 
sebavedomie, ale momentálne som úprimne tohto názoru), že 
nemám v tomto smere o moc menšiu „vieru“, než podstatná 
väčšina katolíkov, kňazov a vari aj ostatných kresťanov tu, na 
Slovensku. Ale v tom okamihu bolesti a zlyhania som si 
zároveň kryštálovo jasne uvedomil, doslova uvidel, že to, čo 
tak nadnesene nazývam „viera“ v skutočnosti ešte vierou 
naozaj nie je…  

Možno, že problém je v tom, že my, kresťania, sme boli 
naučení veriť skôr v poučky o Ježišovi Kristovi, nie v Krista 
samotného. Kresťanstvo je pre nás až pričasto súbor doktrín, 
ktoré treba uznávať a súbor praktík, ktoré treba vykonávať. 
Odtiaľ aj ten ohavný termín „praktizujúci katolík“. A tak 
veríme – a aj to len tak, na úrovni rozumu a mienky – 
v katechizmové a biblické definície. Presnejšie povedané: 
sme v tomto smere tej mienky, ako katechizmus a Biblia. 
Hoci aj to len do istej miery. V mnohých hlavne vážnejších 
veciach stále máme ono svoje „Ale ja si myslím, že…“. 
Avšak zväčša sme nikdy neboli privedení k živému Ježišovi, 
k živej a konkrétnej osobe. A málokedy sme boli 
konfrontovaní s výzvou uveriť Ježišovi ako osobe. A keď 
k tomu dôjde, ako napríklad v tejto mojej prosebnej 
modlitbe, tak zisťujeme, že naša „viera“ nie je o veľa viac 
než oné legendárne „Potemkinovské dediny“… 

• PROSEBNÁ MODLITBA je potom o tomto: vybojovať 
tento zápas viery. Naozaj to nie je o tom, aby sme Boha 
o niečo uprosili. Boh vo svojej Láske už daroval všetko. 
Práve úvaha č. 244 mi pomohla lepšie si uvedomiť, že 
podstatou prosebnej modlitby je skôr to, aby sme vierou 
umožnili Bohu konať. Aby sme sa odvážili vstúpiť na úroveň 
viery, potrebnej na to, aby skrze ňu Boh bol prítomný 
a prítomný aj konal. Ak túto vieru máme, potom naozaj stačí 
pokojne, s hlbokým vnútorným presvedčením povedať ono 
Ježišovo: „Chcem, buď čistý!“, či Petrovo: „Čo mám, to Ti 
dám! Vstaň a choď!“ Ak ale táto viera chýba, potom tieto 
slová nestačia, pretože sú prázdne a povrchné. Potom je 
potrebné nasadiť dlhý proces prosebnej modlitby. Nie preto, 
že by bolo treba Boha nejako ukecávať, ale preto, aby v nej 
naša viera dozrela na úroveň, potrebnú na to, aby Boh mohol 
prísť a konať… 

Ale teraz nechcem hovoriť o prosebnej modlitbe… Chcem sa 
vrátiť naspäť k otázke: Čomu v skutočnosti verím? 

Bolo to ešte predtým, pred onou pamätnou príhovornou 
modlitbou. Myslím, že som práve išiel zo spovednice do 
sakristie, aby som sa tam pripravil na sv. omšu… Vtedy som 
si to uvedomil: Ak by som  naozaj veril Bohu, potom by to 
v mojom živote muselo vyzerať úplne inak! Dokonca aj 
vtedy, keby žiaden Boh nejestvoval a keby moja viera bola 
iba klamnou ilúziou. Dokonca aj vtedy – ak by to bola naozaj 
viera – by to muselo vyzerať úplne inak.  

- Predstavte si, že naozaj veríte, ste presvedčení, že Boh je 
tu, je vo Vás, je tu, aby konal a aby Vás viedol najlepšou 
a najrýchlejšou možnou cestou k plnosti a radosti. Nebudete 
Mu azda celý deň dychtivo načúvať, očakávať každé Jeho 
slovo, nebudete od rána do večera nasmerovaní na Neho? 
A predsa, keď príde večer, zisťujem, že celý deň som prežil 



bez toho, aby ma napadlo vôbec čakať, že by Boh mohol 
niečo hovoriť. Nieto Ho ešte počúvať… Ba vlastne si žijem 
svoj život v podstate úplne sám. Pochopte to dobre: nežijem 
ho bez myšlienky na Boha, bez „kresťanských postojov“ 
a podobne. Len je to bez Boha. Bez skutočného, živého, 
osobného Boha, Otca, Brata, Partnera. S ideou Boha, ale bez 
Boha… čiže sám… 

- Predstavte si, že naozaj veríte v Nebo. A naozaj veríte, že 
Váš život na zemi nie je nič iné, než tréning lásky, tréning 
schopnosti darovať sa, obetovať sa, klásť svoj život… 
a potom, ak uspejete, príde konečne okamih narodenia sa 
a konečne začne skutočný život v skutočnom svete. Nestane 
sa v tom prípade zmyslom a náplňou Vášho života práve 
Láska? Nebude to tak, že Vám bude vlastne ľahostajné kde 
a ako prežijete tento žvanec pozemského akožeživota, 
a dôležité pre Vás bude iba to, či ste milovali, či ste sa 
darovali viac, ako včera, či Vaša láska rastie a či napĺňate 
radosťou aj srdce Boha, ktorý miluje Vás? A v praxi? Čo je 
pre nás v praxi dôležité? Na čo vynakladáme väčšinu svojho 
času, energie, peňazí,…? 

• CELÝ ŽIVOT tak nie je nič iné, než postupné dozrievanie 
vo viere a v láske. Po prvom popude veľmi nedokonalej, 
povrchnej, ale veľmi dôležitej viery ako ochoty začať sa vážne 
Bohom zaoberať, učiť sa od Neho, nasledovať Ho, musí prísť 
okamih, kedy začneme Boha naozaj nasledovať. V stále väčšej 
dôvere a v stále väčšom spoločenstve stále ďalej a ďalej 
k väčšej a väčšej láske… 

Celé je to aj o prekonávaní strachu: 

- Strachu z Boha a z toho, že nás bude ovládať a manipulovať. 

- Strachu zo zmeny života, ktorú cítime, pretože ak uveríme 
v niečo tak zásadné, ako je Boh, Nebo a naše vlastné 
zbožštenie, potom takáto zásadná zmena od základov 
prebuduje aj náš život. A my sa zmien bojíme. Zmeny – to 
zaváňa neznámom. Potenciálnym nebezpečenstvom. Bojíme 

sa… 

- Strach z nedostatku. Veď láska znamená darovať sa. Ak 
začneme rozdávať a venovať sa službe lásky – nebudeme 
potom my sami v nedostatku? Nebude to znamenať, že sa 
budeme musieť zrieknuť nejakých pekných vecí? Zábavy? 
Len preto, že budeme kŕmiť hladných a prichyľovať 
núdznych? Iste, Láska a Nebo sú asi lepšie, než všetky tieto 
hračičky sveta, v ktorom žijeme, ale… je to naozaj tak? 
Skutočne? A srdce nám v pozadí mentorsky hovorí: „Lepší 
vrabec v hrsti, ako holub na streche…“ 

A takto by sa určite dalo hodne a hodne pokračovať. Ale asi 
netreba. Stačí, že som sa naučil niekoľko dôležitých vecí: 

• Verím v poučky o Bohu, ale nie Bohu samotnému. 

• Život je o tom, aby som sa odvážil uveriť Bohu, uveriť 
Jeho Láske a v tejto sile sa odvážil aj sám prijať Božie 
pozvanie milovať (a tak žiť) ako On. Na to sú dobré oné 
poučky: ako odrazový mostík k Bohu, o ktorom hovoria. 

• Znamená to prekonávať vnútorný strach z Boha, 
z neznáma, z nedostatku, z bolesti a utrpenia… strach na 
99% naozaj neopodstatnený, iracionálny, ale o to pevnejší… 

• A okrem pomoci spoločenstva už veriacich ľudí, ktorí už 
touto cestou idú a svedčia o tom, že je krásna a funguje, je 
druhým najlepším nástrojom asi oná mlčanlivá modlitba, 
v ktorej všetko tíchne a my sme konfrontovaní s realitou 
takou, aká je. A v tomto okamihu samoty a mlčania sa 
odvažujeme prekonať strach a urobiť krok smerom k Bohu… 

No, a to by hádam aj stačilo. 

Začína sa práve Veľký pôst a myslím si, že práve toto by 
mala byť v mojom prípade jeho náplň. Nepridáte sa? 

 

Váš Inky 
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