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Satan nevyháňa Satana – zodpovednosť kresťanov – apoštolát a angažovanosť ruka v ruke 

Minule sme hovorili o láske, ktorá znamená byť si v Cirkvi 
vzájomne oporou, povzbudením a inšpiráciou k svätosti a 
dokonalosti a výzvou aj skutočne a spoločne kráčať po ceste s 
Kristom. 

Láska sa ale u kresťana neobmedzuje len na lásku dovnútra, 
smerom k bratom a sestrám v malom spoločenstve, ale aj 
smerom von, k ľuďom mimo, ktorí nás nemilujú, ba dokonca 
často nenávidia. Žiť život Boha a napodobňovať Ho (Ef 5,1) 
vyžaduje napodobniť Ho aj v Jeho láske, v ktorej zachránil a 
spasil svet vlastnou obetou v Kristovi. Preto Ježiš hovorí: 
„Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás 
prenasledujú,  45 aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na 
nebesiach“  (Mt 5,44-45 SSV). 

Čo to pre nás v praxi znamená a čo by sme mali robiť? 

Ježiš v dnešnom úryvku Evanjelia hovorí: „Ako môže satan 
vyháňať satana?  24 Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také 
kráľovstvo nemôže obstáť,  25 a ak sa dom vnútorne rozbije, taký 
dom nebude môcť obstáť.  26 Ak satan povstane proti sebe 
samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec.“  
(Mk 3,23-26 SSV). 

Ak neveríte, pozrite sa na naše dejiny: Nepáčilo sa nám v 
Uhorsku? V poriadku. Namiesto neho prišla ČSR a jej snaha 
potlačiť slovenský národ v mene idei akéhosi „čechoslovakiz-
mu“. Nepáčilo sa nám to? Tak sme sa osamostatnili – len aby 
sme sa ocitli v područí fašizmu. Nepáčilo sa nám to? Tak nás 
prišli oslobodiť Sovieti – a zrazu sme sa zase ocitli v područí 
ďalšej, ešte beštiálnejšej totality. Nepáčilo sa nám to, štrngali 
sme kľúčmi? Tak k nám prišla sloboda – ale v podaní marxis-
tickej Európskej únie a s celým balíkom ideológií a vnucovania 
a vynucovania a okliešťovania tejto slobody v mene regulácií a 
najrôznejších akože „práv“ a „bezpečnosti“ a pod.... a to ešte 
nehovoríme o korupcii, tunelovaní, o rodinkárstve, nefungujú-
cich súdoch a spravodlivosti, oligarchii v pozadí tohto všetké-
ho... Nepáči sa nám ani to? Nevadí, neďaleko od nás vzrastá 
Islamský štát, pripravený nahradiť západnú demokraciu svojou 
zverskou totalitou... Máte pocit, že niektorá z týchto zmien 
naozaj viedla, alebo povedie k niečomu fakt dobrému? Že nie? 

Ježiš vysvetľuje prečo. Ako vraví Písmo: „Celý svet je v moci 
Zlého“ (1 Jn 5,19 SSV). Sám Satan je „knieža [tohto] sveta“ 
(Jn 14,30 SSV). Naozaj si myslíme, že bude bojovať sám 
proti sebe? Oslobodzovať nás sám od seba? Naivná pred-
stava, že? Nie, Satan len vymení bábky – ale v pozadí ostáva 
stále on. Mimochodom, všimli ste si, že všetko toto boli dejinné 
udalosti, ktoré sa reálne diali bez Krista? Osvietenecká monar-
chia? Pohanský nacizmus? Ateistický komunizmus? A všetkým, 
len nie Kristom prešpikovaná Únia? 

Skutočný pokrok ľudstva vyžaduje vyhnať Satana jediným 
možným spôsobom a to nahradiť ho Kristom – a kto okrem 
kresťanov by bol schopný vykonať to?  

Sv. Ján Pavol II. preto hovorí, že jedným z piatich znakov 
kresťana katolíka je aj spoločenská angažovanosť a apoštol-
ská horlivosť. 

Angažovanosť vo svete, pretože si nemôžeme povedať, že je 

nám svet a osud ľudí naokolo ukradnutý, ako aj ich bolesť a 
utrpenie, ktoré v ňom zažívajú a ktoré tým viac zakrývajú, čím 
sú väčšie a čím väčším zúfalstvom ich napĺňajú.  

Ale súčasne je potrebný aj apoštolát, pretože, ako sme 
uvideli, ak v tom nie je Kristus, bude to len výmena „bábky za 
bábku“, ale podstata sveta a zla v pozadí ostane nezmenená. 
Môžeme pomocou charity zmierňovať utrpenie a biedu sveta. 
Ale pravá láska nie je láskavosťou, ktorá len súcitne pofúka 
boľačku. Pravá láska dodáva odvahu k rastu, k slobode – a 
ukazuje aj smer kadiaľ ísť. A pretože sme kresťania a teda sme 
spoznali a na vlastnej koži sme sa presvedčili, že bez Krista 
nefunguje nič a s Kristom všetko, tak je jasné, že neexistuje 
angažovanosť bez toho, aby prerastala do apoštolátu, a súčasne 
neexistuje apoštolát, ktorý by v sebe neobsahoval aj angažova-
nosť a službu vo svete. Podobne, ako to robil Ježiš: láska, 
prejavujúca sa aj v Jeho znameniach a zázrakoch, ktoré slúžili 
ľuďom v úplne svetskej rovine: zdravie, smrť, svadba,... ale 
smerujúca k ohlasovaniu a vyučovaniu a vedeniu smerom ku 
Kráľovstvu. 

Veľmi dobre to vidíme u rehole piaristov, ktorí nás virtuálne 
sprevádzajú tento mesiac. Sv. Jozef Kalazanský, ich zaklada-
teľ, postavil v Ríme prvú školu, v ktorej bolo vzdelanie pre 
všetkých a úplne zadarmo. Sedeli v nej vedľa seba deti boha-
tých aj chudobných rodičov, ba dokonca nielen kresťania a 
katolíci, ale aj protestanti, židia, či moslimovia. Cieľom jeho 
diela – a rehole piaristov – bolo napomáhať všetkým ľuďom 
vo svete jednak v profánnej oblasti tým, že im poskytnú dobré 
vzdelanie, ktoré je základom pre zmenu ich života; a jednak 
náboženské vzdelanie, ktoré je potrebné nielen pre spásu, ale aj 
pre ozdravenie a vzrast spoločnosti ako takej. 

V „Projekte 11“ sa v týchto týždňoch učíme niekoľko vecí: 

• Evanjelizácia je základným poslaním Cirkvi a každého jej 
člena, pretože evanjelizácia nie je nič iné, než láska. Milovať 
znamená evanjelizovať. Neevanjelizovať znamená nemilovať a 
ostávať v smrti (1 Jn 3,14). 

• Láska začína v úplne svetskej rovine: modlitbou za dru-
hých a službou druhým. Čiže sprvu možno láskavosťou, v 
ktorej zmiernime bolesť, potom ale isto angažovanosťou, v 
ktorej usilujeme o lepší život a o lepšie podmienky pre všet-
kých. 

• A potom, ale až potom, keď je podložená a dosvedčená 
láskou a službou, nastupuje samotné zvestovanie Krista a 
pomoc blížnym prijať Krista.  

A ak máme nielen lásku a túžbu slúžiť ľuďom vo svete, ale  
navyše máme od Boha dar a schopnosť v Kristovi to aj zdarne 
vykonať, neznamená to, že sme za toto dielo aj skutočne 
zodpovední? Touto cestou kráčal Ježiš. Kráčajú ňou aj piaristi 
sv. Jozefa Kalazanského. A je to cesta, na ktorú sme povola-
ní, áno, skutočne povolaní, aj my, každý jeden z nás – leda 
by sme sa rozhodli nebyť katolíkmi a kresťanmi. 

Váš Inky 


