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Lk 20, 1 - 8
Keď v istý deň učil ľud v chráme a hlásal evanjelium, prepadli ho veľkňazi a zákon-
níci so staršími a hovorili mu: “Povedz nám: Akou mocou toto robíš alebo kto je 
ten, čo ti dal túto moc?” On im povedal: “ Aj ja sa vás na niečo spýtam. Povedzte 
mi. Jánov krst bol z neba, či od ľudí?” Oni rozmýšľali a hovorili si: “Ak povieme: 
Z neba, povie: “Prečo ste mu neuverili?” Ale ak povieme: Od ľudí, všetok ľud nás 
ukameňuje, lebo je presvedčený, že Ján je prorok.” Odpovedali teda, že nevedia, 
odkiaľ bol. A Ježiš im odvetil: “Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím.”

Slovo na úvod

Zo života svätého Františka z As-
sisi sa traduje historka, ktorá hovorí , 
že svätec v isté ráno zašiel za svojím 
spolubratom a povedal mu: “Dnes 
pôjdeme  spolu do mesta a budeme 
kázať.” Spolubrat sa potešil a ochotne 
súhlasil. Celý deň chodili po meste, 
navštevovali chorých, ošetrovali 
nevládnych, pomáhali chudobným. 
Uplynulo dopoludnie, popoludnie, 
večer, dokonca sa už vrátili aj späť 
do kláštora, a stále žiadna kázeň. To 
už spolubrat nevydržal a opýtal sa 
Františka: „Volal si ma kázať, a my 
sme dnes vôbec nekázali. Prečo? “ 
František odvetil: „Akoby nie? Veď 
sme kázali celý deň!“
Mnohí z nás sú presvedčení o tom, že 
evanjelium a jeho ohlasovanie  je čosi, 
čo je  výslovene  v kompetencii duch-
ovenstva. Uvedená stať z Lukášovho 
evanjelia však celkom jasne ukazuje, 
že  to nie je pravda. Dokonca ani  sám 
Ježiš nebol kvalifikovaným  teológom, 
ale „poznal“ osobne Boha. Lukáš 
uvádza, že: „… učil v chráme a hlásal 
evanjelium”, že popri práci učiteľa aj 
hlásal „dobrú zvesť“.

On sám nám ukázal, že ohlaso-
vanie evanjelia nie je len záležitosťou 
teológov-špecialistov, ale každého, kto 
„pozná“ Boha, kto má s ním skúsenosť.                
Určite mnohým pri tom napadne 
otázka: „Ako a  kedy by som to mal 
robiť ja?“ No predsa pri tom, čo robíš! 
Politik by mal spravovať veci verejné 
a hlásať evanjelium. Bankár by mal 
spravovať peniaze a hlásať evanjelium. 
Kňaz by sa mal modliť, starať o dobro 
svojich veriacich a hlásať evanjelium. 
Lekár by mal liečiť a ohlasovať evan-
jelium, mama sa má starať o rodinu a 
hlásať evanjelium, otec ma chodiť do 
práce, vychovávať a hlásať evanjelium, 
mladí sa majú učiť, pracovať, pomáhať 
rodičom a hlásať evanjelium. Všade 
tam, kde žiješ, v tom, čo robíš, tým, že 
sa snažíš žiť v nádeji, radosti a pokoji 
vo vedomí, že kríž, ktorý nesieš, nie je 
cieľom, ale prostriedkom, všade tam 
hlásaš evanjelium. 
“Kresťania sú jediná Biblia, ktorú 
tento svet ešte číta, “ povedal kto-
si múdry. Skúsme sa zamyslieť a 
úprimne zhodnotiť, čo čítajú tí, s 
ktorými žijeme a  pracujeme!


