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… alebo o tom, čím sa kresťanstvo líši od všetkých ostatných vier a náboženstiev 

BOŽIE SLOVO: 

Čítanie z prvého listu sv. apoštola Jána: „Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči 
videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života.  2 - Lebo zjavil sa 
život a my sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám.  
3 Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Veď my máme 
spoločenstvo s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom.  4 A toto píšeme, aby naša radosť bola 
úplná.“  (1 Jn 1,1-4 SSV). Počuli sme Božie slovo! 

ÚVAHA: 

Na svete je mnoho náboženstiev. Jedným z nich je aj kresťanstvo. Od ostatných náboženstiev sa 
odlišuje svojou vierou a praxou, ale inak je to stále len jedno z náboženstiev, vo svojej podstate 
rovnaké, ako všetky ostatné. Takto bežne uvažujú ľudia okolo nás a niekedy aj my sami. Ale je to 
pravda? Investigatívny novinár Peter Seewald píše: „Kresťanstvo je jediným náboženským posol-
stvom, ktoré nespočíva na múdrosloví, na nejakej idei, ale je jediným historicky podloženým nábo-
ženstvom ľudstva vôbec. Inými slovami: Kresťanstvo je viera v určité fakty, ktoré sa odohrali na 
istom mieste v istom čase.“ Alebo ešte inými slovami: Moslimovia veria v Alaha, ktorého síce nikdy 
nevideli, nestretli, nepočuli, ale uverili človekovi Mohamedovi, ktorý tvrdil, že sa mu vraj zjavil 
anjel a odovzdal mu posolstvo od tohto boha. Budhisti zase uverili človekovi Budhovi, že ak sa budú 
správať podľa jeho rád, dosiahnu nirvánu a po smrti sa už viac nebudú musieť znova a znova zro-
dzovať do pozemského života, ale dosiahnu vyslobodenie z večného kolobehu samsáry. Nikto z nich 
si ale nič z toho nemôže nijako overiť– len uveriť človekovi Budhovi, že vari hovorí pravdu.  

A čo kresťanstvo? Čím sa od nich líši? Dňa 25. decembra roku 1 do tohto sveta vstúpil Boh osobne 
v podobe Ježiša Krista. Žiaden človek. Boh osobne. Teraz by niekto namietol: Dobre, my všetci 
vieme, že naozaj pred zhruba 2 000 rokmi žil v krajine Júdea a Galilea človek zvaný Ježiš Kristus. O 
tom žiaden seriózny historik nepochybuje, to je fakt. Ale ako viete, že je Bohom? Nuž – po prvé 
preto, že to o sebe sám tvrdil – čo ešte, samozrejme, nič neznamená. On to ale aj potvrdil. Zázrakmi, 
ktoré nepopierali a nespochybňovali ani jeho odporcovia a nepriatelia – nazývali ho preto čarodejní-
kom. A vstal z mŕtvych. Aj to je fakt. Ako hovorí Gerd Lüdemann, historik a osobným vyznaním 
ateista: „Môžeme to považovať za historicky isté, že Peter a učeníci zažili po Ježišovej smrti zážitok, 
v ktorom sa im Ježiš zjavil ako vzkriesený Kristus.“ Neexistuje žiadne iné racionálne vysvetlenie 
tohto zážitku, než práve Kristovo zmŕtvychvstanie. Preto môže iný historik, Thomas Arnold, bez 
veľkého nadsadenia povedať: „Nepoznám žiadnu skutočnosť v dejinách ľudstva, ktorá by bola lepšie 
dokázaná a mala viac dôkazov, ako je to, že Ježiš Kristus zomrel a znova vstal z mŕtvych.“ A to nie 
je zďaleka všetko! Kristus Boh je živý aj dnes, prítomný a dosiahnuteľný. Ako konštatuje oxfordský 
matematik John Lennox: „Je tu osobná skúsenosť miliónov ľudí“, skúsenosť nepretržite trvajúce už 
tisícky rokov, skúsenosť, opakujúca sa znova a znova bez ohľadu na miesto, čas, vzdelanie, pôvod, 
národnosť, kultúru, vzdelanie a pohlavie u ľudí, ktorí znova a znova celkom osobne stretajú toho 
istého Krista a On veľmi konkrétne mení a uzdravuje ich životy. A aj keď každá takáto skúsenosť je 
nutne subjektívna, dohromady tvoria veľmi objektívny fenomén, keď všetci títo ľudia, nezávisle na 
sebe, prežívajú jednu a tú istú zhodnú a porovnateľnú skúsenosť stretnutia so Živým Bohom Ježi-
šom Kristom. Kristus takisto stále koná zázraky. Deje sa ich aj dnes množstvo po celom svete – a 
znova bez ohľadu na miesto, čas, vzdelanie, pôvod, národnosť, kultúru, vzdelanie či pohlavie ľudí, 
na ktorých či cez ktorých sa dejú, nielen asi najčastejšie uzdravenia, ale aj množstvo iných, od 
lietania až po vyskytovanie sa na viacerých miestach súčasne (tzv. bilokácia), či desiatky rokov bez 
jedla a bez pitia (ako Marta Robinová). Tisícky z nich ich sú dôkladne zdokumentované, vedecky 
preskúmané a spoľahlivo doložené. Tak ako Ježiš počas svojho života vyháňal diablov z posadnu-
tých ľudí, tak koná v Cirkvi aj dnes – za asistencie psychiatrov a modernej vedy, ktorá tu naráža na 
svoje hranice, len aby sme videli, že Meno Ježiš Kristus a Jeho Moc ani tu žiadne hranice nepozná.  

Toto všetko sú fakty. Nie domnienky, ale jasné a hmatateľné fakty. Nie špekulácie a tvrdenia neja-
kých ľudí, ale skutočné konanie Boha. Pravdu hovorí Peter Seeweald: Kresťanstvo ako jediné je 
založené na faktoch. Nemusíme veriť nejakému človekovi, že sa mu vraj zjavil anjel – pretože Boh 
sám sa objektívne zjavil, prejavil, je tu a každý človek, ak splní nutné podmienky, Ho môže stretnúť 
a s Ním žiť. O tom je kresťanstvo. Ak by sme to povedali trochu uštipačne: radi prenecháme ničím 
nepodložené viery moslimom alebo ateistom a filozofické dišputy budhistom. My sa držíme faktov, 
suchých a overených faktov, istoty na nich založenej, čiže viery, ako sme o nej hovorili už minule. V 
kresťanstve nie je nič, čo by nebolo možné nejakým spôsobom spoľahlivo overiť – od objektívneho 
skúmania Božích zázrakov metódami prírodných vied až po skúsenosťou a výsledkami podložené 
učenie Cirkvi, ktoré to, čo sľubuje, aj preukázateľne plní a to, čo učí, viditeľne funguje. Preto je 
kresťanstvo výnimočné – a preto sa ho aj držíme. Nie preto, že nás tak niekto vychoval. Nie preto, 
že to nejaký farár povedal. Nie preto, že je to napísané kdesi v Biblii. Preto, že je to overený fakt, 
preto, že je to pravda. Boli by sme blázni, keby sme opovrhli pravdou a nedržali sa jej! 

TIPY NA DISKUSIU: 

1.: UVAŽUJEM: 

Uvedomujem si, túto výnimoč-
nosť kresťanstva? Že kresťanstvo 
naozaj nie je len jedno z nábo-
ženstiev, jedna z mnohých vier? 

Nevzniklo ako výsledok uvažo-
vania nejakého človeka o tom, 
ako sa vyhnúť utrpeniu, ani 
snahy nejakých ľudí vysvetliť si 
svet okolo seba, či na základe 
tvrdení niekoho o nejakých 
videniach…. Vzniklo ako dôsle-
dok udalostí, ktoré ľudia nečaka-
ne zažili v Palestíne 1. storočia.  

Ba aj spôsob, akým žijeme 
Kristovo učenie a nasledujeme 
Krista, je založený na viditeľ-
ných a hmatateľných faktoch: za 
2 000 rokov sme zažili nespočet-
né zástupy ľudí, ktorých kresťan-
stvo fungovalo a Boh bol v ich 
živote mocne prítomný, mnohí z 
nich boli svätorečení. A vidíme aj 
množstvo iných, ktorých kresťan-
stvo zjavne nefunguje a Boh nie 
je vôbec alebo len veľmi slabo 
prítomný v ich živote. Porovna-
ním ich životov a spôsobov ich 
žitia kresťanstva aj tu jasne 
vidíme, čo v kresťanstve funguje 
a čo nefunguje, ktorá cesta do 
Neba vedie a ktorá nie. Aj tu 
vládnu fakty, skúsenosť a istota! 

2.: ROZPAMÄTÁVAM SA:  

Porovnávam svoju vieru s vierou 
Cirkvi a s jej náukou, podlože-
nou faktami a skúsenosťami 
miliónov ľudí a tisícročí? 

Dávam si záležať na tom, aby 
som svoje žitie kresťanstva 
porovnával a čo najviac zlaďoval 
s tým, ako ho žili ho ľudia, ktorí 
zjavne v úsilí o Nebo uspeli – so 
svätými? 

3.: ROZHODUJEM SA:  

Aké závery prijmem a čo urobím 
preto, aby moja viera a môj 
náboženský život čo najviac 
zodpovedali faktom a pravde a 
objektívnej realite a neboli len – 
akokoľvek úprimnými a navyk-
nutými – zvykmi, mienkami a 
názormi, ktoré som si časom 
vytvoril, alebo som ich poprebe-
ral od ľudí okolo mňa, bár by to 
aj boli rodičia, učitelia, katechéti, 
či dokonca kňaz (ktorý tiež nie je 
neomylný)?  


