
Viera bez skutkov 

Biblia často používa slovo „blázon“ alebo „hlupák“, a tak si niekedy spytujem 

svedomie, či z hľadiska Božieho slova nie som tým bláznom občas aj ja. 

V biblických spisoch nájdeme tri kategórie bláznov: 

1. Ateistický blázon 

2. Materialistický blázon 

3. Absolútny blázon 

O ateistickom bláznovi sa vyjadruje jeden z žalmov takto: Hovorí si blázon 

vo svojom srdci: Niet Boha. A apoštol Pavol hovorí o takýchto ľuďoch, že  sú 

hlupáci všetci, ktorí na základe pozorovania stvorených vecí nedokážu 

uznať existenciu Stvoriteľa (porov.  List Rimanom 1) Sú duchovne slepí: 

vidia výrobok a neuznávajú existenciu Výrobcu. Katechizmus katolíckej 

cirkvi  hovorí, že sa v tomto prípade jedná o tzv. teoretický ateizmus.  

Materialistický blázon je tiež ateista, ale v odlišnosti od toho prvého  

vyznáva tzv. praktický ateizmus. Síce verí, že „niečo“ nad nami musí 

existovať, dokáže súhlasiť aj s pomenovaním tohto „niečoho“ ako Boh, ale 

v skutočnosti takýto človek žije tak, ako keby Boha vôbec nebolo. 

Materialistický blázon investuje do svojho tela, ale neinvestuje do svojej 

duše. Prečo? Lebo neverí v existenciu svojej nesmrteľnej duše, ani 

v existenciu neba, ani v existenciu pekla, ani v Boží súd.  Hovorí, že peklo je 

tu na zemi, keď sa hádame, bijeme, trpíme... Aj nebo je tu na zemi, keď je 

nám dobre, keď sme šťastní a zdraví... Potom, po smrti, už nie je žiadne 

peklo, ani nebo. Pán Ježiš v jednom evanjeliovom podobenstve hovorí 

o takomto človekovi, že stále zháňa, stále je mu málo, nevie sa zastaviť, 

nevie si oddýchnuť, nevie sa ani podeliť s chudobnými. A napokon mu Ježiš 

kladie otázku: „Blázon, ešte túto noc požiadajú tvoju dušu, a to, čo si 

nahrabal, čie bude?“ 

Absolútny blázon. „Som veriaci, ale svoju vieru nepraktizujem“. Skúsme na 

smreku okresať všetky vetvy zhora nadol. Onedlho budeme mať mŕtvy 

kmeň bez života. Takto vyzerá duša absolútneho blázna: má vieru bez 

skutkov, má vieru bez modlitby, vieru bez nedeľnej sv. omše, vieru bez 

odpúšťania ľuďom, vieru bez lásky k blížnemu. Táto jeho duša vyzerá, ako 

kmeň bez vetiev, ako príšerný suchár. Tento človek je človek veriaci, ale 

čože z toho, keď nemá skutky. Apoštol Jakub hovorí o takomto absolútnom 

bláznovi, že má „mŕtvu vieru“. Síce v Boha verí, ale veď aj diabol verí v Boha, 

a predsa do neba nepôjde.  



Dobre si pamätám ako asi desaťročný chlapec na jednu udalosť. Kosili sme spolu 

s otcom trávu. Zrazu sa na obzore objavilo malé lietadlo- ešte nikdy sme nevideli 

lietadlo letieť tak nízko. „Asi spadne“ -hovorí otec. A naozaj, niekoľkosto metrov 

od našej role lietadlo pristálo na tráve. Bežali sme cez záhony k lietadlu. Z kabíny 

vyskočil pilot. Pozvihol ruky k nebu a hovorí nahlas: Bože ďakujem ti, že si ma 

zachránil, že som to prežil! Ukázalo sa, že v lietadle bolo jednoducho málo 

benzínu.  Predstavte si, br. a s., že len pol kilometra od tohto miesta sa nachádzala 

naša dedina, Oravská priehrada a veľký les patriaci mestu Trstená. Pilot si dobre 

uvedomoval, že veľa nechýbalo a bol by spadol na domy, les alebo na jazero. Keď 

sa nás tam už zbehol veľký zástup, pilot nás poprosil: Chlapi, v ktorom dome máte 

auto, potrebujem zájsť do Nového Targu kúpiť letecký benzín? Prihlásil sa náš 

sused. Ďalší chlapi ostali strážiť lietadlo. Potom večer, keď sa už sused vrátil, 

rozprával: Keď sme cestovali spolu s pilotom do Nového Targu, rozkázal mi, aby 

sme sa zastavili v kostole v Čiernom Dunajci. Pristúpil k oltáru, kľakol si pred 

Najsvätejšiu sviatosť  a dlho sa modlil. Ten pilót je hlboko veriaci.  Br. a s., múdry 

človek je vďačný, vie, že treba ďakovať, že nič v živote nie je samozrejmosťou a že 

nijaký človek nemá nárok ani na dlhý vek, ani na zdravie,  ani na samotný život.  

Všetko je Boží dar. A múdry človek za dar vždy poďakuje.  

Istý chalan prežil ťažkú autonehodu. Vina bola na jeho strane, lebo šoféroval 

nadrogovaný. Auto je zničené, ale chalan prežil. Prvé, čo ho napadlo, je: bežať 

k Ježišovi a poďakovať Mu za záchranu života, a nielen poďakovať, ale aj 

prisľúbiť, že odteraz už budem k Ježišovi v nedeľu chodiť. Chalan to aj urobil 

a teraz sa krásne drží kostola. Múdry človek. Múdro zareagoval na konkrétnu 

životnú udalosť. Blázon nepoďakuje Bohu za záchranu života, za šancu, ktorú od 

Boha dostal. Veď Pán Boh má povinnosť starať sa o mňa- ešte mu budem 

ďakovať? Absolútny blázon. Jeho viera je mŕtva.  

Br. a s. Možno, že mi v živote nehrozí ateistické bláznovstvo. Možno, že ma 

neovládne ani  materialistické bláznovstvo. Najviac som asi ohrozený tým tretím, 

absolútnym bláznovstvom. Aby som sa nestal týmto absolútnym bláznom, 

nesmiem dovoliť, aby bola moja viera mŕtva, aby bola bez skutkov. Aby moja duša 

pred Bohom vyzerala ako mŕtvy kmeň bez konárov. Živý kmeň má byť spojený 

s konármi, nesmie sa ich zriekať. Pravá viera človeka má byť spojená so skutkami. 

Nemá sa ich zriekať. Nech našu dušu ozdobujú krásne a zdravé konáre  vďačnosti 

voči Bohu, konáre modlitby, konáre sv. prijímania, sv. spovede, konáre adorácie 

Najsvätejšej Sviatosti, a samozrejme, aj konáre lásky k blížnemu. Amen.  

 



 


