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„ 14 Napokon sa zjavil samým Jedenástim, keď sedeli pri stole, 
a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho 
videli vzkrieseného. 15 A povedal im: „Choďte do celého sveta 
a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. 16 Kto uverí a dá sa 
pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. 17 A 
tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom 
mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými 
jazykmi, 18 hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné 
vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí 
ozdravejú.“ 19 Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba 
a zasadol po pravici Boha. 20 Oni sa rozišli a všade kázali. 
Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré 
ich sprevádzali.“ 

(Mk 16,14–20) 

 

 

Milí bratia a sestry! 

II. vatikánsky koncil vyjadril to, čo iste teoreticky veľmi dobre 
vieme: „Cirkev však ohlasuje a je povinná neprestajne 
ohlasovať Krista, ktorý je „cesta, pravda a život (Jn 14,6), v 
ktorom ľudia nachádzajú plnosť náboženského života a v 
ktorom Boh zmieril so sebou všetko.“ (Nostra aetate 2) 
a potom koncil pokračuje: „Keďže celá Cirkev je misionárska 
a dielo šírenia evanjelia je základnou povinnosťou ľudu 
Božieho, posvätný cirkevný snem vyzýva všetkých k hlbokej 
vnútornej obnove, aby si živo uvedomili svoju zodpovednosť za 
šírenie evanjelia a mali podiel na misijnej práci medzi 
pohanmi. Všetci veriaci ako údy živého Krista, ku ktorému sa 
pričlenili a pripodobnili krstom, birmovkou a Eucharistiou, sú 
povinní spolupracovať na vývoji a vzraste jeho Tela, aby ho 
čím skôr priviedli k plnosti. Preto všetci synovia a dcéry 
Cirkvi majú mať živé vedomie vlastnej zodpovednosti voči 
svetu, pestovať v sebe naozaj katolíckeho ducha a zasvätiť 
svoje sily dielu šírenia evanjelia.“ (Ad Gentes 35, 36). A, dáte 
mi za pravdu, že máloktoré z Cirkevných a evanjeliových 
príkazov a pozvaní je tak hlboko ignorované, ako toto. Nie 
vždy z nejakého zlého úmyslu. Skôr z hlbokého 
nepochopenia, ktorým trpia mnohí „veriaci“ a ktorým, 
samozrejme, trpí aj svet, v ktorom žijeme… Dôvodov je 
niekoľko: 

• Nie je všetko náboženstvo, čo sa volá náboženstvo. 
Z hľadiska kresťanstva môžeme za náboženstvo považovať 
niečo, čo nás privádza do skutočného kontaktu so skutočným 
živým Bohom a tento kontakt s Bohom zásadne premieňa 
život človeka a rovnako zásadne rieši jeho problémy na 
samotnej existenciálnej rovine a to iniciatívou a konaním 
Boha, nie úsilím a tréningom človeka. Inými slovami: ak sa 
topíte v mori, záchranár je len a jedine ten, kto Vás zavlečie 
na pevnú zem a zachráni z rozbúrených vĺn. Náboženstvo je 
potom rovnako len a jedine to, čo Vás privedie k živému 
a skutočnému Bohu a umožní Vám na Ňom postaviť svoj 
život ako na pevnom základe. 

V kresťanstve a v našej západnej civilizácii to veľmi dobre 
chápeme. Jasne preto rozlišujeme medzi politikou 

a sociológiou, medzi psychológiou a filozofiou a všetko toto 
jasne odlišujeme od náboženstva ako takého. 

Mimo kresťanstva ale toto jasné odlišovanie nejestvuje. 
Napríklad budhizmus by sme si mohli pokojne z kategórie 
„náboženstvo“ preradiť do kategórie „psychológia 
zdôvodnená určitým filozofickým svetonázorom“, ktorý sa ale 
veľmi dobre zaobíde aj bez Boha. Jóga je zase vo svojej 
podstate viac psychicko-telesným cvičením, ktoré nepochybne 
rozvíja možnosti a schopnosti nášho organizmu a našej 
psychiky; vysvetlenie, prečo funguje, čerpá z určitého 
filozoficko-náboženského názoru o fungovaní sveta, ale zase 
to nie je náboženstvo v pravom zmysle slova. Cieľom jógy je 
napríklad taká aktivácia kundaliny, alebo ovládnutie mysle 
a tela, ale nie stretnutie s milujúcim Bohom, v ktorého 
nakoniec ani neverí! V  Japonsku sa pod rúcho „budhizmu“ 
zahŕňajú aj také špecifické činnosti, ako je karate, či šerm, 
alebo aranžovanie ikebany. V islame zase slovo 
„náboženstvo“ označuje to, čo by sme my, na Západe, označili 
najskôr slovom politológia, politika, sociálna doktrína 
a podobne. To znamená, že mnohé z týchto „náboženstiev“ 
a mnohé z ich praktík môžu človekovi pomôcť – rovnako, 
ako mu môže pomôcť psychoterapia, psychohygiena, alebo 
špecifický tréning – ale priamo k Bohu veľmi nevedú. 
Nemôžu teda človeka priviesť ku konečnému vyriešeniu 
jeho existenciálnych problémov.  

To je prvý dôvod, prečo Evanjelium ako spôsob stretnutia sa 
s Bohom – Stvoriteľom ohlasovať! 

• Nie každé skutočné náboženstvo vedie ku skutočnému 
Bohu. To je druhý fakt. Sú ľudia, ktorí vravia, že ono je to 
vlastne jedno, akého náboženstva človek je. Buddha, Ježiš, 
Allah, Brahma,… to sú všetko iba rôzne mená jedného a toho 
istého Kozmického princípu, ku ktorému všetky tieto 
náboženstvá smerujú. Je to pekná a ľúbivá myšlienka. Škoda 
len, že ostáva iba v rovine pekného snívania. Prax je totiž iná. 
Stačí, ak sa pozrieme na ovocie, ktoré jednotlivé náboženstvá 
priniesli. Ono to nie je náhoda, že demokratická 
a humanistická civilizácia sa zrodila práve v kresťanskej 
Európe a že na druhej strane hordy Tatárov a Turkov a dnes 
samovražedných atentátnikov, či fanatických kamikadze  
prichádzali práve zo „sféry vplyvu“ iných náboženských 
systémov. Stačí si len položiť otázku, prečo sa napríklad idea 
charity a služby najbiednejším nezrodila v hinduistickej Indii, 
ale musela ju tam – za vlny počiatočného odmietania až 
nenávisti – priniesť Matka Tereza? Ak by sme chceli medzi 
kresťanstvo a medzi tieto ostatné systémy dať rovnítko, potom 
by sme sa dostali pred neriešiteľný problém ich úplnej 
odlišnosti až protirečivosti. 

Žiaľ, nie je pravda, že každé skutočné náboženstvo (čiže 
niečo, čo nie je len cvičením, či psychológiou, ale naozaj 
k idee boha smeruje) je rovnocenné a rovnako smeruje 
k rovnakému Bohu. To je proste fakt, potvrdený skúsenosťou. 
A preto je to druhý pádny dôvod, prečo Evanjelium ohlasovať. 

• Kresťanstvo je skúsenosť, nie doktrína! To je ďalšia 
dôležitá vec. Ľudia, ktorí sa s Bohom nikdy nestretli, to 
nepochopia, pretože pre nich Boh jestvovať nemôže a ak niečo 
nejestvuje, potom sa s tým, samozrejme, nemôžete ani 



stretnúť. Ale ani mnohí kresťania na tom nie sú o nič lepšie. 
Pre nich všetkých je kresťanstvo iba doktrína. Názor. 
Vpravde naivný a archaický, ktorý podľa mnohých už nemá 
v dnešnom svete veľa miesta – čo nakoniec platí aj 
o ostatných náboženstvách. Názor je ale vecou súkromného 
postoja človeka. Každý človek má právo veriť si, čomu len 
chce. Tieto názory sú si navzájom úplne rovnocenné (a úplne 
rovnako zbytočné, dodáva časť z nich). Verte si čomu chcete, 
aj tak Vám to nijako valne nepomôže, ani nepoškodí, hovoria. 
Ak niekto považuje náboženské predstavy za prínosné pre svoj 
život, nech si im verí. Ak nie, nech neverí. Ale naozaj nie je 
racionálny dôvod, prečo by jedni ľudia mali presviedčať 
o svojich názoroch iných, myslia si. A niektorí ešte poukážu 
na strašiaka náboženských vojen a podobne a s tým otázku 
apoštolátu zmietnu zo stola ako niečo zastarané, potenciálne 
riskantné a hlavne zbytočné. 

Kresťanstvo ale nie je doktrína. Ani názor. Je to živý Boh, 
s ktorým je možné stretnúť sa, dotknúť sa Ho, ktorý uzdravuje 
a mení naše životy k lepšiemu. Boh je jednoducho objektívna 
realita, ktorá podstatne zvyšuje zdravie a kvalitu života 
človeka. Doktríny, názory, svetonázory a filozofie sú pekné 
veci, ale Živý Boh je Živý Boh a keď príde na lámanie chleba, 
je to len a len Boh, ktorý môže človeka premeniť a uzdraviť! 

Preto je toto ďalší dôvod, prečo Evanjelium ohlasovať! 

• Kresťanstvo nie je ani len nejaký „hodnotový systém“, 
ale spoločenstvo so živým Bohom. Sú takí, ktorí hovoria: 
Poznám ľudí, čo v Boha neveria a do kostola nechodia a sú 
lepší katolíci, ako ostatní, čo sedia v kostole, lebo žijú 
morálnejším spôsobom. Možné to nakoniec je. Prečo nie. Ale 
kresťanstvo nie je o hodnotách, ktoré by veriaci kresťan mal 
dodržiavať. Kresťanstvo je prioritne o šťastí a radosti, ktorou 
človeka napĺňa spoločenstvo s Bohom, ktoré má a v ktorom 
žije. To, že táto skúsenosť sa potom navonok prejavuje tým, 
že Bohom uzdravený človek úplne normálne a prirodzene žije 
to, čo sme zvyknutí považovať za „kresťanské hodnoty“, je už 
len obyčajný „vedľajší efekt“ tohto spoločenstva s Bohom! 

Skutočné, plné, prekypujúce šťastie a radosť je ovocím 
spoločenstva so živou a konkrétnou osobou Boha. A skutočný 
morálny život je ovocím tejto radosti a tohto šťastia. Preto je 
to ďalší dôvod ohlasovať Evanjelium a pomôcť tak ľuďom 
spoznať Boha, ktorý ich čaká a miluje! 

• Spoločenstvo s Bohom stojí na dôvere a láske k Bohu, 
ktorý nás miloval prvý a až do krajnosti. Presne ako hovorí 
Ján: „My milujeme, pretože on prvý miloval nás.“ (1 Jn 4,19). 
Je to zvesť o Božej Láske, zjavenej Bohom na kríži, ktorá nás 
vyprovokuje k tomu, aby sme Bohu aj my uverili a zamilovali 
si Ho. Obávam sa, že hlboké filozofické pojednania 
o bezcitnej a desivej karme, či mýty o vírení Mliečneho 
oceánu nás k tomuto cieľu privedú iba veľmi ťažko… 

A to je ďalší dôvod, prečo ohlasovať práve Evanjelium 
a práve Ježiša Krista! 

Ako kresťania sme teda skúsili a presvedčili sa na vlastnej 
koži o nasledovnom: 

• Bez Boha náš život postráda zmysel, perspektívu 
a naplnenosť. 

• Výsledkom sú napätia, choroby, konflikty, nepriateľstvo 
a veľké utrpenie. 

• Boh je ten, ktorý túto prázdnotu napĺňa a uzdravuje srdce 
človeka. 

• Aby to Boh mohol vykonať, musíme sa otvoriť 
spoločenstvu s Ním. 

• Toto otvorenie sa potom deje skrze dôveru a lásku voči 
osobe Boha. 

• A táto viera a láska sa rodia zo zvesti o Božej Láske, 
zjavenej v Kristovi, ohlasovanej v Evanjeliu a dosvedčovanej 
znameniami a skúsenosťou tých, ktorí už Krista spoznali 
a uverili Mu. 

• Je pravdepodobné, že iná zvesť nás pre toto spoločenstvo 
s Bohom otvorí podstatne ťažšie, ak vôbec. Preto je 
Evanjelium jedinečné a nenahraditeľné! 

Túto postupnosť si dobre uvedomil aj Pavol, keď Rimanom 
napísal: „12 Niet rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý 
je Pán všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú: 13 Lebo 
každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený. 14 Ale ako 
budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o 
ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?“ (Rim 10,12–
14).  

Ale je tu ešte jeden, posledný dôvod, dôvod akosi súkromný, 
intímny, vlastný iba nám, kresťanom: 

• Dôvod Božej Lásky. Pre Boha bolo vydanie svedectva 
o svojej Láske a ohlasovanie Evanjelia evidentne tak dôležité, 
že kvôli tomu neváhal stať sa človekom a zomrieť na dreve 
kríža. Ak je to teda pre našu spásu – a spásu všetkých ľudí tak 
dôležité; a ak Boh už v tomto smere podnikol tak strašne veľa 
a zaplatil tak vysokú cenu – ako by sme mohli nechať, aby 
teraz toto Božie dielo záchrany a uzdravenia ľudstva 
stroskotalo na našom lenivom: „Mne sa nechce!“ a podobných 
variáciách? To hádam nie… Už Pavol sa vyznal a napísal: „14 
Lebo nás ženie Kristova láska, keď si uvedomíme, že ak jeden 
zomrel za všetkých, teda všetci zomreli. 15 A zomrel za 
všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, 
ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych.“ (2 Kor 5,14n). Ako by 
sme mohli zotrvávať v spoločenstve s Bohom a pritom 
odsabotovať dielo, kvôli ktorému Boh sám neváhal položiť 
život? To naozaj nejde! 

A tak nedá inak, než zakončiť slovami II. Vatikánskeho 
koncilu: „Laici, združení v ľud Boží a zapojení do jediného 
Tela Kristovho pod jedinou Hlavou, sú všetci bez rozdielu 
povolaní, aby ako živé údy napomáhali všetkými silami, ktoré 
majú z dobrodenia Stvoriteľa a z milosti Vykupiteľa, vzrast 
Cirkvi a jej stále posväcovanie. Laický apoštolát je účasť na 
samom spasiteľnom poslaní Cirkvi. Krstom a birmovaním sám 
Pán určuje všetkých na tento apoštolát. Sviatosti, najmä 
presvätá Eucharistia, udeľujú a živia lásku k Bohu a ľuďom, 
ktorá je dušou všetkého apoštolátu. Laici sú však povolaní 
najmä na to, aby zabezpečili prítomnosť a účinkovanie Cirkvi 
na tých miestach a v tých okolnostiach, kde sa ona môže stať 
soľou zeme jedine ich prostredníctvom … Slovom, na všetkých 
laikov dolieha vznešená povinnosť pracovať na tom, aby sa 
spasiteľné úmysly Božie čím ďalej tým viac uskutočňovali 
všade na svete na všetkých ľuďoch všetkých čias.“ (Lumen 
Gentium 33). A my už najneskôr odteraz vieme, že to má 
svoje dobré dôvody, svoju logiku a zmysel a inak to ani byť 
nemôže. A preto Boží ľud vo svete „ustanovený je tam nato, 
jestvuje tam za tým cieľom, aby svojim spoluobčanom 
nekresťanom zvestoval Krista slovom a skutkom a pomáhal im 
plne prijať Krista.“ (Ad gentes 15). Všetko ostatné už za nás 
Boh vykonal a všetkým ostatným nás už obdaroval. V praxi 
nám naozaj ostalo iba toto jedno: odovzdať toto všetko ďalej! 

Váš Inky 


