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Nie je viera ako viera – veriť znamená vstúpiť – Ježiš verzus apoštoli a učeníci – dva prekrývajúce sa svety –
stupeň viery učeníkov – apoštoli verzus prví kresťania – a zase nie je viera ako viera – viera spasiteľná

Nie je viera ako viera. Biblia vraví, že dokonca aj diabli veria
a pritom nie sú spasení (porov. Jak 2,19). Ešte vypuklejšie to
vidíme inde: Ježiš hovorí: „Veru, veru, hovorím vám: Aj ten,
kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude
konať ešte väčšie…“ (Jn 14,12) – a myslí tým na prejavy
Otcovho konania v Jeho pôsobení a zjavne do toho zahrňuje aj
svoje zázraky a znamenia. My hovoríme: „Veríme, samozrej-
me!“ – ale spravidla nekonáme ani väčšie skutky ako Ježiš,
ani rovnaké a dokonca často ani menšie. Je teda zjavné, že
keď povie „veriť“ Ježiš a povieme to isté slovo „veriť“ my,
tak tým najskôr myslíme dve rôzne veci. Ak teda Ježiš hovorí:
„Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený…“ (Mk 16,16) – čo
presne myslí pod slovom „viera“? Je dôležité vedieť to, veď
od toho závisí naša spása!

Myslím si, že na pochopenie Ježišovho konceptu viery môže-
me použiť nasledovné tvrdenie: Podľa Ježiša uveriť znamená
vstúpiť do Kráľovstva, vstúpiť do Božieho sveta! A hneď sa na
to aj lepšie pozrieme!

Ježiš verzus apoštoli

Ak sa pozrieme na Ježiša Krista, neunikne nám, že v porovna-
ní s učeníkmi a apoštolmi je Ježiš človek nielen prichádzajúci
z iného sveta, ale aj žijúci v inom svete. Len napríklad:

· V Ježišovom svete je smrť na kríži oslávením. Ale Peter
Mu hovorí: „Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie
stať!“ (Mt 16,22) – pretože v Petrovom svete, vo svete, kde
žije Peter, je niečo podobné katastrofou a pohromou, nie
oslávením!

· Keď sa potrebujú dostať na druhú stranu jazera, učeníci
volia ten najlepší spôsob v ich svete: loďku. Ježiš volí naj-
lepší spôsob vo svojom svete: prejsť tam po vlnách. Po-
dobne rozdielne reagujú pri rozmnožení chleba: nakúpenie
chleba a rozpustenie zástupov (najlepšie riešenie vo svete
učeníkov) a na druhej strane rozmnoženie chleba a nasýte-
nie zástupov (optimálne riešenie vo svete, v ktorom žije
Ježiš Kristus)

·  Podobne je to aj v oblasti hodnôt a morálky: „Počuli ste,
že bolo povedané: “Oko za oko a zub za zub!” No ja vám
hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom
líci, nadstav mu aj druhé.“ (Mt 5,38n); „Počuli ste, že bolo
povedané: “Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť
svojho nepriateľa.” Ale ja vám hovorím: Milujte svojich
nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú…“
(Mt 5,43n). To, čo je logické a rozumné vo svete Ježiša
Krista sa javí ľuďom, žijúcim v normálnom svete, ako
bláznovstvo. A naopak. Neskôr to pekne vyjadrí Pavol,
keď napíše: „…my však ohlasujeme ukrižovaného Krista,
pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre

povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista - Božiu moc a
Božiu múdrosť.“ (1 Kor 1,23n).

Jednoducho akoby tu jestvovali dva prekrývajúce sa svety.
Dve roviny reality. Dve rôzne „poschodia“, ak si to tak
chceme predstaviť. Hoci žijeme a hýbeme sa na jednej a tej
istej zemi, jednotliví ľudia môžu prebývať na rôznych
„poschodiach“ reality, na rôznych rovinách, v rôznych
svetoch,  ktoré  sa  na  zemi  prekrývajú.  Dvaja  ľudia  sa  môžu
stretnúť, podať si ruky, spoločne hovoriť a spoločne praco-
vať – a predsa môžu žiť v úplne rozdielnych rovinách,
v úplne rozdielnych svetoch, podľa slov Písma: „Vtedy budú
na poli dvaja: jeden bude vzatý, druhý sa ponechá.“ (Mt
24,40). A inde: „Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo
sveta.“ (Jn 17,16). Hoci spoločne kráčajú jednou a tou istou
cestou, jedia jeden chlieb, spia v jednom dome a zdieľajú
spoločný osud, predsa Ježiš a učeníci žijú v dvoch úplne
odlišných svetoch a realitách, Ježiš už žije niekde, kam oni
ešte len budú musieť vstúpiť: „Vy ste zdola, ja som zhora. Vy
ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. … Keď odídem a
pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby
ste aj vy boli tam, kde som ja.“ (Jn 8,23; 14,3)

O tom, že tieto slová platia aj o stave viery, sa Ježiš netají.
Všimnime si len jednu vec: Peter napríklad jasne vyznáva:
„Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ (Mt 16,16). Dokonca Ježiša
nasleduje. Z nášho pohľadu je teda naozaj veriacim člove-
kom. Ale nie tak z pohľadu Ježiša Krista. Okrem slov, ktoré
nasledujú hneď za tým: „Choď mi z cesty, satan! Na pohor-
šenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľud-
ské!“ (Mt 16,23), Ježiš mu hovorí aj inde jasné slová: „A ty,
až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov.“ (Lk 22,32). Peter
síce verí – ale ešte to nie je tá viera,  ktorá  je  potrebná  ku
spáse! Ešte potrebuje obrátenie. Podobne sa Ježiš vyjadruje
aj na inom mieste: „Jeho učeníci povedali: "Teraz už hovoríš
otvorene a nehovoríš v obrazoch. Teraz vieme, že vieš všetko
a nepotrebuješ, aby sa ťa dakto spytoval. Preto veríme, že si
vyšiel od Boha." Ježiš im odvetil: "Teraz veríte? Hľa, pri-
chádza hodina, ba už prišla, keď sa rozpŕchnete, každý
svojou stranou, a mňa necháte samého.“ (Jn 16,29–32).
Znova tu zaznieva rovnaká téma. Podľa našich bežných
kritérií učeníci veriaci sú. Podľa Ježišových ešte nie…

Apoštoli verzus prví kresťania

Po Turícach apoštoli zjavne vstúpili tam, kde bol Ježiš: do
sveta a reality Kráľovstva. Azda nikde to nevidieť lepšie, než
keď Peter, s novo nadobudnutým sebavedomím Božieho
adoptívneho syna, hovorí onomu žobrákovi pri Krásnej
bráne: „Striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám: V
mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!“ (Sk 3,6).
Ešte pred mesiacom by v jeho  svete bolo to najlepšie, čo



môže urobiť, almužna. Ale teraz už Peter žije v inom svete, na
inej rovine. Dnes je to najlepšie, čo prichádza do úvahy, niečo
iné. A tak Peter úplne samozrejme uzdravuje chromého
človeka. To isté ale vidíme na apoštoloch celkovo: „Rukami
apoštolov sa dialo množstvo znamení a divov medzi ľudom.
Všetci svorne zotrvávali v Šalamúnovom stĺporadí. Ale nik iný
sa k nim neodvážil pripojiť, no ľud ich velebil.“ (Sk 5,12n).
Nepripadajú vám teraz pre zmenu apoštoli ako ľudia z iného
sveta uprostred „obyčajných smrteľníkov“? Mne hej! Určite!

Podobne ako Ježiš, aj apoštoli už čoskoro, po prvotnej eufórii,
narazia na fakt, že nie je viera všetko, čo vyzerá ako viera. Na
jednej strane čítame, že uverilo množstvo ľudí – ale na druhej
strane vidíme šomranie, ktoré vedie k voľbe diakonov (Sk
6,1–4) a ktoré dokazuje, že atmosféra v Jeruzalemskej cirkvi
zďaleka nie je ideálna! Podobne to zakúsi Pavol – z jeho listov

do Korintu a do ostatných cirkví jasne cítime isté rozčarova-
nie nad tým, že mnohí, ktorí uverili, žijú stále pozemsky.
A znova si uvedomujeme to, čo sme povedali už na začiatku:
UVERIŤ ZNAMENÁ VOJSŤ do Kráľovstva. Nielen uveriť
v Kráľovstvo, ale vojsť do Kráľovstva!  Je  to  ako s  lekárom:
Uveriť v dobrého zubára, čo Vám vylieči boľavý zub je
dobrá  vec.  Ale  „spasí  Vás“  až  to,  keď k  nemu do ordinácie
prídete a necháte ho, aby Vám zub odvŕtal… Podobne je to aj
s Kráľovstvom: Je dobré uveriť v Božie Kráľovstvo. Ale
spása spočíva nie v tom, že v neho veríme, ale v tom, že doň
vstúpime. Vstúpime do jeho sveta, v ktorom platia jeho
zákony, jeho normy, jeho hodnotový rebríček, vstúpime do
úplne novej reality a začneme v nej a logicky aj podľa nej
žiť! Toto je, myslím, to, čo má na mysli Ježiš a neskôr
apoštoli pod pojmom „viera“.
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