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AI Žije medzi nami mnoho ľudí, ktorí vyznávajú takúto filozofiu života: 
„Ak uvidím, uverím.“ 
KE Ježiš v dnešnom evanjeliu však kontruje slovami: „Blahoslavení 
tí, čo nevideli, a uverili.“ 
DI Ježiš dobre pozná tú kategóriu ľudí, ktorí uveria len vtedy keď 
uvidia. Ich reprezentuje v evanjeliu Tomáš. Ježiš mu vo svojej 
milosrdnej láske vychádza v ústrety. Zjavuje mu svoje rany a vidiaci 
Tomáš uverí.  
PAR Zdá sa, že mnohí z nás potrebujeme Božie znamenia, aby sme 
uverili. Niekedy to však nie je také jednoduché ako u Tomáša. 
MY O tom svedčí Josh McDowel. - Vyrastal som na farme. Napadlo 
mi, že vzdelanie by mohlo byť odpoveďou na moje hľadanie šťastia a 
zmyslu života. Tak som sa zapísal na vysokú školu. Okolnosti so 
mnou zmietali ako vlny s loďou na mori. Bol som dosť znechutený - 
vlastne zúfalý. V tom čase som si v škole všimol niekoľko ľudí - bolo 
tam osem študentov a dvaja prednášajúci -, ktorých život bol niečím 
výnimočný. Zdalo sa, že vedia, čomu veria a prečo tomu veria. Ale 
všimol som si na nich ešte jednu vec. Bola to láska. Títo študenti a 
profesori sa mali radi nielen navzájom, ale mali radi aj iných ľudí a 
záležalo im na nich. A neboli to len nejaké reči, oni jednoducho žili 
túto lásku pre ľudí okolo seba. To bolo pre mňa niečo úplne nové. 
Tak som si povedal, že sa s týmito záhadnými ľuďmi spriatelím. 
O dva týždne neskôr som s niekoľkými z nich sedel za stolom v 
študentskom klube. Čoskoro sa rozhovor zvrtol na Boha. Necítil som 
sa príjemne. Potom som sa obrátil na jednu študentku a spýtal som 
sa jej: "Povedz mi, čo zmenilo vaše životy? Čím to, že sa váš život 
líši od života ostatných študentov a profesorov?“ Pozrela sa mi 
priamo do očí, tvárila sa úplne vážne a povedala len dve slová: 
"Ježiš Kristus." "Ježiš Kristus?" Osopil som sa na ňu. "Dajte mi s tým 
pokoj. Mám plné zuby náboženstva, Biblie a cirkvi." Moji noví 
priatelia mi hodili rukavicu. Vyzvali ma - budúceho študenta práva -, 
aby som intelektuálne preveril ich tvrdenia, že Ježiš Kristus je Boží 
Syn, že si vzal ľudské telo, že žil medzi skutočnými mužmi a ženami 
a zomrel na kríži za ľudské hriechy, že bol pochovaný a tretieho dňa 
vstal z hrobu a že môže zmeniť život aj v dvadsiatom storočí. 

Prijal som ich výzvu. Rozhodol som sa napísať knihu, aby som 
ukázal, aké smiešne je kresťanstvo z racionálneho hľadiska. Odišiel 
som zo školy a začal som cestovať, aby som získal dôkazy o tom, že 
kresťanstvo je podvod.  Jedného dňa som sedel v londýnskej 
knižnici a hlavou mi preletela myšlienka: "Nemáš jediný dôkaz, o 
ktorý by si sa mohol oprieť." Čím viac som hľadal dôkazy, tým silnejší 
bol ten hlas. Vrátil som sa na univerzitu, ale v noci som nemohol 
spať. Išiel som spať o desiatej a do štvrtej ráno som sa prevaľoval a 
snažil sa vymyslieť, ako by som mohol vyvrátiť tú strašnú hromadu 
dôkazov, ktoré sa mi podarilo nazbierať, že Ježiš Kristus je Boží Syn. 
Začalo mi dochádzať, že nie som intelektuálne úprimný. Nájsť 
pravdu pre mňa znamenalo strašne veľa, ale keď som ju našiel, 
nechystal som sa podľa nej žiť. Jedného večera v druhom ročníku 
môjho štúdia, 19. decembra 1959, o pol deviatej večer, som uveril. 
Bol so mnou priateľ, kresťan, a ja som sa modlil. Moja modlitba mala 
štyri časti a prostredníctvom nej sa začal môj vzťah s Bohom. Prvé, 
čo som povedal, bolo: "Pane Ježišu, ďakujem ti, že si za mňa zomrel 
na kríži." Potom som pridal: "Priznávam, že som v živote urobil veci, 
ktoré sa ti nepáčia." Po tretie, povedal som: "Práve teraz ti otváram 
dvere svojho srdca, ako najlepšie viem, a zverujem ti svoj život ako 
svojmu Spasiteľovi a Pánovi. Prevezmi vedenie môjho života. Zmeň 
ma a začni v mojom vnútri. Urob zo mňa takého človeka, akým 
chceš, aby som bol." A nakoniec som povedal: "Verím, že si vstúpil 
do môjho života, a ďakujem ti za to." Po modlitbe sa nič zvláštne 
nestalo. Počas nasledujúcich osemnástich mesiacov sa však môj 
život zmenil. -  
Josh nakoniec konštatuje: „Z kresťanstva si môžete robiť srandu, 
môžete ho zosmiešňovať a vysmievať sa mu, ale ono jednoducho 
funguje. Ak uveríte v Ježiša, uvidíte, čo sa stane s vašimi postojmi a 
správaním. Ježiš sa zaoberá tým, že mení ľudské životy. Ale 
kresťanstvo nemôžete nikomu naliať do hlavy, ani do neho nemôžete 
človeka vnútiť. Vy musíte žiť svoj život a ja musím žiť svoj. Môžem 
vám povedať len to, čo som zistil. Potom je rozhodnutie na vás.“ 
ADE Pane Ježišu, potrebujeme ťa. Ďakujeme ti, že si za nás zomrel 
na kríži a vstal z mŕtvych. Odpusť nám našu malú vieru a očisti nás. 
Práve teraz ti zverujeme svoje životy ako Spasiteľovi a Pánovi. Urob 
nás takými ľuďmi, akými chceš, aby sme boli. Amen. 


