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AI V románe Quo Vadis vystupuje Vinicius, mladý Riman, ktorý sa 
zamiloval do dievčaťa, ktorá je kresťankou. Pretože nie je kresťan, 
vie, že bude ťažké získať si jej srdce. Raz sa stane svedkom tajného 
nočného zhromaždenia malej skupiny kresťanov a tam, neznámy 
nikomu, počúva Bohoslužbu. Počuje kázanie a ako počúva, uvedomí 
si, že ak by chcel nasledovať toto učenie, musel by učeníkov zmeniť 
celé svoje zmýšľanie, návyky a charakter, spáliť most za pohanským 
životom. A zisťuje, že bez bolestivého pokánia to nepôjde. 
KE Dnes tu máme stať z evanjelia, ako Ježiš vysiela 12 učeníkov, a 
poučuje ich, ako hlásať evanjelium: „Oni šli a hlásali, že treba robiť 
pokánie.“ 
DI Dnešné evanjelium je popisom práce, čo majú učeníci robiť. 
Ľudom majú priniesť Ježišovo posolstvo. Slovo, ktoré sa tu používa, 
doslova znamená OHLASOVATEĽ VÍŤAZSTVA. Keď vyšli učeníci, 
aby hlásali ľuďom zvesť, ktorá má prinášať radosť, nevytvorili svoje 
vlastné posolstvo; priniesli správu a povedali ľuďom, čo im Ježiš 
povedal. Neboli to ich názory, ktoré priniesli ľuďom; bola to Božia 
pravda. Posolstvo prorokov vždy začalo slovami: "Takto hovorí Pán". 
Muž, ktorý prinesie pravdivý a víťazný odkaz ostatným, musí ho 
najprv prijať od Boha. 
Ľuďom priniesli kráľovské posolstvo; a kráľovo posolstvo bolo: "Čiňte 
pokánie!" Samozrejme, že to bola znepokojujúca a nepríjemná 
správa. Ak chcete konať pokánie, znamená to zmeniť svoje 
zmýšľanie a potom prispôsobiť svoje konanie tejto zmene. Pokánie 
znamená zmenu srdca a zmenu správania. Je to veľmi bolestivé, 
pretože zahŕňa uvedomenie si, že cesta, ktorú sme doteraz 
nasledovali, je nesprávna. Je to znepokojujúce, pretože to znamená 
úplné obrátenie života. 
PAR Práve toto je dôvod prečo tak málo ľudí túži po pokání a 
obrátení. Posledná vec, po ktorej väčšina ľudí túži, je narušiť ich 
pohodlný spôsob terajšieho života. Odmietajú všetku namáhavú 
činnosť. Pokánie vyžaduje čestnosť. Nikto nepríde k Bohu s pravým 
pokáním vo svojom srdci, pokiaľ si neuvedomí potrebu odpustenia 
a zmierenia sa s ním. Iba tí, ktorí sa prestali snažiť zakryť svoj hriech 

svojím seba ospravedlňovaním a seba klamom, môžu zažiť hlbokú a 
trvalú zmenu, ktorá prichádza len prostredníctvom pokánia. 
MY Frederick Charrington bol členom bohatej rodiny v Anglicku, 
ktorá vlastnila pivovar nazývaný Charrington. Bol veľmi bohatý. 
Jednu noc Charrington išiel po londýnskej ulici s niekoľkými 
priateľmi. Zrazu sa otvorili dvere krčmy len pár krokov pred touto 
skupinou a videli ako žena vedie svojho muža. Muž, očividne veľmi 
opitý, nadával žene a snažil sa jej zbaviť. Ona mu hovorila. "Prosím, 
drahý, prosím! Deti nejedli už dva dni! A ja som nejedla týždeň! Pre 
lásku k Bohu ťa prosím, poď domov, alebo ak musíš zostať, daj mi 
pár mincí, aby som mohla kúpiť jedlo pre deti. " 
Jej prosby boli nevypočuté. Ba čo viac. Opitý muž ju jednou ranou 
zrazil na zem. Zrútila sa na kamenný chodník. Charrington skočil 
dopredu a uchopil muža. Charringtonovi spoločníci sa ponáhľali k 
žene a začali jej pomáhať. Keď sa Charrington oprašil od špiny, 
spozoroval svetielkujúcu reklamu v okne krčmy: "Pite 
Chrarringtonovo pivo." Bohatý pivovarník bol totálne otrasený v jadre 
svojej bytosti. Uvedomil si, že jeho konfrontácia s násilným 
manželom by sa nestala, keby muž nebol ovplyvnený produktom 
rodiny Charringtonovcov. "Keď som videl túto blikajúcu reklamu," 
napísal neskôr, "uvedomil som si, že zdroj môjho rodinného 
bohatstva prinášal neskutočné ľudské utrpenie. Sľúbil som Bohu, že 
z tohto podnikania už nechcem ani penny. " 
História zaznamenáva, že Frederick Charrington sa stal v Anglicku 
jedným z najznámejších aktivistov bojujúcich proti alkoholu. Zriekol 
sa svojho podielu na rodinnom bohatstve a celý zvyšok svojho života 
venoval službe oslobodenia mužov a žien od kliatby a závislosti 
alkoholizmu. 
ADE Podobne ako ten mladý Riman z románu Quo Vadis si aj my 
uvedomujeme, že obrátenie je ťažká vec. Lenže ako hovorí ľudová 
kresťanská múdrosť: „Bez bolesti niet radosti!“ Ďakujme Bohu za 
malé obrátenia, ktoré sme už v živote absolvovali a prosme o silu 
odhodlať sa k ďalším krokom pokánia, ktoré nám môžu priniesť 
hlbšiu radosť do života. Amen. 
 


