
WWW.INKY.SK 

PRIJAŤ-ŽIŤ-SLÁVIŤ-ODOVZDAŤ Apoštolát ako dôkaz lásky k Bohu;  240/2006 
Súčasť seriálu Tématický okruh Poradové číslo 

 DDDDÔKAZ OBRÁTENIA ÔKAZ OBRÁTENIA ÔKAZ OBRÁTENIA ÔKAZ OBRÁTENIA 2222    Aug. 2006 
 

Milí bratia a sestry! 

Na jednom mieste Pavol hovorí: 

„ 16 Veď ak hlásam evanjelium, nemám sa čím chváliť, je to 
moja povinnosť a beda mi, keby som evanjelium nehlásal. 17 
Ak to robím z vlastnej vôle, mám nárok na odmenu, ale ak nie 
z vlastnej vôle; je to služba, ktorá mi je zverená. 18 Aká je teda 
moja odmena? Že keď hlásam evanjelium, predkladám ho 
zadarmo a nevyužívam svoje právo pri evanjeliu. 19 Lebo hoci 
som slobodný voči všetkým, stal som sa sluhom všetkých, aby 
som čím viacerých získal. 20 Pre Židov som sa stal akoby 
Židom, aby som získal Židov. Pre tých, čo sú pod zákonom, bol 
som akoby pod zákonom - hoci sám som nebol pod zákonom -, 
aby som získal tých, čo boli pod zákonom. 21 Pre tých, čo boli 
bez zákona, bol som akoby bez zákona - hoci bez Božieho 
zákona som nebol, ale bol som pod Kristovým zákonom -, aby 
som získal tých, čo boli bez zákona. 22 Pre slabých som sa stal 
slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal 
všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých.“ (1 Kor 9,16–
22). 

A inde, o kúsok ďalej, hovorí: 

„ 23 Sú Kristovi služobníci? Ešte nerozumnejšie hovorím: Tým 
viac ja vo väčších námahách, častejšie vo väzeniach v 
nesmierne mnohých ranách, veľa ráz v nebezpečenstve smrti. 
24 Od Židov som, päť ráz dostal štyridsať bez jednej, 25 tri razy 
ma bičovali, raz kameňovali, trikrát som stroskotal na lodi, 
noc a deň som bol na morských hlbinách; 26 často na cestách, 
v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách od 
zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v 
nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v 
nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách na mori, v 
nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi; 27 v námahe a 
lopote, často v bdení, o hlade a smäde veľa ráz v pôstoch v 
zime a nahote. 28 A okrem toho na mňa deň čo deň dolieha 
starosť o všetky cirkvi.“ (2 Kor 11,23–28) 

A teraz si to dajte dohromady a zistíte, že Pavol funguje 
v neuveriteľnom tempe: 

• Doobeda sa venuje evanjelizácii, vyučovaniu, modlitbe 
a službe… a potom, keď ostatní ľudia idú domov za 
odpočinkom, Pavol ide na nočnú smenu, aby si tak po nociach 
zarobil na svoje apoštolské podujatia, ktoré koná cez deň. 
A keď sa nad ránom vráti, sotva mu ostane zopár hodím 
spánku – a zase všetko znova, dookola! Deň čo deň! Naozaj 
vražedné tempo! 

• Pavol by síce mohol úplne právom žiadať, aby sa 
Korintská farnosť starala o jeho financie. Bolo by to normálne. 
Korinťania by mu nepochybne a zrejme aj radi vyhoveli. 
Lenže (ako sa zdá) niektorí Korinťania sú skutoční viťúzi. 
Nepoddajní a nepríjemní ľudkovia. Pavol sa obáva, že by ho 
azda podozrievali, že sa na nich nebodaj obohacuje. Nie, že by 
mu to vadilo. Ale mohlo by to poškodiť ohlasovanie Evanjelia 
medzi týmito nepríjemnými ľuďmi. A tak Pavol radšej 
prehltne slinu, zatne zuby, pozbiera všetku energiu 
a pokračuje v tomto šialenom tempe! 

• A to nie je všetko! Pavol sa neuspokojuje s „bežnou“ 
pastoráciou. Nie, Pavol sa snaží byť „pre všetkých všetkým“. 

To znamená, že jeden deň prežije ako bezdomovec 
s bezdomovcami, iný deň ako väzeň s väzňami, potom ako 
robotník na šichte a v práci s robotníkmi… a tak ďalej. 

• A ešte viac: Jeho práca mu prináša riziká. Už prežil 
stroskotania, popravu, bičovanie i palicovanie, dôverne pozná 
väzenia i zbojníkov. Pozná námahu cestovania, vie, čo to 
znamená byť roky ďaleko od domova i od rodiny, 
v nepohodlí, v núdzi i v hlade, v zime i v horúčave… 

• A ešte aby toho nebolo dosť, denne na neho dolieha starosť 
o všetky cirkvi – a zbierka jeho listov je výrečným svedectvom 
tejto jeho starostlivosti! 

• A keď Pavol toto všetko vykoná, tak iba jednoducho 
povie: „nemám sa čím chváliť, je to moja povinnosť a beda mi, 
keby som evanjelium nehlásal.“ Waw!  

Kde sa to v Pavlovi berie? Odkiaľ sa v ňom berie motivácia 
pracovať v tak vražednom tempe uprostred toľkých 
protivenstiev, každý deň, znova a znova a ešte stále s pocitom, 
že robí iba nevyhnutné minimum? 

Odpoveď na jednom mieste prezrádza sám Pavol: „14 LEBO 
NÁS ŽENIE KRISTOVA LÁSKA, keď si uvedomíme, že ak 
jeden zomrel za všetkých, teda všetci zomreli.“ (2 Kor 6,14). 
A sme doma…! 

Pre Pavla je vec nasledovná: 

- Na jednej strane je Boh. Tento Boh miluje človeka. 
Každého človeka. Z lásky k nám sa neváhal stať človekom. 
Desivá vec. Z Boha na úroveň človeka! Nevieme si ani 
predstaviť, čo je to za pád! Strašlivejší, než keby sme sa my 
sami mali zrieknuť svojho rozumu a nechať sa zdegradovať na 
úroveň orangutana, napríklad. A ešte viac: Aj ako malý 
a biedny človiečik sa zriekol všetkého a nakoniec položil aj 
svoj vlastný život strašným a bolestným spôsobom na kríži – 
len aby zjavil a dokázal svoju lásku, ktorú k nám má! 

A teraz tento Boh Ježiš Kristus príde k Pavlovi a povie mu: 
„Pavol, hľa, ja som už urobil všetko, aby som zjavil svoju 
lásku ľuďom. Dal som všetko, už viac nemám čo obetovať. Je 
životne dôležité, aby sa všetci ľudia dozvedeli o tomto dôkaze 
lásky. Ak totiž neuveria v moju Lásku a neprídu ku mne, 
zahynú a všetko bude márne! Pavol, potrebujem už len jedno: 
aby si išiel a povedal im o mojej láske! Pôjdeš?“ 

- A teraz si predstavte Pavla, ako hovorí: „Á, Ježišu, to je 
ťažká vec. Vieš, ja som práve prišiel z roboty. Som unavený, 
vieš? Musím si oddýchnuť. No a potom musím umyť riady 
a poupratovať chodbu a obývačku, už tri dni sa tam neutieral 
prach. No a potom sú v televízii správy, tak to si tiež nemôžem 
nechať ujsť. A potom zase bude film, veď isto mi nechceš 
uprieť právo na odpočinok, že nie? Potom bude noc a ja sa 
musím dobre vyspať, lebo vieš, zajtra idem do roboty a robota 
je vec vážna, potrebujem si zarobiť peniaze, lebo na jar 
chceme v záhrade vysadiť anglický trávniček a urobiť si tam 
fontánku… a chceme aj do Grécka, na dovolenku, vieš? No 
a cez víkend musím ísť do záhrady… a potom s chlapmi na 
kolky, vieš, to je starý zvyk… Ježišu, ťažko to pôjde. A potom… 
ja sa na to ani veľmi necítim. To by sa mi chlapi možno aj 



vysmiali, keby som im o Tebe hovoril. To nie. Nájdi si niekoho 
iného!“  

Ej, nie! Niečo také si Pavol nedokáže ani len predstaviť. Pavol 
miluje Ježiša. Bodaj by nie! Veď Ježiš za neho zomrel! Ako 
by sa Pavol mohol pozrieť do očí Ježišovi – tomu Ježišovi, 
ktorý sa nechal zbičovať, ktorý si nechal prebodnúť ruky 
a nohy, ktorý sa nechal vystrieť na kríž a tam v desivej agónii 
opustenosti vylial svoju krv do poslednej kvapky – a pritom 
neurobiť tú poslednú maličkosť, o ktorú ho Ježiš požiadal? 
Nie, to si Pavol nevie ale vôbec predstaviť! 

A ľudia okolo… mohol by sa vôbec pozrieť do očí ľuďom, 
ktorí okolo neho žijú a ktorých len tak, z lenivosti 
a pohodlnosti a z malicherných dôvodov, odsúdil na večnú 
smrť? Nie, ani toto si Pavol nedokáže predstaviť… 

A tak sa Pavol chytá diela. Čo iné by mohol urobiť? Miluje 
Ježiša, skrze Neho a v Ňom aj ostatných ľudí a preto 
nemôže inak. To, čo robí, je pre neho samozrejmé, ako len 
pre lásku byť môže. Koná, pracuje, ohlasuje… Jedným 
okom pritom hľadí na ľudí, ktorí ešte neuverili Kristovi – 
a je ich desne veľa. Druhým okom hľadí na Krista, ktorý 
aj za nich vylial krv a trpel na kríži – a cíti, že to, čo robí, 
je stále málo, príliš málo! Robí, čo môže a vie, že robí iba 
to, čo je samozrejmé. Nič extra. Iba povinnosť, číra 
povinnosť lásky. A túži robiť viac. Ešte viac. Lebo „žatva 
je veľká, ale robotníkov málo.“  (Mt 9,37).  

Toto je Pavlovo tajomstvo.  

Osvetľuje ešte jeden aspekt známeho výroku pápeža Pavla 
VI., svojho menovca: „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).  

Veď či nie je obrátenie o láske k Bohu, skutočnej a hlbokej? 

„Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, 
celou svojou dušou a celou svojou mysľou! 38 To je najväčšie a 
prvé prikázanie.“ (Mt 22,37), hovorí Písmo. 

A nie je obrátenie rovnako o láske k ľuďom, s ktorými žijeme, 
ku všetkým? 

„Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ (Mt 
22,38), hovorí Písmo. 

A je možné milovať – a neohlasovať? 

Milovať Krista, ktorý zomrel na kríži, aby zjavil svoju Lásku 
všetkým ľuďom – a celé toto Jeho dielo úplne cynicky 
a bezcitne zmietnuť, zničiť, odsabotovať púhym 
neohlasovaním Jeho Lásky, Jeho smrti a zmŕtvychvstania? 
Len tak, lebo sa nám nechce? Alebo sa bojíme trochy 
výsmechu, či trochy utrpenia a prenasledovania? 

Milovať ľudí – a riskovať, že navždy ostanú v tme, bez lásky 
a bez šťastia, len preto, že náš trávniček, kvetinky na záhrade, 
psíček v búde a seriál v televízii bol pre nás dôležitejší, než 
oni, skutoční a živí ľudia, Bohom milovaní a smrťou Boha 
vykúpení – a teraz len tak, z rozmaru, zavraždení našim 
nekonaním? Len preto, že my, vo svojej bohorovnej 
a nekonečnej „múdrosti“, sme na rozdiel od Boha usúdili, že 
ohlasovať Evanjelium potrebné a nevyhnutné nie je? Boh síce 
kvôli nemu podstúpil smrť na kríži a vylial svoju Krv, ale MY 
sme usúdili, že je to zbytočné, že to netreba, že tí ľudia sa 
zachránia aj tak, aj bez Evanjelia, tak načo sa vzrušovať? 

Je to vôbec možné? 

Hovorím, že nie… 

Nie je to možné. 

Preto je to dôkaz obrátenia. Pretože len neobrátený človek, 
so srdcom ako ľad, krutým, cynickým, sebeckým a tvrdým 
môže odolať tomuto volaniu a ešte sa rúhať slovami. „Veď 
som ja dobrý kresťan: nekradnem, nezabíjam (že nie?!), do 
kostola chodím, modliť sa modlím…“  

Ak sme teda naozaj ešte stále tak plní bezcitného sebectva 
– tak potom to znamená len jedno: že ani my sami sme ešte 
vôbec neprešli zo smrti do života.  

A tak sa teda spytujme sami seba… 

 

Váš Inky 

 

 


