
WWW.INKY.SK 

PRIJAŤ-ŽIŤ-SLÁVIŤ-ODOVZDAŤ Apoštolát ako dôkaz zmeny myslenia; zmena priorít;  239/2006 
Súčasť seriálu Tématický okruh Poradové číslo 

 DDDDÔKAZ OBRÁTENIA ÔKAZ OBRÁTENIA ÔKAZ OBRÁTENIA ÔKAZ OBRÁTENIA 1111    Júl 2006 
 

Milí bratia a sestry! 

V jeden deň po 6. nedeli v období cez rok sa stretli na sv. omši 
dva úryvky z Biblie – toto je prvý: 

„ 1 Bratia moji, nespájajte vieru v nášho Pána slávy, Ježiša 
Krista, s nadŕžaním osobám. 2 Lebo ak príde na vaše 
zhromaždenie muž so zlatým prsteňom a v skvostnom rúchu 
a príde aj chudobný v chatrnom odeve 3 a vy si všimnete toho, 
ktorý je oblečený do nádherného rúcha, a poviete: „Ty sa 
posaď pekne tu!“, ale chudobnému poviete: „Ty si staň tam, 
alebo si sadni k mojej podnožke!“, 4 vari nerobíte rozdiely 
medzi sebou a nestali ste sa zlomyseľnými sudcami?!“  

(Jak 2,1–4) 

A toto je druhý: 

„ 31 Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť, 
starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po 
troch dňoch vstane z mŕtvych.“ 32 Hovoril im to otvorene. 
Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať. 33 On sa obrátil, 
pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal: „Choď mi 
z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre 
ľudské!““  

(Mk 8,31–33) 

 

Tieto dva výroky z Biblie majú spoločnú jednu hlbokú 
myšlienku. Ale poďme na to pekne, od koreňa, ako to mávame 
vo zvyku. Tak teda…: 

• BOH dáva nášmu životu ZMYSEL, ktorý samotný život 
presahuje. Inými slovami, je tu niečo, kvôli čomu sa vypláca 
žiť, niečo, do čoho môžeme svoj život investovať, niečo, čo je 
viac, než život, ktorý tu, na zemi, žijeme. Život sa tak stáva 
podobný peniazom: môžeme ho utratiť, aby sme zaň získali 
niečo, čo jeho hodnotu presahuje. Presne ako s peniazmi: ich 
reálna hodnota je hodnota papieriku, na ktorom sú natlačené. 
Naozajstnú hodnotu im dáva to, že ich môžeme vymeniť: 
bezcenné a nepoužiteľné papieriky za použiteľné a nanajvýš 
praktické auto, napríklad.  

• BEZ BOHA sa tento zmysel vytráca. Bez Boha 
nejestvuje nič, čo by život človeka presahovalo. Je to 
podobné, ako keby ste sa s množstvom peňazí ocitli na 
opustenom ostrove, kde ich nemôžete nijakým spôsobom 
minúť. V podstate sa Vám stávajú zbytočnými. Podobne sa 
zbytočným a absurdným stáva aj život bez Boha. Filozofi 
v súvislosti s tým hovoria o „tragickom pocite života“. Jeden 
rozdiel ale medzi životom bez Boha a peniazmi na opustenom 
ostrove v Pacifiku predsa len je: Na rozdiel od bezcenných 
papierikov život predsa len akosi použiteľný je a to aj bez 
Boha. Nie je to nič slávne, je to šedivá nuda, neustála čakanie 
na niečo, čo neprichádza – ale keď si na to zvykneme, dá sa  
s tým nejako vyžiť. Keď už nič iné nie je… Absolútnou 
a najvyššou hodnotou sa potom, samozrejme, stáva to jediné, 
čo nám bez Boha ešte ostáva: život samotný. 

• Výsledkom je úplná zmena priorít: Predtým tu bol život 
na to, aby sa využil na dosiahnutie niečoho väčšieho, niečoho, 
čo ho presahovalo a tým niečím bol Boh. Cieľom bolo život 

zmysluplne utratiť. Nie stratiť, ale investovať a tak utratiť. 
Teraz už ale Boha niet. Preto sa prioritou stáva samotný život 
a jeho zachovanie. Sme tu, aby sme jedli, pili a udržali sa čo 
najdlhšie pri živote. A, samozrejme, občas unikli z tej hroznej 
nudy a šedivosti bežného života. To je dôvod, prečo sme 
ochotní drieť a makať, len aby sme si mohli na okamih uľaviť 
v novom aute, na dovolenke, na zábave, alebo si kúpiť nejakú 
drahú hračku, čo nás na okamih – dva uchváti…  

Práve táto ZMENA PRIORÍT  je to, čo zaznieva v oboch 
spomenutých úryvkoch. Pozrime si ich pekne po jednom, 
počnúc Evanjeliom: 

- Pre Boha úspech spočíva v tom, že Ježiš svoj život položí 
z Lásky a tak vydobyje pre seba (ako človeka) i pre ľudstvo 
raz a navždy večné Kráľovstvo Lásky v Bohu. Ak Ježiš 
zomrie mladý, na kríži a z lásky, je to fantastická, dobrá 
investícia, ohromný úspech. Ak sa ale tomu všetkému Ježiš 
vyhne, ak zomrie v posteli a vo veku 98 rokov, pretože sa 
vyhol pozvaniu darovať svoj život z Lásky, tak z pohľadu 
Boha to bude fantastický neúspech, strata všetkého, totálny 
krach! 

- Toto je ale nezrozumiteľné pre človeka. Pre Petra je úspech 
a „dobrý osud“ to, keď sa človeku nič „zlé“ nestane, 
nerušene sa dožije čo najvyššieho veku a tak. Preto Ježišovi 
oponuje: „To sa Ti nesmie stať!“ A Ježiš mu právom 
odpovedá: „Nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“. 
Má pravdu, Peter v tomto okamihu naozaj Božím veciam ani 
za mak nerozumie… 

To isté zaznieva aj z úryvku Jakubovho listu: 

- Z ľudského pohľadu je úspechom pekný cirkevný zbor, 
pekná farnosť, s krásnym kostolom, váženými cirkevníkmi, 
moderným pastoračným centrom, s dostatkom peňazí na 
krásne akcie, ako sú procesie, sympóziá, semináre, výstavy, 
pobožnosti, koncerty,… – a to všetko v pokoji, v pohode, 
v kľude a v priazni a úcte svojho neveriaceho okolia. 

- Z Božieho pohľadu je víťazstvom farnosť, ktorá kladie 
svoj život z lásky k Bohu, z lásky k ľuďom. Víťazstvom 
farnosti je, keď jej členovia rozdávajú svoj majetok 
chudobným, keď zomierajú vo väzeniach pre svedectvo 
o Pravde, keď sú nenávidení svetom naokolo práve pre Pravdu 
a pre Lásku, ktorá je tŕňom v oku tým, ktorí milujú tmu viac 
ako Svetlo!  

Svetské zmýšľanie preto prirodzene vedie k tomu, aby sme si 
viac vážili a viac cenili prezidentov, podnikateľov, starostov, 
ľudí bohatých a vážených, než chudákov, než ľudské trosky, 
narkomanov, alkoholikov, bezdomovcov, či prostitútky. Tým 
prvým patria prvé lavice a srdečné privítanie, veď oni sú 
zdrojom vážnosti, uznania, vplyvu a v neposlednom rade 
aj peňazí, všetko to vecí potrebných na náš model úspešnej 
cirkvi. Tí druhí, tí nám v ňom vôbec nechýbajú… Čím už len 
môže alkoholom páchnuci bezdomovec a pobehlica prispieť 
k prestíži nášho uhladeného a kultúrneho farského 
spoločenstva „na úrovni“? 

Božie zmýšľanie pristupuje k veci presne opačne. Prvé miesto 
v ňom patrí práve prostitútkam a mýtnikom, pretože práve oni 
potrebujú našu lásku a našu pomoc viac. Ak by teda na dvere 



našej farnosti zaklopali prezident a bezdomovec – narkoman, 
tak by sme mali vpravde povedať: „Pán prezident, sadnite si, 
prosím, tam, dozadu. Pretože vy máte peniaze, máte kde bývať, 
máte moc a vplyv a ak budete chcieť, tak sa zaveziete hoci aj 
k arcibiskupovi a on vám bude hlásať evanjelium. Ale tento 
chudák je na dne a okrem nás nemá nič a nikoho. Preto dnes 
jemu patrí prvé miesto v našej farnosti!“ 

OBRÁTENIE znamená presne toto: že znovu prijmeme 
Boží pohľad na svet. Otvoríme oči a pohliadneme trošku 
vyššie, ako nás k tomu nabáda Pavol, keď hovorí: „1 Ak ste 
teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde 
Kristus sedí po pravici Boha! 2 Myslite na to, čo je hore, nie 
na to, čo je na zemi! 3 Veď ste zomreli a váš život je s Kristom 
ukrytý v Bohu. 4 A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj 
vy zjavíte s ním v sláve.“ (Kol 3,1–4). Uveriť – to znamená 
uvidieť znova perspektívu Boha, perspektívu Božieho 
Kráľovstva, perspektívu, ktorá presahuje pozemský život 
i pozemský svet.  

Uveriť znamená uvedomiť si, že život je iba investíciou, 
oným talentom, ktorý tu nie je na to, aby sa čo najdlhšie 
zachoval starostlivo zabalený a ukrytý v zemi, ale aby sa 
minul! Je to materiál, do ktorého – ako zručný sochár do 
kameňa – môžeme vtlačiť svoju Lásku, ku ktorej nás volá 
Boh a ktorá je podstatou zbožštenia! 

Ak sme uverili a obrátili sa, potom je nám jasné jedno: 

• Cieľom je zbožštenie a cestou k nemu je láska. 

• Láska spočíva v tom, že sa daruje. 

• A život, ktorý máme – to je ten talent, ktorý si môžeme 
nechať, alebo ho práve tak môžeme z lásky darovať a tak 
si zaň „kúpi ť“ zbožštenie! 

A tak obrátenie sa prejaví v tom, že zmyslom a cieľom 
nášho života už nie je dlhý, pokojný, nerušený život 
s občasným povyrazením si na dovolenke, na zábave, alebo 
v naháňaní sa za vecami. Zmyslom života sa stáva jeho 
darovanie v láske. Žijeme preto, aby sme milovali 
druhých, aby sme svoj život darovali v láske ľuďom, ktorí 
sú vedľa nás. Až do dna, úplne! Aby sme sa tak stali ako 
Boh, ktorý rovnako dal svoj život na kríži. Aby sme tak 
boli v láske a skrze darovanie sa z lásky spoločne 
s Kristom pribití na jeden a ten istý kríž Lásky a tak 
spoločne s Ním prešli cez oslávený hrob až ku Vzkrieseniu, 
ktoré ale presahuje pozemský život!  

Toto je cieľ a zmysel života, ak sme uverili Kristovi! 

Pápež Pavol VI. Hovorí známu vetu: „Kto prijal evanjelium, 
stáva sa nakoniec aj sám jeho ohlasovateľom. V tom spočíva 
dôkaz pravdivosti evanjelizácie. Je to akýsi skúšobný kameň. 
Nie je totiž možné, aby niekto prijal Božie slovo a uveril v 
Božie kráľovstvo a nestal by sa jeho svedkom a hlásateľom.“ 
(Evangelii nuntiandi 24). Pretože apoštolát a ohlasovanie 
Evanjelia slovami a skutkami nie je nič iné, než termín pre 
skutočné a autentické odovzdávanie Božej Lásky svojmu 
okoliu: v kúsku chleba, s ktorým sa delíme, so šatami, ktoré 
podarujeme a s prístreškom, ktorý poskytneme; odovzdávanie 
lásky, prejavujúce sa počúvaním a porozumením, 
trpezlivosťou a časom pre toho druhého, jeho prijatím – a, 
samozrejme, aj delením sa s tým najcennejším, najvzácnejším, 
najkrajším: so skúsenosťou Boha s radostnou zvesťou – 
Evanjeliom – o Jeho Láske a o cieli, ktorý presahuje smrteľný 
život človeka a dáva všetkému zmysel a cenu! 

Táto Láska, prejavujúca sa skutkami apoštolátu, je 
skutočným dôkazom nášho uverenia a obrátenia, podľa 

slov Ježiša Krista: „34 Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa 
milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako 
som ja miloval vás. 35 Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji 
učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“ (Jn 13,34n). Je totiž 
dôkazom toho, že sme konečne pochopili, ako sa veci majú, 
že sme uverili novej realite, zjavenej Bohom a že sme sa 
rozhodli prija ť Božiu ponuku zbožštenia v Láske! 

 

DO PRAXE: 

Veľa toho do praxe neostáva – akurát ak tak položiť si 
niekoľko otázok: 

• O akom modeli myslenia svedčí môj osobný prístup 
k životu? 

• Prístup môjho spoločenstva? 

• Mojej farnosti? 

• Čo s tým urobím? 

 

A keď na to takto pozerám, natíska sa mi neodbytná otázka: 
„Kam sme sa to – KAM SOM SA TO JA! – dostal/dostali?“ 

Váš Inky 


