
Konať a učiť 

 

1. Príkladnosť života. Svojimi skutkami máme ukazovať, že Kristus 

žije. 

2. Ježiš začal konať a učiť. Svedectvo dobre vykonaných skutkov a 

lásky ku všetkým. 

3. Príklad nestačí, je potrebné aj hlásať náuku Cirkvi: využívať na to 

každú príležitosť alebo si ju vytvoriť. 

 

1 V evanjeliu dnešnej svätej omše1 čítame, ako Ježiš varuje svojich 

učeníkov pred zákonníkmi a farizejmi, čo zasadli na Mojžišovu stolicu a 

vyučujú ľud Písmo, ale ich život je vzdialený od ich učenia: Preto robte a 

zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo 

hovoria, a nekonajú. Svätý Ján Zlatoústy to komentuje: „Či môže byť niečo 

smutnejšie ako učiteľ, ktorý si je vedomý, že jediný spôsob, ako zachrániť 

svojich učeníkov, je vystríhať ich, aby si jeho vlastný život nebrali za 

vzor?”2 

Pán od všetkých  žiada vydávať svedectvo života uprostred denných 

úloh a v plodnom apoštoláte. Vôkol seba máme veľa obdivuhodných 

príkladov svätosti, ale musíme sa modliť, aby medzi kresťanmi, vladármi či 

správcami, vplyvnými osobami, rodičmi, učiteľmi, kňazmi a tými 

všetkými, ktorí určitým spôsobom majú byť dobrými pastiermi pre 

druhých, bolo každým dňom čoraz viac svätých. Svet potrebuje živé 

príklady.  

V Ježišovi Kristovi máme plnosť jednoty života: jeho slová a jeho 

skutky sú do základu skĺbené. Čo hovorí, to súhlasí s tým, čo koná, pričom 

jeho skutky sú zázračné a dokonalé. Dnes sme videli obdivuhodné veci3 - 

hovoria ľudia po tom, ako Ježiš odpustil hriechy porazenému a uzdravil ho. 

Sami farizeji sú v rozpakoch, keď hovoria: Čo robiť? Tento človek robí 

mnohé znamenia.4 Keďže však títo zavrhli, o čom svedčili jeho skutky, 

nesú na sebe svoju vinu: Keby som nebol medzi nimi konal skutky, aké nik 

iný nekonal, nemali by hriech.5 Pri inej príležitosti ich vyzýva, aby uverili v 

to, čo bolo všetkým zjavné: Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte!6 Pán 

považuje svoje skutky za spôsob ohlasovania svojej náuky: Svedčia o mne 

skutky, ktoré konám.7 Skutky i slová tak v skrytom živote, ako aj vo 

verejnom účinkovaní hlásajú jednu a tú istú pravdu zjavenia.  

 
1 Mt 23, 1-12. 
2 Sv. Ján Zlatoústy, In Matthaeum, homília, 72, 1.  
3 Lk 5, 26. 
4 Jn 11, 47. 
5 Jn 15, 24. 
6 Jn 14, 11. 
7 Jn 10, 25. 



Prostredníctvom skutkov hrdinsky prežívaného bežného života musíme 

všetkým ukazovať, že Kristus žije. Povolaním apoštola - a všetci sme ho 

dostali pri svätom krste - je totiž vydávať svedectvo činmi i slovami o 

Kristovom živote a učení. „Pozrite, ako sa milujú!” - hovorili o prvých 

kresťanoch. Pohanov povznášalo ich správanie a kresťania boli milí 

všetkému ľudu8 - hovoria Skutky apoštolov. Vďaka tomu Pán každý deň 

rozmnožoval tých, čo mali byť spasení.9 Konvertiti na vieru využívali 

všetky príležitosti na vysvetľovanie dôvodov svojej nádeje10 a podelenie sa 

so svojou radosťou s inými: Tí, čo sa rozpŕchli, chodili a hlásali slovo.11 

Mnohí vydali najvyššie svedectvo vyznávanej viery mučeníctvom. Aj 

my sme pripravení na toto svedectvo, ak by si to Pán od nás žiadal. 

Mučeník sa vo svojom zdanlivom šialenstve stáva mocnou vzpruhou 

privádzajúcou ku Kristovi; svedectvom mučeníkov sa mnohí obrátili. Preto 

slovo martýr označuje svedka, Kristovho svedka. 

Obvykle však bude Pán od nás požadovať každodenné kresťanské 

svedectvo plnením úloh podobných tým, aké musia vykonávať aj iní: 

„Musíme sa správať tak, aby ostatní pri pohľade na nás mohli povedať: ten 

je kresťanom, lebo nepozná nenávisť, lebo má porozumenie s inými, lebo 

nie je fanatikom, lebo ovláda svoje žiadostivosti, lebo sa ochotne obetuje, 

lebo je mierumilovný, lebo vie opravdivo milovať.”12 

 

2 Láska si vyžaduje činy: Coepit Iesus facere et docere - Ježiš robil a učil 

od začiatku.13  Zároveň „ohlasoval Otcovo kráľovstvo svedectvom života a 

silou slova”.14 Neobmedzil sa len na hovorenie, ani nechcel byť len 

Učiteľom, ktorý oslňuje skvelou náukou. Naopak, „coepit facere et docere 

- Ježiš začal svoje účinkovanie skutkami a potom vyučoval: ty aj ja musíme 

vydať svedectvo príkladom, nemôžeme žiť dvojaký život: nemôžeme učiť 

niečo, čo sami nepraktizujeme. Prinajmenšom sa musíme usilovať, aby si 

naše vyučovanie a konanie neboli v rozpore.”15  

Pán nás svojou prácou počas dlhých rokov strávených v Nazarete poúča 

o jej vykupiteľskej hodnote a pobáda nás, aby sme aj my vo svojej práci 

alebo v štúdiu dosiahli najvyššiu možnú odbornú prestíž. Žiada od nás 

kvalitnú prácu, prácu metodickú, usilovnú a vytrvalú, vykonávanú s 

jemnocitnou láskou k osobám plniacim tie isté úlohy: kolegom, klientom, 

nadriadeným, podriadeným… Zároveň musíme jeho náuku ohlasovať aj 

nadprirodzeným spôsobom v tom, ako znášame choroby, ktoré sa v 

 
8 Sk 2, 47. 
9 Sk 2, 47. 
10 Porov. 1 Pt 3, 15. 
11 Sk 8, 4. 
12 Bl. Josemaría Escrivá, Kristus ide tadiaľto, 122.  
13 Sk 1, 1. 
14 Druhý vatikánsky koncil, vieroučná konštitúcia Lumen gentium, 21. 11. 1964, 35. 
15 Bl. Josemaría Escrivá, Vyhňa, SSV, Trnava 1999, 694. 



najmenej očakávanej chvíli vyskytnú, ako trávime svoj voľný čas, ako sa 

zachováme pri finančných ťažkostiach, pri pracovných úspechoch, ak Pán 

dá, že ich dosiahneme… alebo akou formou sa zabávame a tiež svojou 

obvyklou radosťou, pri ktorej nás úsmev často aj niečo stojí. Kristus bude 

najväčším dôvodom stálej radosti kresťana. A táto radosť - ovocie duševnej 

vyrovnanosti a pokoja - bude presvedčivým znakom, aby ho aj druhí začali 

hľadať.  

Vždy bude priťahovať dobrý príklad, ako plod autentického života z 

viery. Nejde tu o vydávanie svedectva o sebe samom, ale o Pánovi. Treba 

vždy postupovať takým spôsobom, aby „za prácou učňa bolo možné vidieť 

tvár Učiteľa”16 a aby sme mohli povedať spolu so svätým Pavlom: 

Napodobňujte ma,17 tak ako ja sám napodobňujem Krista! Kristus je totiž 

jediný vzor; naňho sa musíme často pozerať a hlavne napodobňovať jeho 

spôsob správania sa k iným. Tým rozlišujúcim znakom, ktorý nám Kristus 

zanechal a podľa ktorého nás budú poznať ako jeho učeníkov, je práve 

láska: Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete 

navzájom milovať.18 Popri radosti a pracovnej prestíži je láska 

najnevyhnutnejším prostriedkom nášho apoštolátu medzi ľuďmi okolo nás. 

„Ak chceme, aby sa všetci naši milovaní stali svätými, je najprv potrebné, 

aby sme ich urobili šťastnými a radostnými, lebo ničím sa nepripraví duša 

lepšie na prijatie lásky ako radosťou. 

Ty už vieš, že keď máš v hrsti srdcia tých, ktorých chceš urobiť lepšími, 

potom, ak ich dokážeš pritiahnuť práve láskavosťou Krista, budeš mať 

polovicu apoštolskej cesty za sebou. Veď keď ťa milujú a dôverujú ti, keď 

sú spokojní, pole je pripravené na sejbu. Ich srdcia sú otvorené ako 

žízniaca zem na prijatie pšenice tvojho slova z pozície apoštola alebo 

vychovávateľa.  

Nezabúdajme, že Pán sľuboval hojnosť účinnosti pre duše s láskavou 

tvárou, s úprimnými a srdečnými spôsobmi správania, s jasným a 

presvedčivým slovom, ktoré usmerňuje a formuje bez toho, aby ráňalo: 

Beati mites quoniam ipsi possidebunt terram - Blahoslavení tichí, lebo oni 

budú dedičmi zeme. Nezabúdajme, že sme ľudia vzájomne spolunažívajúci 

s ľuďmi, hlavne vtedy, keď budeme chcieť niečo vykonať pre dobro duší. 

Nie sme anjelmi. Preto náš výzor, náš úsmev, naše spôsoby sú prvky 

podstatne podmieňujúce účinnosť nášho apoštolátu.”19 

 

3 Konať a učiť - dávať príklad a predkladať náuku Cirkvi. „Nestačí len 

konať, ak chceme učiť,” poúča svätý Ján Zlatoústy, „a nehovorím to ja, ale 

sám  Kristus: Kto ich - teda i najmenšie z Božích prikázaní - zachová a tak 

 
16 Bl. Josemaría Escrivá, Kristus ide tadiaľto, 105. 
17 1 Kor 4, 16.  
18 Jn 13, 35. 
19 S. Canals, Ascética meditada, Madrid 1980. 



bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký (Mt 5, 19). Keby samo 

konanie bolo už učením, stačila by iba prvá časť tohto Pánovho výroku, 

stačilo by povedať: kto ich zachová. Keď však odlišuje tieto dve veci, dáva 

nám poznať, že pre dokonalú stavbu duší majú svoju úlohu aj činy, aj slová 

a obidve sú navzájom potrebné.”20 Nejde tu o protirečivé prvky, ktoré by sa 

vylučovali alebo boli oddelené: hovorenie je znakom, spravodajstvom o 

Kristovi; prežívanie života je tiež znakom, spôsobom vyučovania, 

potvrdzujúcim pravdivosť reči. „Apoštolát sa neobmedzuje iba na životné 

svedectvo. Pravý apoštol hľadá príležitosť ohlasovať Krista aj slovami tak 

neveriacim, aby ich priviedol k viere, ako i veriacim, aby ich poučil, utvrdil 

a povzbudil k horlivejšiemu životu.”21 Čo bude platné pre pohana dobré 

správanie kresťana, ak mu vôbec nehovorí o poklade, o Kristovi, ktorého 

sme stretli? Nedávame totiž svedectvo o nás samých, ale o Kristovi. Sme 

jeho svedkami vo svete, a nikto nesvedčí len o sebe: dáva svedectvo pravde 

alebo skutočnostiam, o ktorých má učiť. Ježiš vyžaduje život viery i 

ohlasovanie jeho učenia. 

 Iným dávame poznať Pána skrze náš vlastný život; zároveň hľadáme 

príležitosti hovoriť o ňom každým možným spôsobom a nijakú príležitosť 

nenecháme nevyužitú. Naša úloha z veľkej časti spočíva v tom, aby sme 

iným cestu vedúcu ku Kristovi urobili čo najradostnejšou a čo najmilšou. 

Takýmto naším konaním mnohých povzbudíme kráčať za Kristom a 

prinášať radosť a pokoj ich spolubratom. 

Keď raz žena zo zástupu užasnutá nad Ježišovým učením blahoslaví 

Pánovu Matku, Ježiš reaguje slovami: Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú 

Božie slovo a zachovávajú ho.22 Niet nikoho, kto by spĺňal väčšmi než 

najsvätejšia Matka odporúčania a prikázania jej Syna! Zverme sa tej, ktorá 

je príkladom všetkých čností, aby nám pomohla uskutočňovať naše 

predsavzatia príkladne sa správať každý deň. 

 
20 Sv. Ján Zlatoústy, De sacerdotio, 4, 8. 
21 Druhý vatikánsky koncil, dekrét Apostolicam actuositatem, 18. 11. 1965, 6. 
22 Lk 11, 28. 


