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„ 1 Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči 
videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to 
zvestujeme: Slovo života. 2 - Lebo zjavil sa život a my sme 
videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u 
Otca a zjavil sa nám. 3 Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj 
vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Veď my máme 
spoločenstvo s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom. 4 A 
toto píšeme, aby naša radosť bola úplná.“ 

(1 Jn 1,1–4) 

 

 

Milí bratia a sestry! 

Ako ste si už určite všimli, v tomto okamihu sa kruh uzatvára: 
Máme za sebou dobrodružstvo obrátenia, nastúpili sme cestu 
premenenia a zbožštenia. Prežívame skúsenosť veľkej 
a krásnej premeny a oslavujeme ju v komunite bratov a sestier, 
v modlitbe i v liturgii. Nastal okamih odovzdať ďalej to, čo 
sme sami prijali od iných, pomôcť iným nastúpiť cestu, po 
ktorej my sami vďaka iným už kráčame. V praxi to 
neznamená nič iné, než previesť toho druhého – ako 
sprievodcovia – po tej istej ceste, ktorou už sme sami prešli… 

1) ZAUJAŤ 

Ťažko totiž môžete niekoho previesť cestou o ktorú nemá 
záujem k cieľu, ktorý ho nepriťahuje. Okrem hudby, spevu, 
divadla a billboardov, ktoré používajú pouličné kampane, 
Ježiš používal hlavne dva spôsoby zaujatia ľudí, ku ktorým 
prichádzal: 

• Znamenia. O Ježišovi neustále čítame veci ako napríklad 
toto: „17 Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup 
jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z 
Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia. 18 Prišli ho 
počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich neduhov. A ozdraveli aj 
tí, ktorých trápili nečistí duchovia. 19 A každý zo zástupu sa 
usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila a 
uzdravovala všetkých.“ (Lk 6,17–19). Že Ježiš považuje 
znamenia za dôležitú súčasť apoštolátu, dokazuje jeho 
poverenie učeníkom: „7 Choďte a hlásajte: „Priblížilo sa 
nebeské kráľovstvo.“ 8 Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste; 
malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte.“ (Mt 10,7n) 
i Jeho zasľúbenie: „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.“ (Mk 16,17n). Organickú prepojenosť 
znamení a apoštolátu potom dokladá Biblia v slovách: „20 Oni 
sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová 
potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.“ (Mk 16,20).  

• Zjav . Týmto pojmom si označme fakt, že Ježiš bol 
vskutku osobnosť, ktorá vzbudzovala bázeň, úžas, obdiv… 
Stačí si vypočuť svedectvo hoci aj rovno z úst Jeho vlastných 
oponentov: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa 
pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo 
nehľadíš na osobu človeka.“ (Mt 22,16). To isté platí aj 
o kresťanovi. Musí. Byť kresťanom totiž znamená byť 

zbožšťovaný. Znamená to, že sa s nami uskutočňuje ohromná 
premena, veľmi krásna premena, ktorá zákonite musí budiť 
v našom okolí úžas a ohromenie. Presne ten úžas a to 
ohromenie, ktoré vidíme v súvislosti s Ježišom, keď čítame 
o reakciách jeho okolia: „Skade to má tento? Aká to múdrosť, 
ktorej sa mu dostalo, a zázraky, čo sa dejú jeho rukami?! 3 
Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a 
Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?“ (Mk 6,2), ale aj 
v súvislosti s Jeho učeníkmi, napríklad: „13 Keď videli Petrovu 
a Jánovu odvahu a zbadali, že sú to ľudia neučení a prostí, 
veľmi sa čudovali; spoznali ich, že boli s Ježišom. 14 A keď 
videli, že uzdravený človek stojí s nimi, nemohli nič namietať.“ 
(Sk 4,13n).  

Je to vlastne len uskutočnenie Ježišovej predpovede a vízie: 
„ 14 Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá 
ukryť. 15 Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na 
svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. 16 Nech tak svieti 
vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a 
oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5,14–16). 

Otázka: Je Váš život a konanie hodné údivu a obdivu zo 
strany ostatných ľudí? Ak nie, prekontrolujte stav svojho 
vlastného obrátenia a spoločenstva s Bohom! 

2) POMÔCŤ PRIJAŤ 

Ak sme druhého človeka zaujali a on zatúžil po tom, čo my 
sami prežívame, nasleduje práve tento krok. S človekom, 
ktorý vidí vo Vašej tvári a vo Vašom živote ako v zrkadle 
krásu a nádheru Boha, nepotrebujete diskutovať a hádať sa. 
Veď to nie je protivník, ktorého by ste museli premôcť váhou 
svojich argumentov a silou svojho hlasu! Je to človek, ktorý 
by sa aj vydal na cestu, ale… ale má ešte strach. Možno ešte 
neverí, že by mohol aj on dosiahnuť niečo podobné. Alebo sú 
tam iné bariéry, ktoré treba prekonať. To, čo tento človek 
potrebuje, nie je ani tak sila argumentov, ako skôr pomoc 
a povzbudenie. 

• Spomeňte si, čo znamená milovať! Hovorili sme si o tom  
napríklad v katechéze 115, alebo 167. Láska, to sú tri kroky: 
OPORA – neboj sa, som s Tebou, môžeš sa o mňa oprieť! 
Potom POVZBUDENIE  – Aj Ty to dokážeš! A nakoniec 
POZVANIE  – Poď, vykroč, urob to! Ideme na to! Láska 
neznamená niekoho nútiť, tlačiť, presviedčať, ani nič 
podobné! Znamená byť oporou, dodávať odvahu a pozývať 
k tomu, po čom tento človek už túži, len mu chýba odvaha 
pokúsiť sa tento svoj sen aj naozaj dosiahnuť. 

• Využite účinné nástroje! Okrem Vášho osobného 
príkladu a svedectva jestvujú najmenej dva maximálne účinné 
nástroje, uľahčujúce prijatie Božích darov: KOMUNITA  
naozaj veriacich a Bohom pretváraných bratov a sestier, 
v ktorej tento človek na vlastné oči vidí Božie konanie 
a zažíva atmosféru, priamo pozývajúcu k odvahe uveriť 
a otvoriť sa Bohu. A potom ROZJÍMAVÁ MODLITBA , 
druhý nástroj, ktorý v núdzi môže chýbajúcu komunitu 
veriacich aj nahradiť. Čo je na Slovensku viac bežné, než 
výnimočné… 



Otázka: Zhodnoťte z tohto hľadiska svoje doterajšie 
apoštolské a evanjelizačné pokusy. Akú známku by ste si 
z tohto pohľadu za svoje konanie udelili? 

3) POZVAŤ K ŽIVOTU  

Viera sa stáva skutočnou vtedy, keď je žitá. Keď máme 
odvahu to, čo prežívame a čomu sme uverili v našom srdci, 
preniesť aj do vonkajšieho a bežného života a uskutočniť. 
Znova je to o láskyplnom povzbudení a o opore, úplne 
rovnako, ako v prípade pomoci s prijatím Božieho života. 
A zase sú tu osvedčené nástroje: 

• Učeníctvo. V tomto slove je obsiahnutá Ježišova 
metodika. Ježiš pomohol učeníkom v nastúpení tejto novej 
cesty tak, že im dal podiel na svojom vlastnom živote. Stal sa 
ich spoločníkom na ich ceste, aby sa tak oni mohli stať 
účastníkmi Jeho vlastnej cesty. Presne k tomuto sme pozvaní 
aj my samotní: aby sme človekovi, ktorý s našou pomocou 
prijal Boží život a uveril, dali možnosť mať podiel na našom 
vlastnom živote, na našom vlastnom vzťahu s Bohom. 
Znamená to vpustiť ho do nášho vlastného duchovného života, 
aby sa tak s nami a opierajúc o nás odvážil začať žiť to, čomu 
už uveril a čo sa už v srdci a mysli odhodlal prijať. 

• Spoločenstvo. Spoločenstvo je skleníkom, v ktorom môže 
malý a mladý výhonok kresťanstva zosilnieť a vyrásť na 
mocný strom. Je ťažké začať žiť nový život lásky vo svete, 
ktorý je nepriateľský a zákerný. Môže to byť ale ľahké 
v spoločenstve bratov a sestier a v atmosfére lásky, ktorá tam 
vládne. Ak teda necháme stranou fakt, že práve komunita je 
cieľom a zavŕšením kresťanstva, potom práve toto je pádny 
dôvod na to, aby mal človek, ktorý sa rozhodol uveriť, právo 
a možnosť dozrieť vo svojej viere v priateľskej atmosfére 
a závetrí Vašej komunity! 

Otázka: Funguje Vaše spoločenstvo aj na tejto rovine 
učeníctva? 

4) POZVAŤ K OSLAVE!  

Pretože teraz, keď človek nastúpil cestu spoločenstva 
s Bohom, už naozaj je čo oslavovať. Prichádza okamih 
uvedenia do liturgie. V prvotnej Cirkvi boli katechumeni 
uvedení do liturgie Eucharistie až v deň svojho krstu, úplne na 
konci ich zasvätenia. Liturgia je totiž strecha na stavbe nového 
Života v Kristovi. Liturgia je vyjadrenie, oslava, potvrdenie 
a prehlbovanie toho, čo už je prijaté. Nemá zmysel tam, kde 
Boží život ešte prijatý ani žitý nie je…  

• Ako často robíme tú chybu, že namiesto toho, aby sme 
človeka priviedli k Bohu a pomohli mu spoznať Ho, tak 
namiesto toho ho privedieme iba k liturgii, ktorej aj tak 
nerozumie a ktorá pre neho ostáva bez Boha prázdna, 
povrchná, studená, formálna a nanajvýš nudná. 

• Avšak keď už človek vstúpil do spoločenstva s Bohom, 
uveril, obrátil sa a nastúpil cestu zbožštenia, potom je jeho 
srdce plné radosti a chvály. A potom je čas, aby ju aj vyjadril: 
v spoločnej modlitbe a v liturgii Cirkvi! 

Otázka: Len tak pomimo: Nerobíte to niekedy aj Vy takto, 
opačne? 

5) ČAS ODOVZDANIA…  

A kruh sa zase uzatvára. Je to to isté, čo čítame napríklad 
v knihe Richarda Bacha o čajke Jonatánovi Livigstonovi: 
„Čím víc se Jonathan zdokonaloval v dobrotě a čím víc se 
snažil proniknout k podstatě lásky, tím víc toužil po návratu na 
Zem. Zatím sice žil v samotě, ale přesto byl rozeným učitelem 
a lásku chtěl dávat najevo tím, že by se o pravdu, jakou sám 

nalezl, rozdělil s rackem toužícím po příležitosti jak pravdu 
zahlédnout, ale na vlastní oči!“ (Richard Bach: Jonathan 
Livingstone Racek). Láska jednoducho znamená deliť sa 
s tým, čo máme a čím sme. Znamená stať sa pre druhého 
oporou, povzbudením a výzvou, aby aj on zhodil zo seba 
okovy hriechu a smrti, vystrel sa, pohliadol nahor, k Svetlu… 
a vykročil k svojej vlastnej veľkosti a vznešenosti, ukrytej 
a uchovanej v Bohu.  

• A tak – rovnako, ako Jonatán v onej knihe – každý 
kresťan nakoniec spoznáva, že zmyslom jeho života je 
milovať a zmyslom lásky je deliť sa s inými ľuďmi 
a pomáhať im rásť. Inými slovami: apoštolát. Ten skutočný, 
autentický, presne taký, aký ho vidíme u Ježiša: nežný 
a predsa mocný, nevtieravý, ale predsa účinný, bez 
bombastických kampaní a predsa všetko ožarujúci, pretože 
pramení z Boha, ktorý je Láska. 

• Sú ľudia, ktorí sa snažia apoštolovať skôr, než dozrejú 
vo svojej viere. Do svojho „apoštolátu“ potom zákonite 
vnášajú to, čo žijú a z čoho sa ešte neuzdravili: túžbu po 
osobnom úspechu, po presadení seba, po pocite vplyvu, moci, 
autority… Výsledkom je apoštolát, ktorý ľudí odstrašuje, 
pretože nezvestuje svetlo (iba ak slovami), ale tmu a šero. Tu 
niekde sa rodia sekty a herézy…  

• Naproti tomu skutočný apoštolát je odblesk 
a vyjadrenie lásky. Presne tej, o ktorej vraví Pavol: „4 Láska 
je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, 
nevystatuje sa, 5 nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje 
sa, nemyslí na zlé, 6 neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z 
pravdy. 7 Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko 
vydrží.“ (1 Kor 13,4–7). Preto Ježiš – ktorý ako človek tiež iba 
postupne rástol v múdrosti a láske k Bohu – najprv celých 
tridsať rokov dozrieval v Nazarete, kým verejne vystúpil. 
Preto Serafím Sárovský ešte dlhší čas prežil v ústraní 
pustovne, kým sa vrátil naspäť a začal slúžiť ľuďom. A ich 
slová, váha, ktorú v sebe mali a nežnosť lásky, ktorou boli ich 
slová a skutky naplnené, potom urobili svoje: omnoho viac, 
než dnes sotva dokážu rôzne bombastické kampane a ohromné 
podujatia, so spústou reklamy a techniky, ale bez hĺbky, 
zrelosti a múdrosti srdca! 

• Preto prv, než začneme slúžiť, je potrebné nechať 
dozrieť svoje obrátenie a svoju lásku. Ako hovorí Pavol: „15 
A ako budú kázať, ak nie sú poslaní?“ (RIm 10,15). Apoštolát 
je našou základnou povinnosťou a poslaním. O tom niet čo 
diskutovať, je to tak. Ale to, kedy nastane čas, aby sme do 
tohto diela aktívne a naplno vstúpili, o tom rozhoduje Boh 
a naše spoločenstvo s Ním. Presne tak, ako u Ježiša: „Vtom, 
ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako 
holubica zostupoval na neho. 11 A z neba zaznel hlas: „Ty si 
môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ 12 A hneď ho Duch 
hnal na púšť. 13 Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. 
Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali. 14 Keď Jána 
uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. 15 
Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. 
Kajajte sa a verte evanjeliu.““ Bol to Boží Duch, ktorý na 
Neho zostúpil a povedal Mu ono mocné: TERAZ! A k ničomu 
inému nevyzval apoštolov a učeníkov, keď aj im prikázal: „49 
Hľa, ja na vás zošlem, čo môj Otec prisľúbil. Preto zostaňte v 
meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti!“ (Lk 24,49).  

Úloha: Zhodnoťte svoj aktuálny vnútorný stav. Čo je podľa 
Vás teraz potrebné najprv urobiť? K čomu Vás Boh práve 
teraz volá a pozýva? 

Váš Inky 

 


