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AI „MI TANIM BEL PINIS.“ Keď to doslovne preložím, tak by to znelo: 
svoje brucho som už obrátil. Týmto spôsobom vyjadrujú domorodci 
v Papue Novej Guiney, že sa už obrátili na kresťanstvo. Keď ale 
človek skúmal podrobne, čo sa vlastne v tom obrátení stalo, zistil 
zaujímavé veci. Ľudia sa často obracali, alebo vyhlasovali, že sa 
obrátili preto, že z toho mali finančný prínos a navyše minimálne jednu 
spoločnú slávnosť zabíjačky. Kto však veci sledoval do dôsledku zistil, 
že po 3 mesiacoch boli títo rýchlo obrátenci zase vo svojich starých 
nešvároch.  
KE Ježiš v dnešnom evanjeliu osvetľuje prečo tomu tak bolo a je 
slovami: "Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu."  
DI Poradie toho, čo Ježiš hlása na začiatku svojho pôsobenia v Galilei, 
je jasné: 1. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. 2. Kajajte /Obráťte/ sa a 
verte evanjeliu! A z paralelnej pasáže z Matúšovho evanjelia je logické 
poradie ešte evidentnejšie: "Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské 
kráľovstvo" (Mt 4,17). Prvou a hlavnou skutočnosťou je teda blízkosť 
Božieho kráľovstva. Až dôsledkom tohto faktu je obrátenie čiže úplná 
zmena smeru v živote. 
PAR Z neznámych príčin sme si to my v hlave nejako prehodili. 
Predstavujeme si, že najskôr musíme naplniť stanovený čas 
namáhavým plnením náročných úloh v tabuľke označené "POKÁNIE", 
a až potom sa krôčik po krôčiku priblížime k nejakej vzdialenej a 
nepredstaviteľne zázračnej krajine, ktorá sa volá Božie kráľovstvo. 
Myslíme si, že k Božiemu kráľovstvu sa približujeme my, pretože sa 
obraciame. Niet divu, že s trpkou príchuťou pravidelne konštatujeme, 
že sa nám to obrátenie často nedarí a nakoniec, ani trochu nás 
nebaví. Logika obrátenia a Božieho kráľovstva totiž funguje úplne 
obrátene. Len prekvapivá radostná skúsenosť blízkosti Božieho 
kráľovstva a samotného Boha, ktorý sa z vlastnej iniciatívy približuje 
svojmu stvoreniu, funguje ako spúšťací mechanizmus skutočného 
obrátenia. Uveriť evanjeliu znamená konečne uveriť radostnej správe 
o blízkosti milovanej a milujúcej osoby. A táto blízkosť "vrchovato" 
napĺňa zmyslom všetok čas, ktorý človek prežíva, takže všetko 
ostatné ustupuje do úzadia, hoci to môže bolieť a vyžadovať námahu. 
MY Príkladom tejto skutočnosti je Scott Hahn. Narodil sa do 

Presbyteriánskej rodiny. Vyrastal ako praktizujúci kresťan. Alfou a 
Omegou jeho života bolo Písmo Sväté. Najviac ho v živote hnevali 
katolícki kresťania, pretože nečítali Písmo Sväté. V modlitbe to často 
vyčítal Bohu, ktorého Scott úprimne miloval. Scott cítil Božiu dobrotu 
a lásku z Písma a zo života a preto sa rozhodol, že bude evanjelizovať 
práve katolíkov, aby sa stali pravovernými kresťanmi. Aby spoznal 
náuku "nepriateľa", aby pochopil zmýšľanie katolíkov, tak sa musel 
pustiť do štúdia histórie cirkvi. Najviac ho zaujalo, že pre katolíkov je 
veľmi dôležitá nedeľná liturgia. Keď liturgiu začal navštevovať zo 
zvedavosti, bol úprimne prekvapený, čo tam zažil. V každom obrade 
videl zhmotnenie Svätého Písma, ba čo viac, zistil, že katolíci čítajú 
Písmo v bohoslužbe. To ho šokovalo a začalo nútiť ešte viac k tomu, 
aby katolícku Cirkev ešte lepšie spoznával. Láska k Písmu a k pravde 
ho privádzala k novým objavom. Čím viac katolícku náuku študoval, 
tým viac videl, aká Biblická jej náuka v skutočnosti je. Ako pastor začal 
meniť vlastnú nedeľnú bohoslužbu po vzore tej katolíckej. Objavil tiež, 
že zdrojom viery nie je iba samotné Písmo - Sola Scriptura, ale aj 
posvätná Tradícia Cirkvi a učiteľský úrad reprezentovaný pápežom. 
Dlhé mesiace zápasil s tým, že on ako presbyterián má pravdu a teraz 
sa mu jeho viera zosypala ako domček z kariet. Hlboko však veril v 
Božiu dobrotu a lásku, veľa sa osobne modlil, s Bohom sa hádal, 
diskutoval s najlepšími protestantskými teológmi. Po viac ako roku 
krutého vnútorného zápasu sa stalo niečo nepredstaviteľné. On, ktorý 
chcel evanjelizovať katolíkov, požiadal o prijatie do katolíckej cirkvi. 
Prežil skutočné vnútorné obrátenie, nie preto, aby sa mu Božie 
kráľovstvo priblížilo. Ono Božie kráľovstvo bolo už v ňom a on musel 
objavovať jeho hĺbku. Svoje obrátenie opísal v knihe ROME SWEET 
HOME, v preklade pod titulom NAŠA CESTA DO KATOLÍCKEJ 
CIRKVI. 
ADE Úprimné obrátenie môže začať až vtedy, keď si uvedomíme, ako 
veľmi nás Boh miluje. Táto skúsenosť lásky nám potom môže byť 
zdrojom premeny. Opačne to nepôjde a skončíme ako tí domorodci v 
PNG. Navonok sa obrátime, ale srdce zostane v starom živote. 
Skúsme objaviť všetky znaky, že Božie kráľovstvo je v nás a okolo 
nás, že Boh nás miluje. Poďakujme Mu a poprosme o silu úprimného 
obrátenia. Amen. 


