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Viera je identita – pokoj Kristov – jedna z najdôležitejších fráz... – a predsa jedna starosť  

Pokračujme ešte chvíľu v téme z minulej úvahy 385.  

Ak sa pozrieme na definíciu viery napríklad v Katechizme, 
zistíme, že ju charakterizuje ako bytostnú poslušnosť, úplný 
súhlas mysle aj vôle s Bohom, ktorý zjavuje samého seba a 
súčasne osobné priľnutie celého nášho bytia k tomuto Bohu v 
láske. Viera teda je láska, či prejavuje sa láskou a láska je 
zavŕšením viery, bez lásky a oddanosti lásky voči Bohu viera 
nie je kresťanskou. 

Francúzsky filozof Claude Tresmontant zase charakterizuje 
vieru ako porozumenie, akt, v ktorom človek, vo svetle Boha, 
ktorý sa zjavuje a osvetľuje tak svojim svetlom aj všetko ostat-
né, dáva človekovi konečné pochopenie, porozumenie dovtedy 
záhadnému svetu, významu a zmyslu dejín, ba porozumenie aj 
samému sebe, dôvodu, zmyslu a cieľu svoje vlastnej existencie, 
svoje vlastnej osobe a pod.  

Obe definície sa skvelo dopĺňajú. A možno trochu trúfalo si 
dovolím dodať tretiu: VIERA JE IDENTITA. Veriť znamená 
byť tým, čomu som uveril – pretože kresťanská viera sa netýka 
ani svetonázoru, žeby som mal veriť niečo o povahe sveta a 
Vesmíru, ani sa netýka nejakých metód, niečoho, čo by som mal 
v živote praktizovať, vykonávať, zachovávať a pod. Kresťanská 
viera sa týka podstatne identity: Identity Boha, ktorý sa stal 
mojim Otcom. Identity mňa, ktorého urobil svojim synom a 
dedičom všetkého. Uveriť potom znamená celým srdcom a 
celou mysľou a celou vôľou prijať túto identitu v úplnej podria-
denosti vôle a rozumu tomuto novému stavu a novej, Bohom 
darovanej realite v mojom živote, ako hovorí Katechizmus. V 
jej svetle potom môžem porozumieť zmyslu a logike seba, 
ľudstva, dejín, sveta, Vesmíru, všetkého,... ako zdôrazňuje 
Tresmontant. A nakoniec, zase slovami Katechizmu, úplne 
priľnúť k Otcovi ako syn, v dokonalej, úplnej a oddanej synov-
skej láske. 

Od tejto identity sa potom odvíja Kristov pokoj, ako o ňom 
hovorí Ježiš: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. 
Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce 
nevzrušuje a nestrachuje“ (Jn 14,27 SSV).  

Podstatu tohto pokoja môžeme vidieť v Písme, ktoré najprv 
hovorí o pohybe, o ceste k niečomu, čo nemáme: „Ak je niekto 
smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije.  38 Ako 
hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody“  (Jn 7,37-
38 SSV); a zase inde: „Vyjdite spomedzi nich, oddeľte sa, 
hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte; a ja vás prijmem  18 a 
budem vaším Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami, 
hovorí všemohúci Pán“  (2 Kor 6,17-18 SSV).  

Ale v okamihu, keď tento pohyb urobíme – a jeho podstatou je 
práve uverenie a s ním spojená metanoia, zmena myslenia, 
týkajú sa práve našej novej identity („Milovaní, teraz sme 
Božími deťmi“ (1 Jn 3,2 SSV)) – tak v tej chvíli sme v cieli. Náš 
cieľ je dosiahnutý. Získali sme to, po čom smädilo naše srdce, 
uhasili sme v Bohu smäd, ktorý dovtedy nikto a nič na tomto 
svete nevládali nijako uhasiť. Už v nás niet žiadnej túžby v tom 
zmysle, že by nám ohľadom nás samotných niečo chýbalo, že 
by sme o niečo ohľadom nás samotných ešte len usilovali. 
Dosiahli sme vrchol a plnosť nášho bytia, sme v Bohu zbožšte-
ní, sme synmi a dcérami, sme dedičmi, Boh je náš Otec (Mt 

23,9), náš Brat (Rim 8,29), náš Priateľ (Jn 15,15). Už viac niet 
po čom ďalšom ohľadom nás samotných ešte túžiť, niet čo 
viac dosahovať. Namiesto túžby nastupuje radosť z tohto daru, 
v ktorej s pasiou a s rozkošou napredujeme v jeho stále doko-
nalejšom využívaní, osvojovaní, ponáraní sa do neho, pretože, 
áno, dar už bol daný, je náš, už sa oň nemusíme nijako stra-
chovať, či dokonca po ňom ešte len smädiť a túžiť... musíme si 
ho už len osvojiť, prijať ho, naučiť sa ho žiť, podľa slov Pavla: 
„zmocni sa večného života; veď doň si povolaný“ 
(1 Tim 6,12 SSV). Timotej je do Života povolaný, nemusí oň 
Boh ešte len prosiť, nemusí po ňom ešte len túžiť, nemusí sa 
strachovať, či mu ho Boh nakoniec dá, alebo nie. Už má v ruke 
glejt, pozvánku, certifikát (a ním je krst a s ním dar Ducha 
Svätého), dar už bol daný a Timotej ho už vlastní. Už sa ho len 
musí zmocniť – asi ako keď kovboj musí ovládnuť darovaného 
koňa a zžiť sa s ním, či ako keď tínedžer stojí pred vzrušujú-
cim dobrodružstvom stať sa majstrom jazdy na motorke, ktorú 
práve dostal do daru. Takto to vníma aj Pavol sám ohľadom 
seba: „Nie že by som ho už bol dosiahol, alebo že by som už 
bol dokonalý, ale bežím, aby som sa ho niekedy zmocnil, ako 
sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa.  13 Bratia, ja si nenamýšľam, 
že som sa už zmocnil. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za 
mnou, a uháňam za tým, čo je predo mnou.  14 Bežím k cieľu, 
za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v Kristovi Ježišo-
vi“  (Flp 3,12-14 SSV). Na jednej strane istota a naplnenie 
všetkých túžob, veď Kristus sa už zmocnil Pavla, Pavol už je 
vlastníctvom Krista, už je povolaný a už má pripravený veniec 
víťazstva (2Tim 4,8), o tom už niet najmenšej pochybnosti, či 
neistoty, tobôž nie strachu! Preto už ani nemá v živote žiadne 
túžby, či pocit nedostatku, veď „všetko pokladám za stratu pre 
vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som 
všetko stratil a pokladám za odpadky“ (Flp 3,8 SSV). Ostáva 
už len naplno sa zmocniť tohto daru, akoby skrotiť ho, ovlád-
nuť, zrásť sa s ním,... a toto je to, na čom Pavol teraz pracuje, 
za čím uháňa, o čo bojuje – s istotou, ktorú už ale v Kristovi 
má. 

Ale o tomto sme obšírne hovorili v predchádzajúcej úvahe. 

Toto je teda Boží pokoj. Pokoj dovŕšenosti Božieho diela v 
nás. Preto, keď sme už splnili výzvu Písma o prijatí tohto daru 
tým, že sme vierou a obrátením vyšli zo sveta a prišli k Ježišo-
vi, Písmo ďalej už nehovorí o putovaní, ale len o vytrvaní v 
tomto: „Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých.  
12 A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne 
láska.  13 Ale kto vytrvá do konca, bude spasený“  (Mt 24,11-
13 SSV) – čiže nedá sa odviesť, zlákať späť do sveta ani 
kázaním falošných prorokov, ani zlobou sveta naokolo. A inde: 
„Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do 
konca, bude spasený“ (Mk 13,13 SSV) – čiže kto sa nenechá 
obráť o tento dar a zahnať späť do stáda tohto sveta a to ani 
nenávisťou sveta, ani prenasledovaním sveta, ani ničím po-
dobným. A do tretice: „bratia, stojte pevne a držte sa učenia, 
ktoré ste prijali či už slovom a či naším listom“ 
(2 Sol 2,15 SSV) – zostaňte pevne v tom, čo ste už prijali, 
nevracajte sa späť, do sveta a do jeho mŕtvolnosti, veď 
„nepatríme k tým, čo cúvajú na záhubu“ (Hebr 10,39 SSV). 

„Vo svete máte súženie“ (Jn 16,33 SSV), hovorí nám Ježiš, ale 
my sami v Ňom už sme plní pokoja, ktorý nám dal. Už sa 



nemáme čoho obávať, nemáme čo stratiť, nemáme o čo prísť, 
dokonca už ani nemáme po čom pre seba túžiť a strachovať sa, 
že by sme to vari nedostali a bolo nám to odopreté. V Kristovi 
sme už dostali všetko, celého Boha, podľa slov Písma: „Keď on 
vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by 
nám s ním nedaroval všetko!?“ (Rim 8,32 SSV) a inde „jeho 
ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi,  23 ktorá je jeho telom, 
plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom“  (Ef 1,22-
23 SSV), aby aj nás v Jeho Tele – Cirkvi „naplnila Božia plnosť 
celá“ (Ef 3,19 SSV). Okolo nás ďalej zúri svet, lapený v pasci 
smädu, ktorý nedokáže uhasiť, nevery, ktorej sa odmieta zriek-
nuť, strachu, ktorý je jeho pánom a nenávisti, v ktorej si toto 
všetko vybíja... – ale my sme aj uprostred tohto nepokoja sveta 
plní radosti a pokoja Kristovho, o ktorom Písmo príhodne vraví: 
„Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť“ (Flp 4,7 SSV). 

A teraz konečne k tej jednej z najdôležitejších fráz pre náš život. 
Je ňou veta: „NO A ČO...?“ A aby sme pochopili jej význam a 
obsah, pripomeňme si Pavlovo: „...vo väzeniach, v nesmierne 
mnohých ranách, veľa ráz v nebezpečenstve smrti.  24 Od Židov 
som päť ráz dostal štyridsať bez jednej,  25 tri razy ma bičovali, 
raz kameňovali, trikrát som stroskotal na lodi, noc a deň som 
bol na morských hlbinách;  26 často na cestách, v 
nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách od zbojníkov, 
v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od 
pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na 
púšti, v nebezpečenstvách na mori, v nebezpečenstvách medzi 
falošnými bratmi;  27 v námahe a lopote, často v bdení, o hlade 
a smäde, veľa ráz v pôstoch, v zime a nahote“  (2 Kor 11,23-
27 SSV), „A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, 
aby vo mne prebývala Kristova sila.  10 Preto mám záľubu v 
slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach 
pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný“  (2 Kor 12,9-
10 SSV). 

Pavol v podstate hovorí: SOM SYNOM BOHA. Dáte ma do 
väzenia? No a čo... tak budem Božím synom vo väzení, v čom 
je problém? Chcete ma zbičovať? No a čo... tak budem zbičo-
vaným synom Boha, kde je nejaký problém? Stroskotanie? No a 
čo... tak budem synom Boha, ktorý práve stroskotal. Hlad? No a 
čo, tak budem hladným synom Boha, nevídali, žiaden problém. 
Prenasledovanie, starosti, zima a nahota, dlhé cesty a zákerní 
zbojníci? No a čo...! Zabráni mi niečo z toho byť synom Boha? 
Oberie ma niečo z toho o víťazný veniec synovstva, ktorý mi 
môj Otec pripravil v Nebi? Nie, veď „ani smrť, ani život, ani 
anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani 
mocnosti,  39 ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás 
nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišo-
vi“  (Rim 8,38-39 SSV). Tak kde je nejaký problém? Dôvod 
znepokojovať sa? Dokonca sa báť? Nikde! Je to tak, ako hovorí 
náš starší brat Ježiš: „Prichádza knieža sveta. Nado mnou [ale] 
nemá nijakú moc“ (Jn 14,30 SSV). A tak Pavol v tejto rozšaf-
nosti viery píše: „Viem žiť skromne a viem aj oplývať. Všade a 
všetko som sa už naučil: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť i 
núdzu trieť.  13 Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje“  
(Flp 4,12-13 SSV). Ba ide ešte ďalej, keď píše: „mám záľubu v 
slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach 
pre Krista“, pretože vtedy naplno vyniká, že jeho sila nie je 
silou podľa sveta, spočívajúcou vo svaloch a v peniazoch a v 
moci a v zbraniach, ale v Božej moci a tou je Boží pokoj, 
plynúci z už darovaného Božieho synovstva, ktoré sme vo viere 
prijali a žijeme ho. V tej chvíli sa na nás splnili slová Písma: 
„On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho 
milovaného Syna“ (Kol 1,13 SSV). Už nepatríme do tohto sveta 
(Jn 17,14). A svet už nad nami nemá žiadnu moc. Nemôže nám 
už nič vziať – leda ak tak naše pozemské telo („Nebojte sa tých, 
čo zabíjajú telo, a potom už nemajú čo urobiť“ (Lk 12,4 SSV)) 
– ale či ešte aj tým zase len nenapĺňa naše vlastné túžby, ako o 

nich písal už Pavol: „Veď vieme, že keď sa tento stánok - náš 
pozemský dom rozpadne, máme od Boha príbytok nie rukou 
zhotovený, ale večný dom v nebi“  (2 Kor 5,1 SSV)? 

A tak na všetko ostatné v našom živote môžeme s gráciou 
vlastnou synom a dcéram Boha povedať: NO A ČO...? Sme 
bohatí? No a čo...! Sme chudobní? No a čo...! Sme zdraví? No 
a čo...! Sme chorí? No a čo...! Sme v domovine? No a čo...! 
Sme v cudzine? No a čo...! Žijeme v pohodlí? No a čo...! 
Žijeme niekde na okraji, v materiálnej núdzi, neporiadku, 
špine? No a čo...! Všetko toto sú už len maličkosti. Taľafatky. 
Veci, na ktorých ani zamak nezáleží. Ani jedna z nich k nášmu 
Božiemu synovstvu nič ani nepridá, ani z neho nič neuberie. 
Tak načo sa pre ne vzrušovať, znepokojovať, túžiť po nich, či 
báť sa ich? Ako vraví Ježiš: „Nebuďte ustarostení...!“ 
(Mt 6,25 SSV). 

Ale predsa jedna starosť, jeden strach, jedna úzkosť v našom 
živote ostáva. Netýka sa nás, nie, to nijako. Týka sa tých, ktorí 
sú ešte stále vo svete. Pretože oni ešte smädia. Trpia. Ešte 
neprijali Boží dar. Možno sa modlia a chodia do kostola – ale 
len preto, aby im Boh pomáhal v ich pozemských túžbach a 
strachoch. A možno Boha ani nepoznajú, či odmietajú Ho, lebo 
sa boja, že by ohrozil ich úbohé a smiešne pozemské kráľov-
stvíčko, ktoré si s takou námahou, strachom i stále novým 
sklamaním lopotne budujú nevediac, že práve kladú základy 
svojho osobného, súkromného pekla... O nich sa právom 
strachujeme. Máme úzkosť o ich osud. O nich ešte len musíme 
bojovať a zápasiť. A v tej chvíli chápeme, prečo Cirkev vyhla-
suje: „Krstom a birmovaním sám Pán určuje všetkých na ... 
apoštolát. ... na všetkých laikov dolieha vznešená povinnosť 
pracovať na tom, aby sa spasiteľné úmysly Božie čím ďalej tým 
viac uskutočňovali všade na svete na všetkých ľuďoch všetkých 
čias ... nestačí, aby kresťanský ľud bol v nejakom národe 
prítomný a organizovaný, ani nestačí, aby konal len apoštolát 
dobrého príkladu. Ustanovený je tam nato, jestvuje tam za tým 
cieľom, aby svojim spoluobčanom nekresťanom zvestoval 
Krista slovom a skutkom a pomáhal im plne prijať Krista ... 
Ich hlavnou povinnosťou, tak mužov, ako aj žien, je vydávať 
svedectvo o Kristovi životom i slovom v rodine, vo svojom 
spoločenskom prostredí a v rámci vlastného zamestnania ... 
celá Cirkev je misionárska a dielo šírenia evanjelia je základ-
nou povinnosťou ľudu Božieho ... Všetci veriaci ako údy živého 
Krista, ku ktorému sa pričlenili a pripodobnili krstom, birmov-
kou a Eucharistiou, sú povinní spolupracovať na vývoji a 
vzraste jeho Tela, aby ho čím skôr priviedli k plnosti. Preto 
všetci synovia a dcéry Cirkvi majú mať živé vedomie vlastnej 
zodpovednosti voči svetu, pestovať v sebe naozaj katolíckeho 
ducha a zasvätiť svoje sily dielu šírenia evanjelia.“ (II. vati-
kánsky koncil).  

Pretože ak by išlo len o nás samotných... no a čo? Sme synovia 
a dcéry, sme dedičia Neba, sme členovia Božej rodiny – a 
všetko ostatné je už úplne, ale úplne vedľajšie, nezáleží na 
tom, spokojne to dokážeme hodiť za chrbát a nič z toho nás už 
nedokáže nijako trápiť. Ale mnohí ľudia okolo nás ešte stále sú 
v skutočnom nebezpečenstve, smrteľnom a akútnom! Tam ešte 
neexistuje žiadne „No a čo...?“ – nie, ak sme synmi a dcérami 
Boha, ktorý „vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás 
všetkých“ (Rim 8,32 SSV) a bratmi Krista Ježiša, ktorý „miluje 
nás a vydal seba samého Bohu za nás“ (Ef 5,2 SSV). To je 
jediná oblasť, kde ešte prežívame opravdivý strach, opravdivú 
úzkosť – nie o seba, ale o nich. Jediná oblasť, kde ešte preží-
vame opravdivý smäd a túžbu – nie po čomkoľvek pre seba, 
veď máme všetko a keď sme v Bohu, „nič pozemské ma 
neteší“ (Ž 73,25 SSV), – ale smäd a túžbu po ich spáse a 
záchrane: „po vás všetkých túžim srdcom Krista Ježiša“ 
(Flp 1,8 SSV). Váš Inky 


