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Utorok 5. pôstneho týždňa                                                      Jn 8,21-30 
 

Našim liekom je viera 

Povzbudiť veriacich, aby si uvedomili, hodnotu viery, ktorú prijali 

 
Predstavte si, že kráčate na nákup a zrazu vás zastaví reportér s mikrofónom 

a kamerou a položí vám otázku: „Ste veriaci?“ „Čo pre vás teda znamená viera?“ 

„Ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch“ (Jn 8,21). 

 

V evanjeliu sme svedkami rozhovoru farizejov s Ježišom. Ježiš im hovorí, že 

odchádza a že kam ide on, tam oni prísť nemôžu. (porov. Jn 8,21). Zdá sa, akoby im 

chcel zabrániť dosiahnuť spásu. No Ježiš im aj hovorí prečo nemôžu prísť tam, kde ide 

on. Dôvodom je ich hriech, v ktorom zomrú ak? Ak neuveria. A v čo majú v prvom 

rade uveriť? V to, že on je Boh. Kristus im hovorí: „Ak neuveríte, že Ja Som, 

zomriete vo svojich hriechoch“ (Jn 8,21). Spomeňme si, akým menom sa predstavil 

Boh Mojžišovi na vrchu Horeb. Keď sa Mojžiš pýta na meno Boha, ktorý k nemu 

hovorí v horiacom kre. Boh sa mu predstavuje: „Ja som, ktorý som“ (Ex 3, 14). „Ja 

som“ hovorí Boh; „Ja som“ hovorí Ježiš. Kristus chce farizejom povedať, že ak 

neuveria, že on je ten istý Boh, ktorý sa zjavil Mojžišovi. Ak v toto neuveria, zomrú vo 

svojich hriechoch, a tým zomrú naveky.  

 

Veľmi dobre poznáme zmýšľanie farizejov. A pri tomto ich zmýšľaní skutočne 

uveriť, že nejaký „človek“ – Žid je Bohom, že práve on je tým dávno očakávaným 

a prorokmi ohlasovaným Mesiášom znamenalo, úplný obrat, obrat nie o 180 stupňov, 

ale o 360 stupňov. Mohli by sme povedať, že je to čosi nemožné. Nemožné, a predsa 

ich Ježiš vyzýva k viere v neho ako v Boha. Nám túto vieru pred tisícročiami priniesli 

sv. Cyril a Metod a bola nám vďaka Bohu zachovaná až dodnes. Nám ju odovzdali 

naši rodičia, starí rodičia. Môžeme povedať, že pre nás je normálne to, že Ježiš je Boh.  

 

Ježiš je Boh, Ježiš je Boh a ešte raz Ježiš je Boh. Je to normálne. Ale nakoľko 

to žijem? O pár minút bude živý Boh, Boh Abraháma, Boh Izáka, Boh Jakuba, Boh - 

Kristus tu na oltári. Neostaňme pri tom, že je to normálne, poďme ďalej, uvedomme si, 

že v toho Boha my veríme, že k tomu Bohu sa modlíme, že k tomu Bohu prichádzame 

a ešte viac, že toho Boha prijímame v Eucharistii. Viera v takéhoto Boha nemôže ostať 

mŕtva – normálna, ale vedie k úplnému obratu, k takému, k akému sa to žiadalo od 

farizejov. A k tejto viere som vyzvaný ja, ty, my - všetci. V prvom dnešnom čítaní sme 

počuli o hadoch, ktoré hrýzli Izraelitov na púšti, pretože reptali proti Bohu. Na 

orodovanie Mojžiša Boh mu káže urobiť medeného hada, keď sa pohryzený pozrie na 

vztýčeného hada ozdravie. K takémuto hadovi môžeme prirovnať aj vieru, ku ktorej 

Kristus vyzýva farizejov, a ku ktorej vyzýva aj nás. Je to viera, ktorá lieči. Lieči nás 

samých, lieči naše vzťahy, lieči naše postoje, názory, lieči naše zmýšľanie. Je to viera, 



 

 

DENNÉ MEDITÁCIE ĽUBOMÍRA STANČEKA r. 2010 / 2011 

 

 

    
 

ktorá má v nás zanechať stopu Boha, ktorá z nás, z našich životov má urobiť 

„medených hadov“, na ktorých, keď sa hriechom „chorí“ ľudia v našom okolí pozrú, 

ozdravejú.  

 

Ak by nás po tejto svätej omši čakal pred kostolom reportér s mikrofónom a kamerou 

a spýtal by sa nás, čo pre nás znamená viera, jednou z našich odpovedí by mohlo byť, 

že viera je pre nás liekom a cez nás aj liekom pre tých druhých.  

Amen. 


