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kam sa stratila charita? – problém učenia jazykov – charita – služba – evanjelizácia – katechumenát – cieľ 

Dobre. Kresťania sú teda ľudia, ktorí milujú Boží model života: byť 
dokonalí a zdieľať dokonalosť a radosť z nej v blaženej jednote 
Trojičnej lásky navzájom i s Bohom. Ale kde sú tu veci, ktoré si 
bežne s kresťanmi spájame: charita, služba, dobročinnosť a tak? 

Vráťme sa ešte raz k príkladu s jazykom1: Predstavte si, že nie vy 
ste v Nemecku, ale Nemec na Slovensku. A ten Nemec sa chce 
naučiť slovensky. Iste, dalo by sa to skúsiť tak, že ho necháte, nech 
počúva a učí sa. Ale asi sa to veľmi nepodarí a ak hej, tak ťažko a 
za dlhý čas.  Takže ho začnete učiť. Budete sa snažiť, aby vám 
rozumel – ak viete nemecky, budete mu v nemčine vysvetľovať 
slovenské slová. A nezačnete od slov „čučoriedka“ a „žinčica“, ani 
„odpeľať“. Začnete pekne jednoducho: auto… dom… chlieb… 
slnko… áno… nie… muž… žena… A až keď sa bude zlepšovať, 
zabrúsite aj do abstraktnejšej a zložitejšej slovnej zásoby. 

A teraz si to prenesme na jazyk nebeštiny! Vy ňou hovoríte a viete 
oceniť radosť dokonalosti i rozkoš jej zdieľania v láske. Stretnete 
druhého človeka, hovoríte mu o tom vášnivo a nadšene – ale on 
vám nerozumie. Hovorí svetštinou a nebeština je mu úplne cudzia. 
Možno práve zápasí s biedou a vážne sa pýta „čo budem jesť? čo 
budem piť?“ A tak namiesto hovorenia vezmeme chlieb a nasýtime 
ho, zaženieme jeho hlad a rečou svetštiny mu tak vyjavíme niečo z 
nebeštiny. O tom je charita. 

On sa nasýti a poďakujem nám – ale je plný obáv, lebo zajtra bude 
opäť hladný, je opustený a sám a nevie si rady. Nebude počúvať 
naše slová o láske a dokonalosti, pretože jeho srdce je naplnené 
strachom a obavami zo zajtrajška a niet v ňom miesta pre nič iné. A 
my znova musíme jazykom svetštiny odhaliť niečo z nebeštiny, keď 
mu pomôžeme postaviť sa na vlastné nohy a nadobudnúť v živote 
istotu. O tom je sociálna služba Cirkvi a jej synov a dcér, ako aj ich 
spoločenská angažovanosť, tvoriaca svet, v ktorom je dosť istoty 
pre každého. 

Jeho srdce túži po spoločnosti – a my ho pozveme medzi seba a, 
ako hovorí Ján Pavol II., ponúkneme mu opravdivé priateľstvo. Tu 
sa už začína svetština dotýkať nebeštiny, veď v priateľstve sa 
uskutočňuje sama láska. A v láske priateľskej sa zdieľa nielen 
vzťah, nielen všedné, ale aj to, čím sme, radosť dokonalého života a 
to už je Božie. Toto je vzťahová evanjelizácia2, tá jediná skutočne 
účinná, pretože evanjelizovať znamená odovzdávať život a podsta-
tou života, ktorý odovzdávame, je bratstvo, rodina, priateľský klan 
dokonalých3. 

V tej chvíli možno ten druhý už začína rozumieť nebeštine – ale 
netrúfa si ňou ešte hovoriť. Pozerá tak, ako sme my kedysi pozerali 
na svätých, či na iných podobných kresťanov. Obdivovali sme ich, 
ale netrúfali sme si na niečo podobné. Veď ako by sme aj mohli? 
Sme predsa iba slabí a krehkí ľudia! A aj keď Písmo vraví: „ten, kto 
verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte 
väčšie“ (Jn 14,12 SSV), „a nič vám nebude nemožné“ (Mt 17,20 
SSV), predsa sme to tak necítili. Neverili sme ešte, že by sme aj my 
mohli žiť podobne, že by tieto slová mohli platiť aj o nás. A teraz to 
isté aj tento človek: neverí, že by aj on mohol. Musíme mu pomôcť 
uveriť a nabrať ono sebavedomie, ktoré pramení z Boha, ako hovorí 
Ján: „voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme“ (1 Jn 3,1 SSV). 

                                                           
1 porov. úvaha č. 466 
2 porov. úvahy č. 375 a 447 
3 porov.: „aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní“  (1 Kor 1,10 SSV) 

Musíme mu pomôcť nebeštine nielen rozumieť, ale ňou aj hovoriť. 
O tom je katechéza a katechumenát4, ktorým sa pripravuje na svoj 
nový život každý, kto túži byť pokrstený do jednoty Božieho ľudu 
v Kristovi, i ten, kto pokrstený už bol, ale ešte dar krstu skutočne 
neprijal a nezačal žiť5. Táto katechéza sa odovzdáva, iste, slovami 
i symbolmi liturgie. Ale ešte viac sa odovzdáva samotným živo-
tom, tým, že toho druhého priberieme medzi seba, aby spolu s 
nami žil to, čo žijeme my, odvážil sa na to, na čo sme sa vo viere 
odvážili my, aby od nás „odkukal“ to, čo by v abstraktnej podobe 
kázní a prednášok a poučení síce možno porozumel (a možno aj 
nie), ale aj tak neprijal6. 

Až tu niekde, na konci katechumenátu, začína náš človek nebešti-
nou aj hovoriť – a začína si užívať jej rozkoš a radosť a tešiť sa z 
nej. 

Presne takto to vidíme aj u Boha. Kto z ľudí porozumie a pochopí 
Boží život? Aj keď ho opíšeme slovami – Boh je dokonalá jednota 
troch dokonalých Osôb, zjednotených v láske, v ktorej zdieľajú 
samých seba a svoju dokonalosť – čo nám tieto slová odovzdáva-
jú? Nič. Informáciu, ktorá však ani náhodou nevystihuje obsah a 
hĺbku toho, čo popisuje. A tak Boh najprv hovorí veľmi ľudským 
jazykom milosrdenstva, odpustenia, prozreteľnosti a pomoci. Volá 
a pozýva človeka, aby sa stal Jeho priateľom v Tele Cirkvi. A až 
potom, keď človek zažije Božiu lásku takto po ľudsky a začne sa 
otvárať Bohu a začne byť na Boha vnímavý a pripravený, začne aj 
Boh zjavovať svoj vlastný život. Skrze Ducha v ňom rozlieva 
svoju lásku7, začína človeka vťahovať do svojho života, odhaľo-
vať mu svoj život, v kontemplácii mu dáva uvidieť a ochutnať to, 
čo ľudské slová inak nevyjadria a ľudsky rozum inak nepochopí8. 
Aj Boh začína svetsky, aby nás cez svetské veci pomaly a postup-
ne priviedol „k láske vecí neviditeľných“ (prefácia Vianočná I.).  

Podobne aj Cirkev. Začína charitou, službou, pokračuje vzťahovou 
evanjelizáciou a katechumenátom, aby nakoniec priviedla človeka 
ku Kristovi. 

Ak by tak nekonala, málokto by porozumel tomu, čo žije a čo sa 
snaží odovzdať – rovnako ako my nerozumieme ľuďom, ktorí 
hovoria iba nemecky a nesnažia sa nám pomôcť naučiť sa ich 
jazyk. 

A na druhej strane –  ak by Cirkev ostala iba pri charite a službe, 
už by nebola Cirkvou, stala by sa nejakou dobročinnou mimovlád-
kou, ale nebola by viac Cirkvou. A tí, ktorým by akože „pomoh-
la“, by ju neskôr za to prekliali – veď ako by mohli vďačiť nieko-
mu, kto im síce dal skyvu chleba a žvanec svetskej istoty, ale uprel 
im súčasne sám Život a odsúdil ich tak na Smrť? 

Váš Inky 

                                                           
4 porov. úvaha č. 376 a bunkové katechézy č. 393 a 402 
5 „Krst detí už svojou povahou vyžaduje katechumenát po krste. Nejde len o 
potrebné poučenie po krste, ale aj o nevyhnutné rozvíjanie krstnej milosti počas 
rastu osoby“ (KKC 1231) 
6 porov. úvaha č. 344 
7 „Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme 
dostali“ (Rim 5,5 SSV) 
8 ako sa symbolicky deje s učeníkmi na hore: „vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a 
Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil“ (Mk 
9,2 SSV), alebo keď Pavol píše o podobnej skúsenosti: „Poznám človeka v 
Kristovi, ktorý bol pred štrnástimi rokmi - neviem, či v tele, či mimo tela, tiež 
neviem, to vie Boh, - uchvátený až do tretieho neba“ (2 Kor 12,2 SSV). 


