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Milí bratia a sestry! 

Nedávno som si uvedomil asi dôležitú skutočnosť: 

• že je to strach o vieru a strach z jej straty, ktorý nám 
paradoxne môže brániť, aby sme vo viere rástli; 

• a preto ochota riskovať vieru a jej prípadnú stratu je pre 
rast viery asi dosť dôležitá, ba aj kľúčová! 

Napadlo ma, že je to možno podobne ako s Abrahámom: 

Abrahámovi nebolo zle. Jeho stáda sa množili, luxus stúpal. 
Okrem toho Abrahám dôveroval Bohu. Táto viera 
Abrahámovi pomáhala tým, že mu dávala nádej na potomka, 
na syna a tak dávala Abrahámovmu snaženiu pocit zmyslu. 
Pocit zmyslu toho, čo robíme, je dôležitý. Vďaka viere ho 
Abrahám mal. Žil v nádeji. V tejto viere Abrahám nič 
nestrácal, iba získaval. Vlastne nič neriskoval. Keby sa zmieril 
s tým, že potomka nikdy mať nebude, tak by žil rovnako, len 
bez toho pocitu zmyslu a cieľa. Viera mu tento pocit dávala 
a zároveň od neho nič nežiadala. Nič mu nebrala, nič kvôli nej 
neriskoval. 

Všetko sa zmenilo, keď sa narodil Izák. Izák – to bol triumf 
viery. Izák – to bol zhmotnený zmysel a cieľ, pre ktorý 
Abrahám žil a pracoval. Keby sa Izákovi niečo stalo, keby ho 
Abrahám stratil, tak to by bola pre Abraháma katastrofa. 

Presne toto zrazu od Abraháma žiada Boh: „Choď a obetuj 
Izáka na vrchu, ktorý ti ukážem!“ hovorí. Doteraz Abrahám 
tým, že veril, nič neriskoval, iba získaval. Ale teraz, teraz to 
chce risk. Ak Abrahám uverí – a sklame sa, potom bude Izák 
mŕtvy, mŕtva bude jeho nádej, jeho zmysel, životný cieľ, 
všetko. Celý jeho život sa rozpadne. Bude to katastrofa. Cena 
je vysoká, risk veľký. Abrahám sa musí odhodlať, či je 
ochotný ku kroku viery, v ktorom môže úplne všetko získať – 
alebo úplne všetko stratiť. 

Abrahám sa rozhodol riskovať. S odvahou vykročil a jeho 
viera vďaka tomu dosiahla plnosť. Preto ho Biblie bez 
rozpakov nazýva otcom veriacich. 

Izák – to je naša viera, naše náboženstvo. 

Je zrejmé, že s vierou je život ľahší. Omnoho ľahší. Bez viery 
v Boha je život nezmyselná náhoda. Niet dôvodu žiť, niet 
perspektívy pre niečo viac, než jesť, piť a občas sa zabaviť, 
niet pocitu bezpečia pod bdelým okom Boha. Svet je prázdny, 

studený, jestvujú len mŕtve, slepé a nemilosrdné zákony 
vesmíru a prírodné procesy, schopné kedykoľvek človeka 
rozdrviť.  

Viera v Boha dáva zmysel, perspektívu, pocit bezpečia, 
ochrany… A o koľko viac, keď je ešte podložená aj 
skúsenosťou v podobe nejakej tej vypočutej modlitby, či 
skúsenosti Božej ochrany. 

Sme s touto vierou spokojní. Je pre nás cenná a užitočná. 
A strašne neradi by sme o ňu prišli. 

Presne to sa ale môže stať, ak sa odhodláme rásť vo viere. 
Rast vo viere – to znamená odhodlať sa k veciam, kde už 
Boh nie je „vítaná dopomoc“, bez ktorej sa ale inak 
zaobídeme. Znamená to ísť do oblastí, kde Boh bude všetko 
– a ak sa sklameme, potom sa všetko zrúti. 

Napríklad: pomodliť sa za chorého, to je vec neutrálna. Veď 
sme iba poprosili Boha. Ak sa chorý uzdraví, je to potvrdenie 
účinnosti modlitby. Ak sa neuzdraví – no čo, asi mal Boh 
s týmto človekom iné plány, že?  

Ale vložiť na niekoho ruky v mene Boha a s vierou žiadať 
Jeho uzdravenie vo viere v slová Krista: „na chorých budú 
vkladať ruky a tí ozdravejú“ a urobiť to vo viere, bez 
výhovoriek a zadných dvierok – to je čosi iné. To je krok tak 
radikálny, ako Abrahámova obeta Izáka.  

Ak to vyjde, potom naša viera vystúpa do závratných výšin 
a to by bolo dobré… 

Ale čo ak nie? Čo ak sa sklameme? Potom… potom možno 
stratíme svoju „kresťanskú vieru“. Nebola síce nič moc, 
nijako veľká, ale bola. Pomáhala nám žiť a robila život 
krajším. Ak ju stratíme… čo potom? Čo potom vo svete, 
ktorý zrazu bude prázdny, studený a nezmyselný? Čo potom? 

A tento strach, strach zo sklamania, je, myslím, až pričasto 
to, čo nám v skutočnosti bráni urobiť ďalší a ďalší krok 
k stále väčšej viere. Je to tento strach, ktorý nám velí radšej 
ostať, nič nepokúšať, než sa pokúsiť Bohu skutočne uveriť, 
urobiť krok ku skutočnej viere a cez ňu ku skutočnému 
spoločenstvu s Bohom. 

A asi neostáva nič iné, než sa nadýchnuť, prekonať ho… 
a vykročiť! 

 

Váš Inky 
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