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1. Povolanie k evanjelizácii

evanjelium
Predmetom nášho záujmu sú dve 

skutočnosti, nad ktorými sa bude-
me podrobnejšie zamýšľať: 

Povolanie – evanjelizácia
Euanghelion = radostná (krásna) 

zvesť (pôvodný význam nebol nábo-
ženský: oznámenie víťazstva vo voj-
ne = zvestovanie záchrany = spásy)

Zrejme nie je náhoda, že sa prá-
ve tento termín použil na to, na čo 
myslí naša generácia pod pojmom 
evanjelium.

Evanjelizácia = nový termín, kto-
rý súvisí s modifikáciou jadra sú-
časnej kultúry, ktoré dnes namiesto 
evanjeliových hodnôt tvorí bohat-
stvo (majetok), pôžitok a všetko, čo 
s tým súvisí...

Fundamentálna otázka, resp. 
sekvencia otázok, je: Čo je pre nás 
evanjelium = radostná, krásna 
zvesť? 

Aby sme si mohli na túto otáz-
ku odpovedať, je potrebné najprv si 
uvedomiť odpoveď na otázku: Čo 

znamená pre nás záchrana = spása? 
Ako – s kým dosiahnuť víťazstvo v 
tom našom životnom boji? Čo alebo 
kto je našim nepriateľom? 

Dostupné okamžité pokusy o od-
povede majú jednu spoločnú chybu: 
ostávajú iba na úrovni myšlienok: 
Boh ťa miluje; Ježiš zomrel za naše 
hriechy; ... a pod. – to všetko vyzý-
va iba našu myseľ; to všetko dosa-
huje iba úroveň intelektu...

Pokúsme sa o odvážnu odpoveď 
(vychádzajúc pritom z našej mysle a 
z toho, čomu veríme):

Ježiš je dobrá zvesť! V čom spo-
číva? Čo to znamená pre náš život?

Dobré je to, že tak, ako to je, je 
dobré, ak sa v tom odovzdáš Bohu! 
Boh ťa teraz prijíma takého, aký 
si a chce ťa od tohto tvojho sta-
vu viesť k tomu, čo prisľúbil člove-
ku – do „zasľúbenej zeme“. V tom-
to ohľade aj vina je „šťastná“ (chvá-
lospev svetla na Bielu sobotu). Bohu 
sa môžeš odovzdať iba teraz a to 

razom, odbleskom jediného JA SOM. 
Potom začína vnímať svoju vlastnú 
identitu, ktorá však vplyvom dedič-
ného hriechu je nastavená na bázu 
odlišnosti s ostatnými, na porov-
návaní sa s nimi. To je to „postupné 
vyháňanie z raja“, postupné budova-
nie toho, čo môžeme nazvať faloš-
ným „ja“. Ono sa potom predstavu-
je postavením, bohatstvom, titulmi, 
funkciami, vlastnením vecí, atď. To 
všetko nie je samo o sebe zlé; zlé to 
je vtedy, ak sa s tým človek stotož-
ní. To falošné „ja“ je nestále, krehké, 
a preto je vždy doprevádzané stra-
chom, neistotou, že ho stratíme, a 
preto keď ho niekto napadne, tak ho 
silne bránime, lebo aj keď si to ne-
uvedomujeme – keď sme sa s ním 
stotožnili – tak nám ide o všetko, 
o našu existenciu. V tej pravej pod-
state sme všetci jedno a taký člo-
vek, ktorý žije vo svojom pravom 
„ja“ sa ničoho nebojí – ani smrti, ani 
naozaj ničoho.

Na úrovni falošného ja aj kontakt 
s Bohom nemôže byť iný ako faloš-
ný... bez božej moci...

Aby sme našli Boha v Ježišovi, 
musíme najprv nájsť seba samých 
v zmätku udalosti a nálepiek nášho 
života; musíme nájsť miesto, kde v 
nás sídli Boh – iba tak môžeme pre-
žívať euanghelion a stať sa jeho ší-
riteľmi. Inej cesty niet.

nepravé = falošné „ja“
- to, čo si o sebe myslíme – naše 

roly, naše postavenia, naše tituly, 
naše ...

- to, čo budujeme sami; to, o čo 
sa my samy snažíme (a nikdy však 
pritom nedosiahneme to, po čom 
túžime, lebo tieto túžby sa stále 
zväčšujú)

- krehké, neisté, nestále, preto-
že nemá metafyzickú (nadprirodze-
nú) podstatu

- skôr prináša strach z Boha, na-
miesto lásky k Bohu

- náboženstvo sa stáva akousi 
životnou poistkou

- prináša predstavu o Bohu, kto-
rého postoj závisí od našej hodnos-
ti – náboženstvo nie je dokazovanie 
našej vlastnej hodnosti

- pravé „ja“ – Boh nás nemiluje, 
pretože sme dobrí, ale Boh nás mi-
luje, pretože On je dobrý

- účasť na božom „Ja som...“ – 
spočinutie v Bohu

- nájdenie vlastnej identity v 
Bohu; tá identita je nezávislá od 
vonkajšieho sveta: pokoj, ktorý svet 
nemôže dať, ani vziať.

Otázky: 
1, Uveril som radostnej zvesti, kto-

rou je Ježiš alebo čo mi (nám) v tom 
najviac bráni?

2, Čo mi (nám) najviac bráni vní-
mať povolanie stať sa šíriteľom ra-
dostnej zvesti – evanjelizátorom?
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tak, ako si!
Si hriešnik? – odovzdaj sa Bohu 

vo svojej hriešnosti! Si slaboch? – 
odovzdaj sa Bohu vo svojej slabosti! 
Si nešťastník? – odovzdaj sa Bohu 
vo svojom nešťastí! 

Si ... ? – odovzdaj sa Bohu ...
Rozdiel medzi:
odovzdaním sa – bez ktorého 

neexistuje duchovný život a zna-
mená v tejto chvíli sa rozhodnúť 
pre Krista so všetkými následkami 
(Bože, zmiluj sa nado mnou; prejav 
nado mnou svoju moc...)

a rezignáciou – ktorá spočíva v 
trpnom prijímaní daného stavu to-
čiac sa okolo seba samého (ja som 
už raz taký; ja sa už nikdy nezme-
ním).

Ježiš nekompromisne vystúpil iba 
proti tým, ktorí popierali túto ra-
dostnú zvesť – farizejom a zákon-
níkom. Oni uzavreli Boha iba do zá-
konníckej spravodlivosti, v ktorej 
človek je dopredu odsúdený kvôli 
svojej hriešnosti a nedostatočnos-
ti. To bola aj príčina ich presvedče-
nia, že jediný spôsob, ako sa zachrá-
niť, je byť pred Bohom spravodlivý. 

Ježiš na kríži zvestuje tomu-
to svetu najradostnejšiu zvesť, keď 
odpovedá lotrovi, ktorý sa k nemu 
obracia. Kvôli tejto radostnej zves-
ti zomrel na kríži, aby sa napokon aj 
On sám odovzdal nebeskému Ot-
covi – teda aby v tomto odovzda-
ní Ukrižovaného našiel každý človek 
vo svojej biede to svoje odovzdanie. 
To je radostná zvesť – to je evan-

jelium.
Ježišovo verejné účinkovanie za-

čínalo práve týmto: Kajajte sa a 
verte – uverte evanjelium – v ra-
dostnú zvesť. Uveriť tejto radostnej 
zvesti zrejme vždy bolo a je najväč-
ším problémom pre človeka.

Povolanie
Povolanie – (za)volanie – vyjad-

renie vzťahu medzi tým, kto volá a 
tým, kto je volaný...
- vzťah Boh a ja 
- zavolanie k existencii = k životu; JA 
SOM... ty si; 
- povolanie k evanjelizácii – zavo-
lanie k šíreniu tejto radostnej zves-
ti = pozvanie k odovzdaniu sa Bohu 
v tom, čo prežívame; 

Spoločná túžba po (šťastnom) 
živote, po (neohrozenej) existen-
cii, po (večnom) bytí – Ondrej, Ján 
hľadajú najprv čosi u Jána Krstiteľa, 
potom idú za Ježišom = hľadajú nie-
koho, kto by im pomohol nájsť vnú-
torný pokoj, šťastie, ...; hľadajú nie-
koho, v kom by našli to, čo rezonu-
je v ich vnútri.

Námietka: nie všetci – napr. tí, 
ktorí si siahnu na život a pod.

odpoveď: aj tí, túžia po šťastí a 
keď ho nedokážu prežívať = vnímať, 
chcú ukončiť svoje trápenie, hoci 
nesprávnym spôsobom = nechcú 
prežívať nešťastie. 

Zrejme nie je náhoda, že podstat-
ná časť Ježišovho učenia a jeho sa-
motného života sa týka istým spô-
sobom kríža, utrpenia – od blaho-
slavenstiev až po jeho smrť na Ka-

vlárií. Ako keby tým všetkým chcel 
povedať, že podstata nasledovania 
ho, podstata kresťanskej viery sa 
dotýka práve bolesti a utrpenia, čiže 
toho, ako sa človek voči tomu po-
staví. 

Zhrnutie: Kresťanská cesta = JE-
ŽIŠ

Túžba byť s Ježišom = túžba s 
tým, ktorý je náš Pokoj = túžba po 
radosti v plnosti (nie je to túžba po 
vonkajšom šťastí) = túžba po ...

Nikdy sa nikto nemôže stať po-
slom toho, čo nezažíva; nemôžeme 
sa stať šíriteľmi evanjelia, evan-
jelizátormi, ak neprežívame ra-
dosť, pokoj. Ak to závisí od vonkaj-
ších okolností, je skoro nemožné sa 
stať apoštolmi, lebo v živote kaž-
dého človeka je istým spôsobom a 
istým stupňom prítomná nepriazni-
vosť okolností a podmienok - utr-
penie. Ba naopak, v prípade dva-
nástich apoštolov však práve tie-
to nepriaznivé okolnosti – muče-
nícka smrť – bola hlavným ukazo-
vateľom, či kritériom pravovernos-
ti ich misie...

Kde alebo ako môžeme naplniť 
túto svoju túžbu byť s Ježišom? = 
Učiteľ, kde bývaš? a následne zažiť 
tú radosť, o ktorej mám potom vy-
dávať zvesť = svedectvo?

Nie: 
- v dosahovaní niečoho - v nie-

čom, čo je mimo mňa a v niečom, 
čo nie je teraz (tie vonkajšie dobrá) 
– prototyp súčasného človeka za-
siahnutého hedonizmom (blahobyt)

- v dokazovaní niečoho – nie zá-
sluhy, nie dobré skutky ako medai-
ly – prototyp súčasného „veriace-
ho“. Teda skôr v odkrývaní sa, v od-
lupovaní, v umieraní – pravé a fa-
lošné „ja“

- na základe minulosti : neodpus-
tenie – milosrdenstvo

- nie v očakávaní budúcnosti : de-
presie (strach) – nádej, ale v preží-
vaní toho, čo je teraz prítomné (boli 
4 hodiny popoludní) – sviatostný ži-
vot; v prijímaní toho, čo je... Neod-
porujte zlému...

Každý z týchto bodov môžeme 
podrobnejšie rozviesť

Áno:
- v prijímaní (podrobnejšie v 2. 

téme farskej katechézy Rozhodnúť 
sa pre evanjelizáciu)

Pravé a falošné „ja“
Tu sa dostávame k problematike, 

ktorú mnohí duchovní otcovia iden-
tifikujú s rozlišovaním medzi pra-
vým a nepravým (falošným) „ja“. 

To, čo je opísané v dejinách spá-
sy, sa akoby v malom vydaní odo-
hráva v živote každého z nás – sme 
vyhnaní z raja, ktorý znamená to-
tálnu jednotu s Bohom. Každé malé 
dieťa je ešte rajom (stačí pomyslieť 
na predstavu, keď spí alebo sa us-
mieva); akoby z jeho života vychá-
dzalo neustále posolstvo, že ten-
to život nie je o ňom samom, ale o 
tom, ktorý o sebe povedal: JA SOM 
– dieťa hovorí o sebe v tretej oso-
be. To je to pravé „ja“, ktoré je ob-
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