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 Dva zákony – čo spôsobí rast viery? – model pre kresťanstvo – viera a ciele – test viery

Je zákonom, že náš život, naše konanie, k niečomu smeruje.
Má nejaký cieľ. Veľký, malý, ale má. A je rovnako zákonom,
že veľkosť tohto cieľa určuje naša viera.

Ak máme tú najmenšiu vieru na svete, potom aj naše ciele sú
veľmi malé, takmer nijaké. Človek, ktorý práve stratil sebadô-
veru a je v depresii, túži už len po tom, čo vidí: „Nechajte ma
tak! Ja už nič nechcem, len mať svätý pokoj. Aj tak sa mi nič
nedarí, nemá zmyslu za niečím ísť. Som unavený, chcem
odpočívať. Nechajte ma!“ Je to malý cieľ. Veľmi malý. Ale je.
Primeraný viere, ktorú ten človek v srdci má.

Predstavte si, že jeho dôvera vzrastie. Zrazu sa pred ním
objaví nejaká šanca a on uverí, že má na to, aby ju získal.
Napríklad dostane ponuku na zamestnanie, ktoré by sa mu
páčilo.  Čo  sa  stane?  S  rastúcou  vierou  sa  posúvajú  aj  jeho
ciele o jednu úroveň ďalej. Teraz túži po peknom zamestnaní,
ktoré  sa  mu  núka.  Povedzme,  že  túži  byť horárom  –  a  hľa,
práve sa tu kdesi uvoľnil flek! Čo sa v praxi stane? Dve veci:

· Jeho  zrak  sa  upne  od  toho,  čo  zažíva  a  vidí  k  tomu,  čo
nevidí, ale verí tomu. Nie je to nijaká ohromujúca vízia, taká
horáreň, ale verí, že by mu to mohlo vyjsť.

· Veci, ku ktorým smeroval doteraz, sa zrazu stávajú nedô-
ležité. Keby mu predtým niekto povedal: „Vstávaj!“ – odvetil
by: „Nechaj ma na pokoji, ja nikam nejdem…“ Ale teraz
vstáva  sám  od  seba  a  pýta  sa:  „Čo  mám  urobiť,  aby  som  tú
prácu dostal a splnil si tak svoju túžbu? Treba niekam ísť?
Telefonovať? Písať žiadosť a životopis? Ísť na konkurz? To je
jedno, urobím hocičo, len nech to dostanem!“

Predstavme si teraz, že flek dostane. Je horárom. Práca pekná,
ale náročná a ani platy nie sú nejaké závratné… Jeho sebadô-
vera stúpne. Chce viac. Už nie zamestnanie, ale napríklad
vlastniť vlastný súkromný les. A zase sa všetko posúva o jednu
úroveň ďalej:

· Keby mu predtým to s tým horárom nevyšlo, desne by ho
to sklamalo. Ale teraz? Teraz chce niečo viac. Ak by kvôli
tomu musel zanechať horárničku, nevadilo by mu to… Teraz
už nie.

· Naopak,  ak  bude  treba,  stane  sa  čímkoľvek iným,  aj  tým,
čo predtým odmietal, stane sa pokojne obchodníkom, politi-
kom, maklérom, čímkoľvek, nezáleží na tom – len nech mu to
splní jeho sen o bohatstve, o luxusnej vilke uprostred súkrom-
ného lesíka…

Určite Vás už napadlo, že rovnako funguje aj kresťanstvo:

· PRED OBRÁTENÍM boli naše ciele primerané našej

viere: pekný dom tu doma, dobré zamestnanie, zdravie,
záľuby, priatelia. Denne sme sa za tieto veci k Bohu modlili.
Denne sme im slúžili. A boli by sme desne sklamaní, keby
sme o ne mali prísť. Keby nás zrazu oslovil Boh a povedal:
„Synu, poď so mnou na Sibír hlásať evanjelium!“ – tak by
sme povedali (ako kedysi Mojžiš): „Nie, nie Pane, vyber si
niekoho iného!“ – a zdesene by sme utiekli. Predsa nás Boh
nemôže pripraviť o všetky naše sny a o všetko, čo milujeme,
nie?

· PO OBRÁTENÍ sa ale naše ciele menia. Uveríme, že sa
môžeme v Bohu a skrze Boha zbožštiť. Uveríme vo vlasť,
ktorá je v Nebi. V Nebi! Waw! Čo treba pre to urobiť? Ako
to spraviť, aby sme túto šancu využili? Ísť na Sibír? Do
Tanzánie? Super, už si balím kufre! Že treba dať výpoveď
v robote? Predať dom? Zanechať kámošov na golfe? No na
čo čakáme! Tak to rýchlo urobme! Už aby sme už boli na
ceste! Veď šanca byť nie generálnym riaditeľom, ale samot-
ným Bohom sa nezahadzuje!

Chápeme to?

· Naša viera určuje, v ako vzdialené a veľké ciele doká-
žeme dúfať. Čím väčšia je naša viera, v tým väčšie,
vzdialenejšie a náročnejšie dosiahnuteľné ciele dúfame.

· K týmto cieľom potom smerujeme – a všetko ostatné,
čo je bližšie a menšie, považujeme len za nástroje, ktoré
podľa potreby a s ľahkým srdcom používame, či zaha-
dzujeme.

· Kresťan je človek, ktorý uveril v absolútne veľký cieľ,
presahujúci celý jeho život a všetko pozemské. Má ambí-
ciu na post syna Božieho v Nebi a k tomuto cieľu smeru-
je. Všetko ostatné – peniaze, domov, zamestnanie, zdra-
vie, známi, záľuby, život, vlasť,… – sú už len prostriedky.
Využíva ich, alebo sa ich bez zármutku a s ľahkým
srdcom zrieka, pretože už po ničom z toho netúži. Jeho
srdce patrí cieľu, ktorého sláva a vznešenosť predčí
všetky tieto maličkosti (porov. „A vôbec všetko pokladám
za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho
Pána. Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby
som získal Krista“ vo Flp 3.8).

Praktický záver: Ak Vám robí problém zanechať čokoľvek
a ktorýkoľvek z týchto odpadkov, preskúmajte, v čo vlastne
presne veríte. Evanjelium to ale rozhodne nebude…
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