
Zamyslenia na týždeň po 2. nedeli po Svätej Trojici 
 

Piatok 15. júna 2018 

Piesne: ES č. 381, 466 

Text: L 22, 24 – 30 

„24Povstal medzi nimi spor, kto z nich je asi najväčší. 25On im povedal: Kráľovia panujú 

nad svojimi národmi, a tí, čo majú moc nad nimi, volajú sa dobrodincami. 26Vy však nie tak! 

Ale najväčší medzi vami nech je ako najmenší; a vodca ako slúžiaci. 27Lebo kto je väčší: ten, 

čo sedí za stolom, a či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí? Ale ja som medzi vami ako ten, čo 

slúži, 28vy však ste tí, čo ste v mojich pokušeniach zostali pri mne. 29Ako mne dal Otec, aj ja 

dávam vám kráľovstvo, 30aby ste jedli a pili za stolom v mojom kráľovstve a sedeli na 

trónoch a súdili dvanásť kmeňov izraelských.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Medzi učeníkmi sediacimi pri stole Pánovom povstal spor. V gréckej pôvodine tu nájdeme 

slovíčko filoneikia. Môžeme ho chápať ako túžbu (filo-) po víťazstve (neikia). Medzi 

učeníkmi vznikla súťaživosť, túžba víťaziť, želanie byť lepší ako ten druhý, byť najlepší. Náš 

evanjeliový text je pritom obklopený skôr negatívnymi príkladmi konania učeníkov. 

Predchádza mu totiž Pánova predpoveď zradcu, ktorý sa nachádza s nimi pri jednom stole. 

Hneď po 30. verši zase nasleduje varovanie učeníkovi Petrovi, že Ježiša zaprie. Kristovým 

učeníkom naozaj nič ľudské nie je cudzie. Pán Ježiš však na ich spor odpovedá nasledovne: 

Túžba byť lepší než ostatní sa presadzuje v okolitom svete. Králi panujú nad svojimi národmi 

a tí, čo majú moc – autoritu, sa volajú dobrodincami. Kristus Pán takéto konanie vo svete 

priamo neodsudzuje. Dokonca pripúšťa, že tí, ktorí nesú politickú moc, môžu a majú byť 

činiteľmi dobrého. V správe svetských vecí je prínosné, keď vládnu tí, ktorí súťažili a zo 

súťaže vyšli ako tí najlepší. V spoločenstve Kristových učeníkov to však má byť inak. Medzi 

tými, ktorí chcú byť prítomní pri stole Pánovom, ktorí sú súčasťou spoločenstva veriacich, 

majú platiť úplne iné pravidlá. Tieto pravidlá sú založené na samotnom Kristovi a Jeho 

konaní: „Ale ja som medzi vami ako ten, čo slúži.“ Vo vnútri cirkvi nejde o to, kto si svojimi 

skutkami a talentmi zaslúži ocenenie. Cirkev je spoločenstvo tých, ktorí si navzájom slúžia, 

lebo ich Pán sa zjavil ako trpiaci služobník. Cirkev je spoločenstvom Kristovho stola, okolo 

ktorého sa stretávajú Jeho učeníci. Na tejto zemi sa stretávajú s pokáním, pokorou, ale 

i s vďakyvzdaním pri Večeri Pánovej a  spoločenstvo nebeského stola je pre slúžiacich 

Kristových služobníkov pripravené natrvalo v kráľovstve Božom na konci vekov. Amen. 



 

Modlitba:  

Nebeský Otče, v Tvojom nebeskom kráľovstve niet ľudských víťazov. Tam vládneš jedine Ty 

a skrze svojho Syna Ježiša Krista nám zjavuješ skutočné Božie víťazstvo nad hriechom. Lebo 

On slúžil, aj my máme slúžiť jedni druhým. Vo vzájomnej láske okolo Tvojho stola smieme 

prežívať silu Tvojej lásky a odpustenia hriechov. Niet medzi nami víťazov, sme služobníci, 

prijímajúci dary Tvojho stola a dúfajúci vo večné spoločenstvo nebeskej hostiny v Tvojom 

kráľovstve. Amen. 
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