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Milí bratia a sestry! 

Milovať ľudí… to je jeden – ten druhý – schod do Neba. 
V poriadku. Čo to ale v sebe zahŕňa? Ak sa ja teraz zaviažem 
k láske k ľuďom, rozhodnem sa svoj život žiť pre bratov 
a sestry – čo to znamená? 

Môže nás napadnúť príklad sv. Martina: zima, rozťatý plášť, 
zohrievajúci úbožiaka… Nakoniec, nevraví Ježiš tie známe 
slová: „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, 
ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. 35 Lebo som 
bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; 
bol som pocestný a pritúlili ste ma; 36 bol som nahý a priodeli 
ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a 
prišli ste ku mne.“ (Mt 25,34–36).  

Problém takéhoto riešenia je v tom, že nie je trvalé: Dnes dáte 
žobrákovi jesť, ale zajtra bude znova hladný. Dnes prichýlite 
na noc bezdomovca – ale čo zajtra? 

Chcelo by to predsa len niečo trvácnejšie. Nejaké hlbšie 
a skutočné riešenie, nielen plátanie bolestí bez ich odstránenia. 
Lenže ako? 

Poznanie, ktoré v Ježišovi Kristovi máme je, že za všetkým je 
tu hriech. Hriech, oná odlúčenosť od Krista, ktorá spôsobuje 
prázdnotu. Prázdnota plodí smäd, smäd plodí túžbu a vášeň 
a oni sú príčinou sebectva a z neho plynúceho zla vo svete. 
Holt, Biblia hovorí jasne: „9 Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, 
upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a 
škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatrate-
nia. 10 Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom…“ (1 
Tim 6,9n). Lenže – prečo by sme po peniazoch a rozkoši 
netúžili, keď sme tak strašne smädní – a nič iné nemáme?  

Skúsenosť, ktorú v Kristovi máme, je, že jediný, kto túto 
prázdnotu môže naplniť je Ježiš. Ak je prázdnota v človekovi 
naplnená Ježišom Kristom, sebectvo stráca zmysel. Vytvára sa 
tak priestor pre lásku, ktorá je nevyhnutná na to, aby spravod-
livo fungovala akákoľvek ľudská spoločnosť. Nakoniec, slová 
ako „uvedomelosť“ (presadzovali komunisti), alebo „občian-
ske cnosti“ (razili francúzski revolucionári) nie sú nič iné, než 
náhrada slova „láska“. Označujú jednoducho schopnosť 
uprednostniť druhého, vedieť sa zrieknuť v prospech druhého, 
vedieť sa obetovať… Francúzska revolúcia podobne ako 
komunistická utópia skrachovali na tom jednom podstatnom, 
čo je kresťanom dôverne známe: bez Boha, bez zakotvenosti 
v Ňom samotnom, nie je možné skutočne milovať. Vždy sa to 
nakoniec zvrhne na sebectvo, vzájomnú závisť, konkurovania 
si, zápas a boj… 

Preto Láska v praxi znamená dve veci: 

• Ak stretnem hladujúceho človeka, prvý krok lásky je dať 
mu do ruky chlieb tu a teraz. O tom je charita. 

• Ale ak chcem, aby tento človek už viac nikdy nebol 
hladný, aby mohol žiť v spravodlivom a peknom svete, 
plnom porozumenia a lásky – potom potrebujeme vniesť do 
sveta Ježiša Krista, vniesť Lásku, ktorá uzdravuje 
a premieňa… a o tom je apoštolát Cirkvi. Ak chceme 
skutočne milovať, skutočne pomáhať ľuďom okolo nás, 
potom je toto jediným riešením. Aj to je dôvod, prečo Cirkev 
na II. vatikánskom koncile konštatuje: „Keďže celá Cirkev je 
misionárska a dielo šírenia evanjelia je základnou povinnos-
ťou ľudu Božieho, posvätný cirkevný snem vyzýva všetkých k 
hlbokej vnútornej obnove, aby si živo uvedomili svoju zodpo-
vednosť za šírenie evanjelia a mali podiel na misijnej práci 
medzi pohanmi.“ (Ad Gentes 35). A inde: „Pravda, nestačí, 
aby kresťanský ľud bol v nejakom národe prítomný a organi-
zovaný, ani nestačí, aby konal len apoštolát dobrého príkla-
du. 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). 
Logicky… Ako inak by ste chceli pomôcť utláčaným 
a biednym, ak nie vybudovaním novej civilizácie, posta-
venej na láske, na úcte a na spravodlivosti? A ako inak by 
ste ju chceli vybudovať, ak nie na Ježišovi Kristovi? 
Milovať brata znamená túžbu vybudovať preňho svet, 
v ktorom môže byť šťastný – a to je možné iba v Ježišovi 
a skrze Neho. 

Ak si to zhrnieme: Ťažko si môžeme u kresťana – u sku-
točného milujúceho kresťana – predstaviť niečo iné, 
nejakú menšiu ambíciu, než vybudovať nový svet, úplne 
novú civilizáciu, postavenú na láske, pokoji a spravodli-
vosti. A už vôbec si nevieme predstaviť iný základ pre 
tento nový svet, než je Ježiš Kristus. A teda inú metódu, 
než evanjelizáciu a apoštolát. Ako skonštatoval Jean Luc-
Moens: Evanjelizovať znamená milovať. A dodajme: milo-
vať znamená evanjelizovať… 

Kým kresťanstvo znamená milovať, dovtedy slová „kres-
ťanstvo“ a „apoštolát“ budú vždy synonymá. Kresťanstvo 
je apoštolát a tvorenie nového sveta, novej civilizácie a tento 
apoštolát je kresťanstvom! 

Váš Inky 
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