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SOCIÁLNY ROZMER MISIE SVÄTÉHO APOŠTOLA PAVLA 

 
Ján HUSÁR 

 
Abstract: This article present the social aspect of missionary activity of 
saint apostle Paul, like the one of the best catholic missionary from the first 
ages of Christianity. Charity (helping cognates) is in missionary life work of 
saint apostle Paul described like basic property of upright man, into witch 
apostle added desinterestedness, ruth, take delight in giving, hospitality, 
ardour and self sacrifice. All these characteristics should be shoded by love 
and religion, to be ready to bring delicious growths to God in their time, 
riped wreath of victory. Even in this age we should not forget on social 
dimension of clerical mission and Christian life. The best example can be 
saint apostle Paul, who his missionary activity, means of his missionary life 
work, built on Risen Christ and trust in Him in his theological and practical 
level. Love and charity coupled with religion was for Paul basic starting 
point for building community called Church. 

 
 

Ale nezabúdajte na dobročinnosť a vzájomnú pomoc, 
 lebo v takých obetách má Boh záľubu. 

(Hebr 13, 16) 
 
Christova Cirkev má od svojho počiatku okrem spasiteľnej úlohy 

aj sociálny charakter, čo jasne potvrdzuje Spasiteľova pozemská 
činnosť, ktorá bola zameraná nielen na duchovné potreby ľudí, ale 
v správnej miere aj na ich telesné nutnosti. Christovo učenie a učenie 
Jeho učeníkov našlo potom svoje uplatnenie v ranokresťanských 
spoločenstvách - cirkvách, ktoré popri očakávaní spásy, vytvárali 
sociálne vyváženú spoločnosť, v ktorej nik netrpel nedostatkom 
a naopak, nik nedostával možnosť byť príliš pohltený mamonou pre-
bytku - „Kto mal mnoho, nemal nadbytok, a kto málo, nemal nedostatok“1. 
Christos prišiel vytvoriť nové spoločenstvo, spoločenstvo, ktoré by 
žilo novým spôsobom života na princípe lásky a duchovných zákla-
doch. Christos prináša pre človeka blaho – no to blaho nie je čiastoč-
né, ale úplné a tak aj človek, stotožnením sa s Christovou vôľou, 

                                                 
1 2Kor 8, 15. 



 17 

môže dať takéto blaho druhému človeku. Také blaho, ktoré človeku 
neuškodí, no pomáha mu - pomôže jeho telu aj duši. To, čo je 
podstatné pre nové spoločenstvo, je láska k Bohu a blížnemu 
a nezištná služba všetkým ľuďom. V spoločenstve, v ktorom sa láska 
k Bohu a blížnemu prejavuje v živote jednotlivca, tam žije nové 
spoločenstvo, tam žije a pôsobí Christova Cirkev.1 Ako príklad 
takéhoto sociálneho konania nám môže poslúžiť biblický text knihy 
Skutkov svätých apoštolov, kde sa okrem iného píše: „V tých dňoch 
prišli do Antiochie proroci z Jeruzalema. Jeden z nich, menom Agabos, vstal 
a z vnuknutia Ducha varoval, že po celom svete bude veľký hlad, ktorý aj bol 
za cisára Klaudia. Preto sa učeníci uzniesli, že každý z nich podľa svojich 
možností pošle podporu bratom, ktorí bývajú v Judsku. Aj to urobili a poslali 
podporu starším po Barnabášovi a Saulovi“2. 

Takýto odkaz o budovaní nového spoločenstva nachádzame aj 
v misijnej činnosti svätého apoštola Pavla, ktorý sa veľkou mierou 
pričinil o rozšírenie Christovho Evanjelia medzi pohanskými národ-
mi - kázal po všetkých väčších mestách Malej Ázie, Grécka, Mace-
dónie, Ilýrie, navštívil Rím i Hispániu. Tam, kde Pavol kázal, 
nebudoval iba akési duchovné fiktívne spoločenstvo, no spoločenstvo 
živé, také, ktoré by dokázalo uplatňovať princípy kresťanskej lásky 
voči iným ľuďom. Budoval dynamické spoločenstvá, ktoré svojim 
spôsobom života ovplyvňovali celospoločenské dianie v danej 
oblasti. Apoštolom Pavlom založené cirkevné spoločenstvá boli 
nápomocné nielen vo vnútri svojho spoločenstva, ale svoju lásku, 
pomoc a nezištnosť prejavovali aj mimo neho a to rozličným spôso-
bom. Kresťania dávali k dispozícii svoje domy (pozri 2Kor 8, 19; Kol 
4, 15 a i.), konali zbierky (pozri Rim 15, 26; 1Kor 16, 1nn; 2 Kor 8, 
1nn), prenajímali miestnosti pre kázanie Božieho slova (pozri Sk 19, 
9), prichyľovali apoštolov a ich spolupracovníkov, poskytovali im 
zdravotnú starostlivosť (pozri 1Kor 2, 3; 2Tim 4, 20), zachraňovali 
apoštolov v rôznych nebezpečných situáciách, sprevádzali ich v dobe 
súženia a prenasledovania, stávali sa ich spolupracovníkmi, doru-
čovali listy, zbierky, či informovali o situáciách v jednotlivých 
cirkevných spoločenstvách.3 

                                                 
1 Viac pozri PRUŽINSKÝ, Š., HUSÁR, J.: Biblické východiská sociálnej práce. Prešov 2006, s. 64. 
2 Sk 11, 27–30. 
3 Pozri ŠAK, Š.: Počiatky kresťanskej misie. Prešov 2007, s. 95. 
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Misijnú činnosť chápal svätý apoštol Pavol ako jednu z dô-
ležitých úloh Cirkvi. Chápal ju ako službu, ktorou je možné pretvoriť 
svet, obnoviť národy a premeniť ich v duchu Evanjelia, teda zmeniť 
starého človeka na nového (pozri Ef 4, 22-24). Táto úloha samozrejme 
spájala v sebe službu slova - kázanie zmŕtvychvstalého Isusa Christa 
aj službu konkrétnej pomoci - sociálnu pomoc núdznym. Tá bola 
v osobe svätého apoštola Pavla podkutá obrovskou úprimnou a čis-
tou vierou v Isusa Christa, nesmiernou a obetavou láskou k Bohu 
a k ľuďom, ktorých počas svojich misií stretol a ktorých obrátil. 
V jeho misijnej činnosti na veľmi odráža aj jeho osobná skúsenosť - 
jeho obrátenie, ktoré mu pomáhalo v jeho službe národom. No 
a v neposlednom rade využíval pri svojej misijnej činnosti všetko, čo 
mohlo byť užitočné a potrebné pre človeka, aby mu pomohol po-
chopiť Christovo spasiteľné dielo, význam Jeho obete, smrti a vzkrie-
senia a zmysel všetkého v kontexte jeho osobného života. 

Misijná činnosť svätého apoštola Pavla bola výraznou mierou 
praktickou sociálnou službou (pozri Rim 15, 25), ktorej učil všetkých, 
čo ho počúvali. Mnohokrát vyzýva k praktickým skutkom milosr-
denstva a lásky (pozri 1Kor 16, 1), ktoré často chváli (pozri 2Kor 8, 1-
5) a ukazuje na ne, ako na Bohom obľúbené (pozri Hebr 13, 16). 
Pripomína však, že tieto skutky musia byť podložené vierou, lebo 
skutky bez viery nikoho nespasia (pozri Gal 2, 15–16) a ako vieme 
viera bez skutkov je mŕtva. No a naša viera sa podľa jeho slov nemá 
zakladať na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci (pozri 1Kor 2, 5).  

Ako misijná činnosť nie je záležitosťou iba misionárov, ale 
všetkých veriacich jednotlivo i spoločne1, tak aj sociálna služba Cirkvi 
nie je záležitosťou iba klerikov, ale celého cirkevného spoločenstva - 
cirkevnej obce. A ako bol svätý apoštol Pavol príkladom v misijnej 
práci a „slúžení svätým“ pre ním založené cirkevné spoločenstvá, tak 
má byť klerik príkladom v sociálnej službe na svojej cirkevnej obci. 
Toto jednoznačne vyplýva z misijnej činnosti svätého apoštola Pavla, 
ktorý organizovaním spoločenstiev veriacich v Isusa Christa, vytváral 
rodinné putá medzi jednotlivcami a aj medzi jednotlivými cirkev-
nými spoločenstvami. A to je Cirkev, Christovo telo, dynamický 
organizmus poháňaný nezištnou láskou, v ktorom každý úd koná 

                                                 
1 Pozri ŠAK, Š., cit. dielo, s. 96. 
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tak, aby to bolo dobré pre všetkých ostatných, a všetci kresťania sú 
ako jedna rodina - bratia a sestry v Christu.  

Svätý apoštol Pavol pri svojej misijnej činnosti vyzýva k dobro-
činnosti, láske, ochote, štedrosti a úprimnosti, no nerobí to iba slo-
vom, ale sám zbierky organizuje a povzbudzuje iných, aby konali 
podobne - „prosím vás teda, napodobňujte ma!“1. Apoštol Pavol neustále 
nabádal k praktickému prejavovaniu viery i lásky cez službu blížne-
mu. Kresťanom je podľa neho iba ten, kto svoju službu koná nezištne 
a tak, že je to pre iných prínosom.2  

„Ale nezabúdajte na dobročinnosť a vzájomnú pomoc, lebo v takých 
obetách má Boh záľubu“3 - to je idea, ktorá sprevádza apoštola Pavla 
celou je ho misijnou činnosťou. Každý človek má byť podľa apoštola 
Pavla veľkodušný. Každý, kto prijal Christa, dostal obrovský dar, 
ktorý je teraz nutné rozmnožiť, aby tak mohol prejaviť milosrdenstvo, 
pre ktoré aj Boží Syn zostúpil k nám a obnovil cestu k opätovnému 
spoločenstvu s Bohom. Nezabúdajte na pohostinnosť, nezabúdajte na 
dobročinnosť, nezabúdajte na pomoc blížnemu. Svätý Ján Zlatoústy 
k tomu poznamenáva, že apoštol tu nepoukazuje na budúcu činnosť, 
ale na dar, ktorý človek dostal od Boha, preto treba prejavovať 
dobročinnosť nielen vtedy, keď má človek prebytok, ale práve vtedy, 
keď má človek nedostatok.4  

Vo svojom druhom liste ku korintským kresťanom apoštol Pavol 
chváli štedrosť makedónskych kresťanov, ktorí napriek svojej chudo-
be sa až „nad možnosť“ zúčastňovali na dobročinnosti a službe svä-
tým. Korintských kresťanov vyzýva k podobnej dobročinnosti, láske 
a ochote, „aby bola rovnosť“. Apoštol hovorí: „Upovedomujeme vás, 
bratia, o Božej blahodati, ktorá bola daná makedónskym Cirkvám, že sa v 
mnohých skúškach súženia veľmi radovali a z ich krajnej chudoby vzišlo 
bohatstvo štedrosti. Dosvedčujem, že dobrovoľne dávali koľko mohli, ba aj 
viac ako mohli, a sami nás naliehavo prosili, aby sme im dopriali mať účasť 
na tomto dare a na službe svätým. A nielen to, ako sme dúfali, ale najprv 
samých seba odovzdali Hospodinovi a potom z Božej vôle aj nám, takže sme 
poprosili Títa, aby tak, ako začal toto dielo lásky, ho medzi vami aj dokončil. 

                                                 
1 1Kor 4, 16. 
2 Pozri PRUŽINSKÝ, Š., HUSÁR, J., cit. dielo, s. 93. 
3 Hebr 13, 16. 
4 Pozri СВ. ИОАНН ЗЛАТОУСТ: Беседа XXXIII. на послание к Евреям. Творения. 
Успенско-Почаевская лавра 2005, t. XII, c. 278-279. 
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A ako vo všetkom oplývate hojnosťou: vo viere, v slove, v poznaní, vo všetkej 
horlivosti a vo vašej láske k nám, tak vyniknite aj v tomto diele lásky. 
Nehovorím to ako rozkaz, ale aby som horlivosťou iných preveril úprimnosť 
vašej lásky. Veď poznáte blahodať nášho Hospodina Isusa Christa, že hoci 
bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. 
A v tomto dávam radu, lebo je vám na osoh, vám, ktorí ste už minulého roka 
začali nielen konať, ale aj chcieť. Teraz to teda dokončite, aby tak, ako ste 
horlivo chceli, aby ste aj urobili z toho, čo máte. Lebo keď je ochota, tá je 
príjemná podľa toho, kto čo má, a nie podľa toho, čo nemá. Veď nejde o to, 
aby sa iným uľahčilo a vám priťažilo, ale aby to bola rovnosť. Teraz nech váš 
prebytok pomôže v ich nedostatku, aby zasa ich prebytok pomohol v 
nedostatku vám, aby tak bola rovnosť, ako je napísané: „Kto mal mnoho, 
nemal nadbytok, a kto málo, nemal nedostatok“.1 Apoštol Pavol 
korintských kresťanov nabáda k štedrosti a úprimnosti v zbierke a 
varuje pred lakomstvom. Uskutočnenie charitatívnej zbierky na 
pomoc bratom nazýva „spravodlivosťou“, „službou lásky“, ktorá 
dopĺňa nedostatky svätých a rozmnožuje vďačnosť mnohých na 
Božiu slávu.“2 

„Preto som uznal za potrebné poprosiť bratov, aby najskôr išli k vám a 
pripravili váš ohlásený dar, aby takto pripravený bol prejavom vašej 
štedrosti, a nie lakomstva. Veď hovorím: Kto skúpo seje, skúpo bude aj žať; 
kto však seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil v srdci, nie 
s nevôľou, ani z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. A Boh má moc 
rozhojniť vo vás každú blahodať, aby ste vždy a vo všetkom mali všetkého 
dostatok, ba aj nadbytok pre každý dobrý skutok, ako je napísané: „Rozsýpal, 
dal chudobným a jeho spravodlivosť trvá naveky.“ Ten, čo dáva rozsievačovi 
semeno a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží aj vaše semeno a dá vzrast plodom 
vašej spravodlivosti, aby ste boli vo všetkom obohatení pre všestrannú 
štedrosť, ktorá prostredníctvom nás pôsobí vďačnosť Bohu. Lebo vykoná-
vanie tejto služby nielenže dopĺňa nedostatky svätých, ale aj podnecuje 
mnohých k hojnému vzdávaniu vďaky Bohu. Skrze skúsenosť tejto služby 
oni oslavujú Boha pre vašu poslušnosť vyznávanému Evanjeliu Christovmu 
a za štedré spoločenstvo s nimi i so všetkými. Modlia sa za vás a túžia po vás 
pre nesmiernu blahodať Božiu, ktorá je vo vás. Vďaka Bohu za jeho 

                                                 
1 2Kor 8, 1–15. 
2 Pozri PRUŽINSKÝ, Š., HUSÁR, J., cit. dielo, s. 92-93. 
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nevýslovný dar.“1 Apoštol Pavol cez slová ku korintským kresťanom 
odporúča všetkým kresťanom, aby boli dobročinní k núdznym a aby 
sa neustále nachádzali v živom a srdečnom spoločenstve jeden s dru-
hým. Takáto obeta je podľa jeho slov milá a príjemná Bohu. A prí-
jemnejšie je Bohu to, keď je milosrdenstvo robené nie z prebytku, ale 
z toho, čo tvorí živobytie darcu, resp. nedostatku. Sám Spasiteľ to 
potvrdzuje slovami: „Ozaj, hovorím vám, táto chudobná vdova vhodila 
viac ako všetci. Lebo tí všetci vhodili ako dar Bohu zo svojho prebytku, ale 
táto pri všetkej svojej chudobe dala posledné, čo mala na svoje živobytie“.2 
Nemôže byť spravodlivosťou to, ak človek dáva z prebytku, z toho, 
čo v žiadnom prípade nepotrebuje, čo je zvyškom, ktorý neohrozí 
jeho blahobyt, spravodlivejšie je, ak svoju pomoc blížnemu preukáže 
z toho, čo by tvorilo je základné potreby, čo je jeho živobytím, čoho sa 
vlastne vzdáva, o čo bude sám ukrátený. Svätý Efrém Sýrsky o tom 
hovorí podobne. Nie je dôležité koľko človek dáva, pretože Boh 
človeku nedáva podľa toho, koľko človek dal. Hoci by človek dal 
málo, keďže jeho majetok nie je veľký, no dal by to z úprimnosti 
svojho srdca, z pohnútky svojej vôle, Boh ho obdarí štedro. Boh totiž 
nepozerá na veľkosť daru v rukách človeka, no hľadí na ochotu, 
štedrosť a vôľu dať. A tak dá človeku nie toľko koľko mohol dať, ale 
toľko, koľko dať chcel, no pre nemajetnosť nemohol.3 A dá ešte 
omnoho viac. 

V misijnej činnosti svätého apoštola Pavla vidíme jeden faktor, 
ktorý je nevyhnutný pre úspešnosť misijného diela. Je to vlastný 
príklad. To samozrejme platí aj v sociálnej službe cirkevnej obce 
blížnym. Bolo by nepochybne zložitejšie presviedčať obrátený národ 
o charitatívnej službe, o nevyhnutnosti vzájomnej pomoci, ak by ten, 
ktorý ich obrátil na kresťanstvo, takto vôbec nekonal. Zo Skutkov 
svätých apoštolov, no najmä z Pavlových listov vidíme, že sám 
apoštol Pavol zbierky viedol, organizoval, prinášal na potrebné 
miesto. Sám hovorí: „Teraz však idem do Jeruzalema poslúžiť svätým, lebo 
Makedónia a Achája uznali za dobré urobiť nejakú zbierku pre chudobných 
svätých žijúcich v Jeruzaleme. Uznali to za dobré a sú im aj ich dlžníkmi. 
Lebo ak pohania dostali účasť na ich duchovných dobrách, sú im povinní 
                                                 
1 2Kor 9, 5–15. 
2 Lk 21, 3–4; por. Mk 12, 43–44. 
3 СВ. ЕФРЕМ СИРИН: Толкование на послания божественнаго Павла. Творения. 
Москва 1995, t. VII., c. 134. 
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poslúžiť v hmotných (veciach)“1. Organizovanie sociálnej pomoci 
považoval apoštol Pavol za nevyhnutnú súčasť života každej ním 
založenom cirkevnom spoločenstve. Charitatívnu zbierku napríklad 
zorganizoval aj v Korinte, Galácii, Makedónii, Acháji, písal o tom aj 
rímskym kresťanom, jednoducho chcel, aby služba vzájomnej pomoci 
bola prirodzenou súčasťou kresťanského života cirkevného spoločen-
stva. Korintským kresťanom píše: „Čo sa týka zbierky pre svätých, aj vy 
urobte tak, ako som nariadil galatským Cirkvám. Nech každý z vás v prvý 
deň po sobote odkladá a zbiera u seba toľko, koľko môže, aby sa zbierky 
nerobili vtedy, keď prídem. Keď však prídem, tých, ktorých uznáte za 
hodných, pošlem s listom do Jeruzalema, aby zaniesli váš milodar. A keď 
bude vhodné, aby som šiel aj ja, pôjdu so mnou“2. Túto a iné zbierky 
apoštol konal pre kresťanov v Jeruzaleme, ktorí sa dostali do hmotnej 
núdze a boli prenasledovaní omnoho viac a Pavol im týmto chcel 
splatiť dlh, ktorý podľa neho pohania mali, keď prijali ich duchovné 
blahá - vieru v zmŕtvychvstalého Isusa Christa. 

„Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá 
ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako vašu duchovnú službu Bohu”3 - za 
jedno z dôležitých východísk kresťanského života považuje svätý 
apoštol Pavol obetovanie sa pre blížneho. Je to predpoklad k cnostné-
mu životu. Podľa Pavlových slov musí človek najprv spoznať Božie 
veľké skutky pre človeka, ich význam, význam Jeho obety za nás a až 
potom pochopí význam svojej obety a obetavosti voči ostatným. Toto 
pochopenie rodí vľúdne a nezištné konanie - službu blížnemu člo-
veku. Vtedy človek pochopí potreby iného, a to nielen fyzickej, ale aj 
duchovnej podstaty. Nebude už vnímať iba svoje potreby, bude sa 
usilovať o hľadať záľubu iba v sebe presne tak, ako Christos nehľadal 
nič pre seba: „My silní sme povinní znášať slabosti slabých a nemať 
záľubu sami v sebe. Každý z nás nech má záľubu v blížnom pre jeho dobro a 
na budovanie. Veď ani Christos nemal záľubu sám v sebe“.4 Silný má 
podľa slov apoštola pomáhať slabšiemu a to platí aj v duchovnej aj 
materiálnej oblasti. Silný sa musí (lebo je silný) ponížiť k slabšiemu, 
aby mu pomohol a tak potvrdil vzájomnosť ich spoločenstva. To isté 
urobil aj náš Spasiteľ, ktorého v tomto máme napodobňovať. 
                                                 
1 Rim 15, 25–27. 
2 1Kor 16, 1–4. 
3 Rim 12, 1. 
4 Rim 15, 1–3. 
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Ruka toho, kto dáva štedro, nikdy nebude prázdna, no nech to 
robí s radosťou a nezištne, radí svätý apoštol Pavol. „Kto teda dáva, 
nech dáva nezištne, kto je predstavený, nech je horlivý, kto preukazuje 
milosrdenstvo, nech to robí s radosťou. Láska nech nie je pokrytecká. 
Nenáviďte zlo, pridŕžajte sa dobrého. Milujte sa navzájom bratskou láskou, 
predbiehajte sa navzájom v úctivosti, v horlivosti nebuďte leniví, buďte 
vrúcneho ducha, slúžte Hospodinovi. V nádeji sa radujte, v súžení buďte 
trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Majte účasť na potrebách svätých, buďte 
pohostinní. Žehnajte tých, čo vás prenasledujú - žehnajte a nepreklínajte! 
Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. Navzájom rovnako zmýšľajte. 
Nebuďte namyslení, ale sa priateľte s pokornými. Nebuďte múdri sami pre 
seba. Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; starajte sa o dobré pred všetkými 
ľuďmi“.1 Apoštol varuje pred pokrytectvom, ktoré zatieni milosrden-
stvo natoľko, že nebude možné ho považovať za skutok lásky 
k blížnemu. Naproti tomu má byť človek vrúcny, viesť sa k dobrému, 
slúžiť ľuďom, byť pohostinný a sústrastný. K týmto praktickým 
prejavom kresťanskej lásky učil apoštol ním pre Cirkev „ulovených“ 
ľudí. Sám si uvedomoval nevyhnutnosť spojenia viery a praktických 
skutkov lásky, preto nikdy ich od seba neoddeľoval a v každom 
prípade sa snažil o ich čo najužšie prepojenie. Bol presvedčený, že 
toto je pravé nasledovanie Christa, t. j. služba blížnemu na základe 
pravej viery. Pri svojej misijnej činnosti preto nikdy nevynechal aj jej 
sociálny kontext, ktorý omnoho lepšie stmeľoval myslenie kresťanov 
a smeroval ho k Trojjedinému Bohu. Reálna pomoc blížnym bola 
základným princípom v živote raných kresťanov a to najmä vďaka 
dobrej misijnej činnosti svätých apoštolov, najmä však svätého 
apoštola Pavla.  

Dobročinnosť (služba blížnemu) je v misijnom diele svätého 
apoštola Pavla popísaná ako základná vlastnosť spravodlivého muža, 
ku ktorej apoštol pridáva nezištnosť, milosrdenstvo, radosť z rozdá-
vania, pohostinnosť, vrúcnosť a obetavosť. Všetky majú byť však 
podkuté láskou a vierou, aby tak mohli vo svojom čase priniesť Bohu 
lahodné plody, hodné venca víťazstva. 

Ani v dnešnej dobe nemôžme zabúdať na sociálny rozmer 
cirkevnej misie i kresťanského života. Príkladom nám môže byť svätý 
apoštol Pavol, ktorý svoju misijnú činnosť, spôsob svojho misijného 
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diela založil na zmŕtvychvstalom Christovi a viere v Neho v teolo-
gickej i praktickej rovine. Láska a služba blížnym podložená vierou je 
pre Pavla základným východiskom k stavbe spoločenstva nazýva-
ného Cirkev. 

 
Rozsýpal, dával chudobným a jeho spravodlivosť trvá naveky. 

(Ž 111, 9) 
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