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5. EvanjElizácia prostrEdníctvom služby v komunitE

Počas slávenia veľkonočných 
sviatkov bolo zaujímavé počúvať o 
tom, ako kohorta, veliteľ a židovskí 
sluhovia Ježiša chytili, zviazali ho (Jn 
18,12). Zaujímavým na tom je fakt, 
že za tým, čo označuje termín ko-
horta sa ukrývalo približne 600 až 
1000 vojakov. Keď k tomu pripo-
čítame ešte stráž chrámu, keďže s 
Ježišom šli k Annášovi, čo je okolo 
200 vojakov a židovských sluhov, 
ten počet vychádza okolo tisícky. 
Táto tisícka vojakov ide zadržať jedi-
ného muža, ktorý sa podľa toho javí 
ako veľmi nebezpečný. V súčasnosti 
aj keby to bol zločinec najvyššieho 
nebezpečenstva tak by sa počet po-
licajtov počítal iba v desiatkach. A 
tak sa treba pýtať, v čom bol tento 
nazaretčan tak nebezpečný? A pre 
koho bol alebo je nebezpečný? 

Z evanjelia sa totiž dozvedáme, že 
jeho vlastní príbuzní ho pokladajú za 
čudáka (Mk 3,21: Keď sa to dopočuli 
jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo 

hovorili: „Pomiatol sa.“). Vtedajšie 
uznávané autority ho obvinili z toho, 
že je spojený s démonmi (Jn 10,20: 
Mnohí z nich hovorili: „Je posadnutý 
zlým duchom a šalie) a že je rúhač 
(Mt 9,3). Veľkňazi a farizeji – čiže 
predstavitelia náboženského živo-
ta – ho pokladali za zvodcu, ktorý 
klame a zvádza ľud (Mt 27,63). Ježiš 
istým spôsobom dokonca zmietol 
aj samotného Jána Krstiteľa, ktorý 
o ňom raz vyhlasuje, že je Baránok 
Boží, ktorý sníma hriechy sveta (Jn 
1,29), no vo väzení zapochyboval. A 
tá zmätenosť a pochybnosť sa na-
koniec najviac prejavila aj v samot-
nom ľude, ktorému síce v mnohom 
a rôznorodo poslúžil (kade chodil, 
dobre robil), nenašiel však v ňom 
oporu a priazeň, pretože tento ľud 
si radšej pred Pilátom volí Barabáša 
a zločinca uprednostňuje pred Ježi-
šom.  

Prečo potom toľko vzruchu a 
strachu okolo Ježiša, ktorý ako sa 

ktoré sa prinášalo pri obetách chu-
dobných a zároveň sa stala symbo-
lom Božej lásky, symbolom Božieho 
Ducha. Ježiš netoleruje skutočnosť, 
ak sa nezaslúžená láska Otca stáva 
predmetom obchodu; aktu, ktorý sa 
stáva veľmi závažným zvlášť vtedy, 
ak sa dotýka a je zneužitá vzhľadom 
k tým najchudobnejším v spoloč-
nosti. Preto práve v tejto súvislosti 
Ježišov postoj je najdramatickejší a 
najprísnejší zo všetkých, o ktorých 
sa môžeme dozvedieť v evanjeliu. 

Ak sme si  na začiatku položili 
otázku, prečo bol Ježiš tak nebez-
pečný a v čom spočívalo jeho nebez-
pečie, tak by sme si mohli takto od-
povedať: Ježiš zaútočil na najväčšiu 
a najúčinnejšiu formu diablovej tak-
tiky: na ľudskú pýchu. Ježiš je naj-
väčším prejavom Božej lásky, ktorá 
nie je iba pre niektorých, ktorí by si 
ju zaslúžili, ale je nezaslúženým da-
rom pre všetkých. Ježiš ponúkol túto 
nezaslúženú Božiu lásku všetkým a 
ten, kto ju prijal, nemôže ju nedávať 
ďalej. Ježiš takto zaútočil nielen na 
ľudskú pýchu, ale dal nám aj najsil-
nejšiu zbraň proti diablovi, satanovi 
– čo znamená žalobca, obviňova-
teľ. Táto zbraň ničí lož, ktorú dia-
bol šíri v našich mysliach a v našich 
srdciach, a ňou je snaha presvedčiť 
nás, že niektorí ľudia si nezaslúžia 
našu lásku, našu službu, našu po-

zornosť. Týchto ľudí, ktorí sa naozaj 
kvôli svojim životným zraneniam a 
rôznym poblúdeniam často chova-
jú neprimerane, nemôže nikdy nič 
iné priviesť k živému Bohu ako ich 
otvorenie sa pre Božiu lásku, ktorá 
sa im nezištne dáva prostredníc-
tvom nášho života, nášho záujmu o 
nich, našej služby pre nich, čiže náš-
ho vzťahu s nimi. 

To je príklad aj mladíka z Jánovho 
evanjelia, ktorý na nabádanie sv. On-
dreja ponúkol svojich päť chlebov a 
dve ryby. Možno v tom zástupe boli 
ľudia aj bohatší ako bol on; možno aj 
takí, ktorí rodine tohto mladíka ublí-
žili... No napriek tomu všetkému ten 
mladík ponúkol, čo mal v danej chvíli, 
bol ochotný poslúžiť. Pán Ježiš po-
žehnal tie chleby a ryby a rozmno-
žil ako pokrm pre tisíce. To je Božia 
cesta, ktorá chce viesť aj cez naše 
životy, v ktorých ponúkneme pre 
spoločenstvo to málo, čo máme a 
čo sme koniec koncov dostali (lebo 
čo máš, čo by si nebol dostal 1Kor 
4,7) – či už sú to naše schopnos-
ti, naša ochota, náš čas, naša čin-
nosť, naše prostriedky a Pán Ježiš 
to požehná a rozmnoží ako pokrm 
pre tisíce. Rok sv. Ondreja slávime aj 
kvôli tomu, aby sme počuli jeho hlas, 
ktorý nás nabáda k ochote pre túto 
službu tomuto svetu, aby prostred-
níctvom nej a v nej mohol slúžiť sám 
Ježiš.
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zdá, nemá nikoho za sebou? Prečo 
toľko obavy pred tým, koho sa nemá, 
kto zastať? Neodpustiteľný Ježišov 
zločin spočíval v tom, že vo svo-
jom učení a konaní sa predstavil ako 
Boh v službe, či pre službu človeku. 
V každom dovtedajšom predstavení 
náboženstva to bol človek, ktorý bol 
povinný slúžiť Bohu. Tu prichádza Je-
žiš, ktorý v najrozhodujúcejšej chví-
li svojho života sa zohýba k nohám 
apoštolov, umýva im nohy a pýta 
sa ich: Chápete, čo som vám uro-
bil? (Jn 13,12) Táto živá a nová tvár 
Boha v Ježišovi prináša v sebe nielen 
výzvu k radikálnej premene vníma-
nia Boha a prežívania vzťahu s ním, 
ale aj vzťahu navzájom medzi ľuď-
mi, medzi ktorými je vylúčená aká-
koľvek forma nadvlády a panovania. 
Naopak, vyzýva: Vy ma oslovujete: 
„Učiteľ“ a: „Pane“ a dobre hovorí-
te, lebo to som. Keď som teda ja, 
Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy 
si máte jeden druhému nohy umý-
vať. Dal som vám príklad, aby ste 
aj vy robili, ako som ja urobil vám. 
Veru, veru, hovorím vám: Sluha nie 
je väčší ako jeho pán, ani posol nie 
je väčší ako ten, kto ho poslal. Keď 
to viete, ste blahoslavení, ak podľa 
toho aj konáte. (Jn 13, 13-17)

To bol spustený alarm pre svet, v 
ktorom nosným princípom je vlád-
nuť, panovať, mať moc nad iným, a 
vo vtedajšom svete to bolo tak vo 
svete rodiny – kde otec bol pánom 
svojej manželky a svojich detí – ako 

aj vo svete náboženstva, kde sa táto 
nadvláda vykonávala v mene božom. 
Už vôbec nehovoriac o svete spolo-
čenskom, kde tento princíp vždy bol, 
je a bude v jeho jadre. Preto nepo-
chodili u Ježiša tí, ktorí prišli za ním 
ohľadom rozdelenia dedičstva; pre-
to nepochodila matka Zebedejových 
učeníkov so svojou požiadavkou pre 
svojich synov; preto nepochodil dia-
bol so svojou ponukou; preto nepo-
chodil ani ten, ktorý požadoval, aby 
Ježiš zostúpil z kríža

Ježiš svojim učeníkom hovorí veľ-
mi jasne: Viete, že tí, ktorých pokla-
dajú za vládcov národov, panujú nad 
nimi a ich veľmoži majú nad nimi 
moc. Medzi vami to tak nebude. Ale 
kto sa bude chcieť stať medzi vami 
veľkým, bude vaším služobníkom. 
A kto bude chcieť byť medzi vami 
prvý, bude sluhom všetkých. (Mk 
10,42-44) Ježiš veľmi upozorňuje na 
to, že jeho komunita nesmie napo-
dobňovať štruktúru moci existujúcu 
v tomto svete. Veľkosť kresťanskej 
komunity spočíva iba v službe, lebo 
ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal 
obsluhovať, ale aby slúžil a položil 
svoj život ako výkupné za mnohých 
(Mk 10,45).

Tento aspekt je v Lukášovom 
evanjeliu tak zdôrazňovaný, že Ježiš 
je prirovnávaný k pánovi, ktorý sa 
vracia v noci domov, a prevracajúc 
logiku a dovtedajšie zvyky, ak nájde 
svojich služobníkov bdieť, opáše sa, 

posadí ich k stolu a bude ich obslu-
hovať (Lk 12,37). 

Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. 
On mu povedal: „Pane, ty mi chceš 
umývať nohy?“ Ježiš mu odpovedal: 
„Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale 
neskôr pochopíš. Peter mu povedal: 
„Nikdy mi nebudeš umývať nohy!“ 
Ježiš mu odpovedal: „Ak ťa neumy-
jem, nebudeš mať podiel so mnou. 

Peter sa nebránil tomuto Ježi-
šovmu gestu iba kvôli pokore a úcte 
voči Ježišovi, ale možno aj preto, 
lebo si uvedomoval, že ak prijme 
túto Ježišovu službu, taký istý po-
stoj sa potom bude vyžadovať aj 
od neho. Peter už natoľko poznal 
svojho Majstra, že vedel alebo tušil, 
že toto robí práve kvôli tomu, aby 
im dal príklad. Pán Ježiš však hovorí 
veľmi jasne: Ak ťa neumyjem, ne-
budeš mať podiel so mnou. Inými 
slovami: ak to neprijmeš, tak nebu-
de mať nič spoločné s Bohom, ktorý 
slúži človeku. 

Šimon Peter mu vravel: „Pane, 
tak potom nielen nohy, ale aj ruky 
a hlavu! Peter skúša poslednú kar-
tu – kartu rituálu. V evanjeliu pred-
tým čítame, že blízko bola židovská 
Veľká noc a mnohí z toho kraja 
vystupovali pred Veľkou nocou 
do Jeruzalema, aby sa očistili (Jn 
11,55). Peter sa chce podriadiť ty-
pickému židovskému rítu, kde pod-
statným bolo umývanie hlavy a rúk. 
Ježiš opravuje jeho zmýšľanie: „Kto 
sa okúpal, potrebuje si umyť už len 

nohy a je celý čistý. A vy ste čis-
tí, ale nie všetci.“ (Jn 13,10). Nie tak 
očistný rítus, ktorý zrejme všetci 
apoštoli (aj Judáš) prijali, ale prijatie 
jeho služby, ktorá je vyjadrením lás-
ky a zjednotenie sa s ním, robí člo-
veka čistým: Odpúšťajú sa jej mno-
hé hriechy, lebo veľmi miluje. Komu 
sa menej odpúšťa, menej miluje. 
(Lk 7,47) Zatiaľ čo náboženstvo uči-
lo, že ak sa niekto chce priblížiť k 
Bohu, musí sa očistiť, Ježiš svojim 
životom a svojim postojom ukazuje, 
že iba prijatie jeho lásky robí člove-
ka čistým. A toto prijatie jeho lásky, 
táto jediná možná čistota pre člo-
veka, toto jediné možné spojenie 
s Bohom sa živí, udržuje a overuje 
službou iným. Medzi sebou nemáme 
žiaden iný dlh ako milovať sa – teda 
slúžiť si navzájom (porov. Rim 13,8). 

Viera, ako ju predstavil Ježiš, je 
odpoveďou človeka na dar, ktorý 
robí Boh zo seba samého. Vo viere je 
opravdivý kult, ktorý spočíva v pre-
dĺžení Božej lásky ľuďom. Toto predĺ-
ženie Božej lásky nazývame službou, 
ktorá je prejavom Božieho milosr-
denstva voči ostatným bratom a 
sestrám. Milosrdenstvo chcem, a 
nie obetu (Oz 6,6; Mt 12,7). 

V tomto ohľade je dôležité si 
všimnúť evanjeliové opakovanie 
termínu predavačov holubov (Mt 
21,12; Mk 11,15; Jn 2,14.16), ktorý 
sa vzťahuje na Ježišovo vyháňanie 
z chrámu. Holubica bolo zvieraťom, 
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