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Holandský kňaz cez tweety vysvetľuje 
mladým vieru v Boha, hriechy, aj nevýhody 
predmanželského sexu 
 
Holandský kňaz Michel Remery, autor knihy Tweetuj s Bohom, využil na 
vysvetlenie kľúčových otázok viery a náboženstva 140-znakovú 
komunikáciu, charakteristickú pre sieť Twitter. 
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Vyštudoval architektúru, napokon sa stal kňazom. Michel Remery bol vo 
Vatikánskej internetovej službe v komisii pre nové médiá a mládež. V knihe 
Tweetuj s Bohom (v desiatich jazykoch, aj v slovenčine) odpovedá na 200 
otázok súvisiacich s vierou a cirkvou v tweetoch, teda nie vo viac ako 140 
znakoch. 
 
Mali ste priateľku, dobrý plat a naštartovanú kariéru architekta. Prečo 
ste sa rozhodli stať kňazom? 
 
Pretože som cítil, že napriek tomu všetkému, všetkým tým dobrým veciam 
v mojom živote, bolo niečo ešte dôležitejšie, a to môj vzťah s Bohom. Cítil 
som, že mi niečo chýba, hoci som spočiatku nevedel čo. 
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Ako reagovalo vaše okolie, vaša rodina? 
Boli prekvapení a spočiatku mali obavy. Časom však videli, ako ma toto 
povolanie robí šťastným. Videli, že veľa ľudí ma podporuje a pomáha mi. 
Dnes už absolútne akceptujú moju cestu životom. 
 
Vychovávali vás k viere? 
 
Áno, pochádzam z katolíckej rodiny. 
 
Koľko katolíkov vlastne žije v 17-miliónovom Holandsku, odkiaľ 
pochádzate? 
 
Asi štyri milióny. 
 
Je rozdiel medzi holandským katolíkom a talianskym, či slovenským? 
 
My máme za sebou búrlivú históriu. V 60. rokoch minulého storočia si veľa 
holandských katolíkov myslelo, že môžu žiť bez viery a kostola. Dokonca 
mnohí kňazi a rehoľné sestry vyzliekli svoje habity. Odvtedy sú mnohé 
kostoly a cirkevné budovy zavreté, pretože je menej veriacich. A ani počet 
mladých ľudí v kostoloch nie je veľký. Keď som bol malý, tak v kostole boli 
okolo mňa prevažne starí ľudia. Myslel som si vtedy, že to už je koniec cirkvi. 
A to je ten rozdiel, ktorý som videl na Slovensku, kde je veľa mladých ľudí 
a mladých rodín v kostole. Hoci musím povedať, že vidím zárodky nového 
začiatku aj v Holandsku. 
 
Napísali ste knihu Tweetuj s Bohom. Ako vám to vôbec napadlo? 
 
Všetko sa to začalo otázkami mladých ľudí v mojej farnosti. Mali toľko otázok 
ohľadom viery, že som ich všetky nezvládal zodpovedať počas nedeľných 
omší. Tak som sa s nimi začal pravidelne stretávať a spoločne sme začali 
hľadať odpovede. Takže všetky otázky v knihe sú skutočné otázky 
súčasných mladých ľudí. 
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Ako odpovedá kniha Tweetuj s Bohom 
 

• Evolúcia či stvorenie? „Evolúcia a stvorenie sa vzájomne nevylučujú. 
Evolúcia je jasne viditeľná v prírode, no nás a naše duše stvoril Boh.“ 

• Nie sú všetky tie neuveriteľné biblické príbehy len 
rozprávkami? „Nie všetko, čo sa uvádza v Biblii, treba brať doslovne, 
no na každej jej stránke je dôležité posolstvo o Božej láske.“ 

• Ak je Boh všemohúci, prečo sa stávajú katastrofy? Prečo existuje 
zlo? „Ani svet, ani ľudia v ňom nie sú dokonalí, preto sa dejú zlé veci. 
Boh dokazuje svoju všemohúcnosť obracaním zlého na dobré.“ 

• Aký spôsob modlitby je najlepší? „Modliť sa môžeš mnohými 
spôsobmi. Najdôležitejšie je nájsť si čas. To, že tráviš čas s Bohom, je 
dôležitejšie než spôsob, akým sa modlíš.“ 

• Sú hazardné hry, drogy, alkohol alebo nadmerné bohatstvo 
hriechom? „Miernosť je dôležitá cnosť. Hazard pre zábavu, bohatstvo 
bez chamtivosti a alkohol s mierou nie sú hriechmi. Užívanie drog 
áno.“ 

• Je zlé, keď mám problém s čistotou? „Sexuálne túžby sú ľudské. 
Čistota ti pomôže správne s nimi narábať. Naozaj šťastnými nás robí 
skutočná láska, nie žiadostivosť.“ 
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