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… alebo o tom, aký význam má viera v živote človeka a či vôbec nejaký… 

BOŽIE SLOVO: 

Čítanie z knihy Exodus: „Pán hovoril … Áronovi: "Choď na púšť naproti Mojžišovi!" On šiel, 
stretol ho pri Božom vrchu a pobozkal ho.  28 A Mojžiš oznámil Áronovi všetky Pánove slová, ktorý-
mi ho vyslal, a všetky zázraky, ktoré mu prikázal.  29 Nato Mojžiš a Áron šli a zhromaždili starších 
Izraela.  30 Áron im predniesol všetky slová, ktoré Pán hovoril Mojžišovi, a on robil zázraky pred 
očami ľudu  31 a ľud uveril. A keď počuli, že Pán (sústrastne) pozoroval Izraelitov a videl ich utrpe-
nie, padli na kolená a klaňali sa.“ (Ex 4,27-31 SSV). Počuli sme Božie slovo! 

ÚVAHA: 

Je dobré byť veriacim človekom? No, ako sa to vezme… Na svete je množstvo vier. Kresťania 
veríme, že je len jeden Boh v troch osobách, Otec, Syn a Duch Svätý. Židia tiež veria v jedného 
Boha, ale veria, že je len jednou Osobou, Trojsvätým JHWH, ktorý ich miluje a vyvolil si ich národ 
ako svoje vlastníctvo. Moslimovia tiež veria v jedného Boha, akurát že sa volá Alah, nenávidí Židov 
a volá na zabíjanie neveriacich. Hinduisti veria, že bohov je veľa. Budhisti veria, že otázka boha nie 
je dôležitá, hlavne ak človek dosiahne nirvánu, na tej záleží. Agnostici veria, že nikto nemôže nijako 
zistiť, či nejaký boh naozaj existuje, alebo nie. Ateisti napriek tomu pevne veria, že žiaden Boh ani 
bohovia nejestvujú. A rwandskí Hutuovia rovnako pevne veria, že ak zjedia pralesného trpaslíka, 
získajú tým mimoriadnu schopnosť orientovať sa v buši – preto dodnes pobili a zjedli väčšinu 
populácie pygmejov na území svojej krajiny… Dobrý galimatiáš, že? A to je tých vier omnoho viac! 

Svet nás nabáda k tomu, aby sme všetky tieto viery považovali za rovnocenné. Každý človek podľa 
neho nejakú tú vieru má, nikoho viera nie je ani lepšia, ani horšia, všetky viery a názory máme preto 
prijímať s rovnakou úctou a rovnako ich tolerovať. My, kresťania, sme potom ešte náchylní k tomu 
dodať, akože „veď sú to tiež veriaci ľudia“ (s výnimkou ateistov, samozrejme), pretože „v niečo tam 
hore veria“ a to je super, pretože najskôr sa preto aj po smrti spasia, keď už tými veriacimi ľuďmi 
sú, nie? Lenže… Predstavte si takúto situáciu: Zídu sa štyria kamaráti a chcú ísť do kina. Jeden verí, 
že film Chatrč sa premieta v Kine úsmev za 10€ o 20:00, druhý verí, že je to o 16:00, tretí verí, že je 
to v Kine Partizán za 15€ a štvrtý verí, že je to zadarmo a neberie si preto so sebou žiadne peniaze. 
Sú ich viery rovnocenné? Isteže nie! Alebo jeden príde priskoro, alebo druhý neskoro, alebo jeden 
príde do nesprávneho kina, alebo druhého na film nepustia, lebo nemá na lístok. Len ten, ktorý 
uveril správnej informácii – čiže pravde a teda aj jeho viera je pravdivá – nemá žiaden problém. 
Ostatní majú v lepšom prípade problémy a nepríjemnosti, v horšom prípade o film prídu úplne… 

Hebrejské aj grécke slovo pre vieru (v týchto jazykoch je napísané Písmo Sväté) majú obe význam 
istoty – niečoho, o čom sme sa presvedčili, že je to pravdivé a tak to môžeme úplne spoľahlivo a 
bezvýhradne prijímať. Inými slovami – viera je vierou v kresťanskom zmysle slova len vtedy, ak je 
pravdivá. Viera v niečo, čo nie je pravda, je bezcenná, dokonca škodlivá – a z pohľadu Písma 
Svätého to preto ani žiadna viera nie je, pretože istota nemôže byť klamná ani nepravdivá! Nie je 
dôležité, že som „veriaci človek“ a „v niečo verím“ – musím veriť pravdivo a pravde! Len vtedy je 
to skutočná viera a má cenu – práve kvôli pravde, ktorú ňou prijímam a na ktorej jedinej záleží! 

Preto Ježiš hovorí: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi,  32 poznáte pravdu a 
pravda vás vyslobodí“ (Jn 8,31-32 SSV). Všimnime si, nie „viera v niečo vás vyslobodí“, ale „prav-
da vás vyslobodí“! Hovorí tiež, že „hlúposť … poškvrňuje človeka“ (porov. Mk 7,22-23). Hovorí aj 
podobenstvo o pannách, kde múdre vojdú na svadbu a nemúdre – v pôvodine doslova sprosté, tupé – 
ostanú vymknuté von, v temnote. V podobenstve o rozsievačovi opakuje, že zatiaľ čo zlé srdce 
nechápe Božie slovo, dobré srdce je to, ktoré ho nielen počúva, ale aj pravdivo chápe. A to ani 
nehovoríme o Petrovi, ktorý Ježiša miluje, úprimne chce pre Ježiša len to najlepšie – a predsa mu 
Ježiš tvrdo vmietne do tváre: „Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre 
Božie veci, len pre ľudské“ (Mt 16,23 SSV)! Inými slovami – tvoja viera je nepravdivá, lebo nezod-
povedá Bohu – a to z teba, Peter, hoci aj starostlivého a milujúceho, robí môjho satana, čiže protiv-
níka a nepriateľa Boha, lebo z nevedomosti usiluješ o veci, ktoré sú v rozpore s Bohom! 

Ako vidíme, je nesmierne dôležité, aby sme nielen „v niečo verili“, ale aby naša viera bola jasná, 
pochopená, číra a istá, vskutku pravdivá, aby bola pravdivým videním a chápaním sveta, seba, 
života, Boha, všetkého tak, aké to naozaj, v skutočnosti a objektívne je. V tomto sme však aj mnohí 
kresťania trestuhodne ľahkomyseľní! Koľkokrát ste aj vy isto počuli, ako niekto, aj katolík, hovorí: 
„Ja tomu takto verím…“, „Ja si myslím, že je to tak nejak…“, „Ja to takto cítim…“, „Mňa to takto 
naučili a takto to verím…“, „Mne to takto stačí…vyhovuje…“ – bez toho, aby si akokoľvek overili, 
či je to naozaj tak! V tej najdôležitejšej otázke života a smrti, večného života a večnej smrti, v tom 
jedinom, o čom Ježiš hovorí: „Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a seba samého by 
stratil alebo poškodil?!“ (Lk 9,25 SSV) – oni sa ľahkomyseľne uspokoja s pocitmi, s domnienkami, 
s neistými dohadmi a povedačkami a vôbec im nevadí, že nemajú žiadnu istotu! Hrozné, že? Buďme 
preto veľmi bdelí a pozorní, aby sme azda aj my sami do niečoho tak ľahkomyseľného neupadli!  

TIPY NA DISKUSIU: 

1.: UVAŽUJEM: 

Isteže som veriac človek. Ale je 
moja viera aj skutočne pravdivá? 

Odkiaľ viem, že to, čomu 
verím, je naozaj pravda? 

Ako a čím si môžem potvrdiť, 
že katolícka viera – čiže kato-
lícke videnie  a chápanie sveta 
a života a človeka a všetkého – 
je naozaj pravdivé? A nie 
napríklad protestantské, budhis-
tické, moslimské, alebo ateistic-
ké?  

Môžem v tomto dosiahnuť 
skutočnú istotu? A nielen sa 
domnievať, dohadovať, či sa 
orientovať podľa toho, čo sa mi 
„pozdáva“ a ako to „cítim“? 

K čomu nás v tomto nabáda 
dnešné Božie slovo z knihy 
Exodus? 

Ak je katolícka viera pravdivá – 
ako si môžem overiť, že aj moje 
pochopenie katolíckej viery je 
správne a pravdivé? A že 
naozaj kráčam tou jedinou úzkou 
cestou, ktorá podľa Ježiša vedie 
k spáse a do Neba a nezablúdil 
som od nej niekde prečo? Mimo-
chodom, jedno starozákonné 
slovo pre hriech znamená v 
preklade doslova zablúdiť, minúť 
cieľ… Som si istý, že toto nie je 
môj prípad? Ako si môžem v 
praxi overiť, že som nezablúdil 
od pravej katolíckej viery? 

2.: ROZPAMÄTÁVAM SA:  

Overoval som si doteraz dôklad-
ne to, čomu verím? Usiloval som 
o skutočnú istotu, že moja viera 
ako aj moje chápanie kresťanstva 
a Evanjelia a Ježiša Krista je 
správne a pravdivé? Dávam si na 
tomto overovaní záležať? Dávam 
si záležať na tejto istote? Akým 
spôsobom to robím? 

3.: ROZHODUJEM SA:  

Čo môžeme urobiť preto, aby 
sme v týchto najdôležitejších 
veciach celého nášho života 
dosiahli čo najväčšiu a najspo-
ľahlivejšiu istotu? 

Skúsme byť konkrétni – čo 
presne by sme pre to mohli robiť, 
ak to už teda nerobíme? 

Aké predsavzatie si spoločne 
zvolíme na tento týždeň? 


