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Milí bratia a sestry! 

Text Evanjelia, ktorý nasleduje, je notoricky známy: 

„17 A 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.“ 19 Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba 
a zasadol po pravici Boha. 20 Oni sa rozišli a všade kázali. 
Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré 
ich sprevádzali.“ (Mk 16,17–20). 

A s ním samozrejme aj večná otázka, prečo by znamenia a 
zázraky mali sprevádzať každého veriaceho človeka, či 
naozaj musia, alebo nie, či môže jestvovať aj autentická viera 
neprejavujúca sa znameniami a zázrakmi, alebo nemôže… 

Ak chceme na túto otázku odpovedať, myslím, že je potrebné 
si všimnúť práve slovo „sprevádzať“. Ono je totiž, zdá sa, 
kľúčové pre pochopenie toho, čo Ježiš v texte hovorí. 

Veľmi často som toto miesto v Písme chápal skôr vo 
význame: „budú ROBIŤ zázraky“. Ale text hovorí: „Budú ich 
SPREVÁDZAŤ znamenia a zázraky“. To je dôležité. Je 
pravda, že na inom mieste Ježiš hovorí: „12 Veru, veru, 
hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké 
ja konám, ba bude konať ešte väčšie…“ (Jn 14,12). Lenže aj 
tento text v skutočnosti hovorí o tom, že znamenia (skutky) 
budú človeka sprevádzať, ako to hneď pochopíme, ak si text 
prečítame až do konca: „…lebo ja idem k Otcovi. 13 A urobím 
všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec 
oslávený v Synovi. 14 Ak ma budete prosiť o niečo v mojom 
mene, ja to urobím.“ (Jn 14,12n). Skutky, o ktorých Ježiš 
hovorí, nie sú naše vlastné skutky. Sú to skutky, o ktoré 
žiadame Ježiša a Ježiš ich na našu žiadosť vykoná. 

Keď Ježiš hovorí o sebe samom, vysvetľuje: „Filip, toľký 
čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako 
môžeš hovoriť: „Ukáž nám Otca?!“ 10 Neveríš, že ja som v 
Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím 
sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. 
11 Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, 
aspoň pre tie skutky verte!“ (Jn 14,9–11). Mám dojem, že 
Ježiš naznačuje zhruba toto: 

• Som „syn človeka“. Stal som sa človekom a ako človek 
dokážem konať skutky ľudské: hovoriť, svedčiť, pomáhať, 
vyučovať, povzbudzovať… 

• Ale ako Syn Boha mám aj spoločenstvo s Otcom. Som 
v Otcovi a Otec je vo mne. Vo mne a skrze mňa je teda tu 
a teraz prítomný aj Otec. „Nie som sám, lebo Otec je so 
mnou.“ (Jn 16,32), hovorí učeníkom vo Večeradle. 

• Otec je Boh a ako Boh samozrejme koná skutky Božie, 

skutky, ktoré nám, ľuďom, pripadajú zázračné.  

• Spoločne s Otcom tvoríme jednotu a tím, pokračuje Ježiš. 
Ja vyučujem a hlásam Kráľovstvo a On moje slová sprevádza 
a potvrdzuje skutkami a znameniami. A tak spoločne konáme 
na jednom diele spásy celého ľudstva. 

Z tohto hľadiska by sme mohli povedať, že znamenia 
a zázraky aj samotného Ježiša – ktorý sa stal nám ľuďom 
podobný vo všetkom okrem hriechu – iba sprevádzali ako 
prejav Otcovej prítomnosti a jednoty s Ním. Naznačujú to aj 
slová pri vzkriesení Lazára, keď Ježiš hovorí: „„Ot če, 
ďakujem ti, že si ma vypočul. 42 A ja som vedel, že ma vždy 
počuješ, ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby uverili, že 
si ma ty poslal.“ 43 Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom: 
„Lazár, poď von!“ 44 A mŕtvy vyšiel.“ (Jn 11,41–44). Ježišov 
zázrak podľa toho nebol výsledkom Ježišovej vlastnej moci, 
ale výsledkom prosby k Otcovi, ktorý s Ním bol a výsledkom 
Otcovho konania, pretože Otec bol s Ním a v Ňom a teda bol 
prítomný a ako prítomný v Ježišovi a cez Ježiša aj konal. 

Podľa Ježiša je toto konanie Boha tak normálne a zákonité, 
že znamenia a zázraky – čiže neoddiskutovateľné skutky 
BOHA – sú dôkazom toho, že Boh skutočne je prítomný 
a tvorí jednotu a „tím“ s človekom, prostredníctvom ktorého 
sa tieto skutky dejú. Preto hovorí: „11 Verte mi, že ja som v 
Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky 
verte!“ (Jn 14,11). Pretože keby Ježiš nebol v Otcovi a Otec 
v Ježišovi, ak by netvorili jednotu, potom by Otec nemohol 
konať v Ježišovi svoje skutky, skutky, ktoré presahovali 
možnosti samotného Ježiša ako človeka… 

Možno aj v tomto význame je možné chápať i ďalšie 
Ježišove slová, keď hovorí: „Nik nemôže prísť ku mne, ak ho 
nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v 
posledný deň.“ (Jn 6,44). Pretože Ježiš ohlasuje krásnu zvesť 
– ale je možné jej veriť? Môže človek nasledovať Ježiša len 
preto, že hovorí nejaké pekné a ľúbivé veci? Nebola by to 
ľahkomyseľnosť? Viera – to je vec života a smrti. Je to 
oblasť, v ktorej by človek mal mať istotu. Mal by „vedieť“, 
komu uveril. V Ježišovom prípade túto istotu dodávali 
Otcove skutky, čiže znamenia a zázraky, ktoré Otec konal 
v Ježišovi. Oni potvrdzovali Ježišove slová a tak to bol Otec, 
ktorý skrze znamenia dodával k Ježišovým slovám dôvod, 
aby im ľudia verili. 

Tento istý model teraz Ježiš vzťahuje aj na nás, na ľudí: 

• Ak uveríte, stanete sa aj vy Božími synmi a dcérami. 
Budete ako ja. 

• Ak uveríte, potom budem s Vami tak, ako je Otec so 
mnou. Ježiš to jasne potvrdzuje, keď vraví: „A hľa, ja som s 
vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28,20).  



A nás samotných vyzýva: „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. 5 Ja som vinič, vy ste 
ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; 
lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ (Jn 15,4n).  

• Práve záver tohto citátu ukazuje na podobnú deľbu práce: 
bez Ježiša môžeme ohlasovať, vysvetľovať, diskutovať,… ale 
nič viac. Skutočná Božia Moc je pre nás bez Ježiša 
nedostupná. Preto bez Ježiša nemôžeme konať žiadne 
znamenia ani zázraky, pretože tie sú skutkami Boha, nie 
človeka! Ak ale budeme v Ježišovi a On v nás (tak isto, ako je 
On v Otcovi a Otec v Ňom), potom nás budú v tomto našom 
úsilí sprevádzať Božie skutky, znamenia a zázraky a oni budú 
dávať skutočnú silu našim slovám a nášmu svedectvu a v ich 
sile bude rásť aj Božie Kráľovstvo. Oni sú našou silou, našou 
zbrojou. Bez nich sme ako bojovník zbavený zbroje, obnažený 
a odhalený a bezmocný vydaný napospas nepriateľom. Bez 
Ježiša sme bezmocní a preto nemôžeme naozaj nič skutočného 
urobiť! Dokážeme „prilákať deti do kostola“ tým, že s nimi 
hráme futbal, chodíme na výlety, hráme divadlá a poskytneme 
im na farách klubovne. Ale to nie je pritiahnutie k Bohu. To 
nie je viera a spása. V tom najpodstatnejšom sme bezmocní. 
A keď trochu zostarnú, vidíme, ako odchádzajú, alebo upadajú 
do náboženskej rutiny a stereotypu, tradičného, márneho 
a prázdneho…  

Len tak na okraj: Práve teraz Svätá Stolica zverejnila 
štatistiky: Vo svete bola v roku 2004 viac než jedna miliarda 
(1,098 miliardy) pokrstených katolíkov, kým v roku 1978 ich 
bolo 757 miliónov. V sledovanom období medzi rokmi 1978 a 
2004 sa tiež zvýšil počet obyvateľov sveta zo 4,2 miliardy na 
6,5 miliardy, takže podiel pokrstených katolíkov nevzrástol, 
ale naopak sa znížil, a to zo 17,99 percenta na 17,19 percenta. 
Ako to, že so všetkou technikou, podporou teológov, 
univerzít, inštitútov, organizácii, so značnými finančnými 
prostriedkami – stále nič? Dokonca pokles? Stagnácia? Ako 
to? A odpoveď dáva Ježiš: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť…“ 

Vráťme sa ale k našej téme.  

Túto dynamiku spolupráce: JA ohlasujem Evanjelium, 
svedčím o Ježišovi a konám skutky lásky a BOH sprevádza 
moje konanie znameniami a zázrakmi potvrdzuje aj záver 

Markovho Evanjelia, kde Marek v poslednom verši hovorí: 
„20 Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová 
potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.“ (Mk 16,20). 
Je to rovnaké, ako u Ježiša. 

Zhrňme si to teda: 

• Ak verím, prejaví sa to tým, že mám spoločenstvo 
s Bohom. 

• Ak mám spoločenstvo s Bohom, ak som v Ňom a On vo 
mne, potom je Boh skrze mňa reálne prítomný TU a TERAZ, 
tam, kde práve som. 

• Ak je Boh prítomný, potom zákonite aj koná. TU 
a TERAZ. Tvoríme s Bohom tím, v ktorom  – tak ako kedysi 
Ježiš – rovnako spolupracujeme na jednom spoločnom cieli 
a tým je spása ľudstva. 

• No a ak Boh koná, potom koná Božie skutky. Čiže 
znamenia a zázraky. 

Z toho vyplýva, že znamenia a zázraky sú prejavom Božej 
prítomnosti v našom živote a tá je dôsledkom toho, že 
sme uverili a vierou sa otvorili spoločenstvu s Bohom.  

Preto môže Marek v závere svojho Evanjelia citovať 
Ježišove slová (a všimnite si, ako starostlivo sú v nich volené 
jednotlivé výrazy!), podľa ktorých sa viera v konečnom 
dôsledku prejavuje navonok znameniami a zázrakmi 
a inak to ani byť nemôže! Je naozaj ťažké predstaviť si 
spoločenstvo s Bohom, skutočné, v ktorom by Boh nič 
nekonal, len sedel a pozeral sa! Ešte tak na okamih, na pár 
chvíľ – asi tak, ako u Ježiša na Kríži, keď Ježiš volá: „Bože 
môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Mt 27,46). Ale aby to 
takto bolo stále, celý život? To isto nie. Naopak, absencia 
znamení a zázrakov sa javí podľa Biblie skôr ako výnimka, 
ako anomália v inak zázračnom a „znamenitom“ ☺ živote 
kresťanov.  

A keďže Boh je stále rovnaký a nemení sa, potom aj tento 
princíp spolupráce musí fungovať aj dnes. A buďme úprimní: 
Práve tento spôsob spolupráce s Bohom dnes potrebujeme 
ako soľ! 
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