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EvanjElizácia prostrEdníctvom jEdnoty
Ondrej spolu s Filipom za Ježišom privádzajú Grékov, keď ho chcú vidieť (Jn 12, 20-22)

Pomôcky: zväzok prútov

Kňaz (mode-
rátor): Deti, stalo 
sa vám už niekedy,  
že ste sa  nechtiac 
ocitli úplne sami 
na nejakom mies-
te? Bolo to možno 
aj doma, alebo ste 
sa stratili na ulici, 

v obchode, alebo zablúdili v lese? Ako 
ste sa vtedy cítili? (Odpovede detí) 
Mali ste strach a najradšej by ste mali 
pri sebe niekoho blízkeho. Niektorí z 
vás možno boli na dlhšom výlete bez 
svojich rodičov, alebo v letnom tábore 
a hoci tam boli aj iné detí, predsa vám 
občas bolo smutno a cítili ste sa sami. 
Bolo vám clivo za rodičmi, súrodenca-
mi. Osamotené dieťa sa necíti dobre. 
Dokonca aj také maličké, ktoré leží v 
postieľke, plače, keď pri sebe nevidí 
mamu. Nielen v rodine, ale i mimo nej 
ľudia žijú, pracujú a trávia voľný čas v 
skupinách. Pán Boh stvoril ľudí tak, že 
v rodine,  v škole, v práci sú spolu a 
vytvárajú spoločenstvá. 

Cítia sa vždy dobre, keď sú spolu? 
Zrejme nie vždy. Zo skúsenosti viete, 
že v rodine, kde sa rodičia hnevajú, ne-
cítia sa dobre ani oni sami, ani ich deti. 
Taká rodina ľahko stráca jednotu a 
rozpadá sa. Rovnako to platí pre každé 
iné spoločenstvo. Na nejednote a hád-
kach sa rozpadá priateľstvo, kolektív v 
škole, aj v práci. 

Istý starý otec cítil, že už nebu-
de dlho žiť. Bol pripravený na smrť. 
Trápilo ho iba jedno: jeho synovia boli 
medzi sebou rozhádaní. Chcel ich po-
učiť, akou veľkou hodnotou je jednota. 
Prikázal im priniesť niekoľko nie veľ-
mi hrubých prútov a zviazať ich spolu. 
(Deťom ukážeme zväzok prútov, ktorý 
sme si pripravili). Keď to urobili, ká-
zal každému z nich polámať ten zvä-
zok. Žiaden z nich to nedokázal urobiť. 
(Niektoré deti si to môžu prísť vyskú-
šať). Potom kázal synom tie prúty roz-
viazať a každý zlomiť osobitne. Urobili 
to bez ťažkostí. (Aj to si môžete teraz 
vyskúšať. Tie isté deti si to vyskúšajú 
s jedným prútom.) Otázka: Deti, bolo 
ťažké zlomiť jeden prút? Nie. Napokon 
otec svojim synom povedal: „Vidíte, ak 

pomocou, veď pri krste nás všetkých 
povolal za svojich priateľov. No najpre-
svedčivejšie budeme hovoriť o Ježišovi 
nie slovami, ale tým, že budeme žiť me-
dzi sebou vo vzájomnej láske, tak, ako 
si to Ježiš prial, keď sa lúčil so svojimi 
apoštolmi. Podobne ako apoštolom, 
hovorí aj nám:  „Podľa toho spoznajú 
všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete 
navzájom milovať.“ (Jn 13,35) Iba láskou 
sa buduje jednota, na ktorej Ježišovi tak 
veľmi záležalo. 

Jednote s Ježišom a medzi sebou na-
vzájom sa učíme, keď sa zúčastňujeme 
svätej omše. Je to zároveň oslava Pána 
Ježiša v dome nášho nebeského Otca. 
Schádzame sa v Duchu Svätom ako 
jedna rodina, ako bratia a sestry. Spo-
lu sa modlíme a spievame. Na začiatku 
svätej omše vyjadrujeme ľútosť  nad 
hriechmi. Hriech je totiž to, čo ľudí roz-
deľuje a ničí jednotu. Ľútosťou a potom 
pri znaku pokoja podaním ruky, odstra-
ňujeme všetko to, čo nás rozdeľovalo 
od Boha a medzi sebou navzájom. Po-
tom prichádza k nám na oltár Pán Ježiš 
a my ho prijímame do našich duší. Tým 
sa najsilnejšie uskutočňuje jednota me-
dzi ním a aj medzi nami navzájom, lebo 
všetci máme vo svojich srdciach toho 
istého Pána Ježiša. On túži, aby jednota 
medzi nami trvala nielen počas svätej 

omše, ale aby sme 
si lásku a jednotu 
odniesli domov, do 
školy, medzi ka-
marátov. 

Evanjelista sv. 
Lukáš napísal o pr-

vých kresťanoch tieto slová: množstvo 
veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. 
Takýto príklad priťahoval neveriacich a 
aj oni sa stávali kresťanmi. Stretnutie s 
Pánom Ježišom zmenilo život mnohým 
ľuďom. Dnes sa ľudia môžu stretnúť 
s Ježišom prostredníctvom tých, ktorí 
žijú v láske a jednote s ním a medzi se-
bou.  Ak budeme žiť jednotu s Ježišom 
a aj medzi sebou navzájom, stane sa to 
silným magnetom pre tých, ktorí ešte 
v Pána Ježiša neveria. Aj oni ho zatúžia 
spoznať.

1.Čítanie  Svä-
tého Písma.

Spolu so svo-
jimi kamarátmi 
alebo s rodičmi si 
prečítajte úryvok 
zo Svätého Pís-
ma: Jn 17, 20-23. 
Porozprávajte sa o 

tom, čo buduje jednotu vo vašej rodine, 
v škole, medzi kamarátmi a čo ju ničí.  
Spoločne sa pomodlite za jednotu a 
pokoj vo vašich rodinách a v Cirkvi.

2. Chcem budovať jednotu
V tomto období sa rozhodni vedo-

me budovať jednotu s Pánom Ježišom 
a medzi ľuďmi tým, že sa častejšie zú-
častníš na svätom prijímaní a budeš sa 
modliť, aby nijaký hnev, závisť, ani iný 
hriech nás nerozdeľoval ani v rodine, 
ani v škole, ani vo farnosti. Snaž sa  ne-
narušiť jednotu s priateľmi a s ľuďmi, 
ktorí sa o teba starajú.
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budete jednotní a svorní, nezlomí vás 
nijaká ťažkosť. Ak vám bude chýbať 
jednota, váš osud bude podobní tým 
rozdeleným prútom.“ 

Aj Pán Ježiš 
si vytvoril okolo 
seba spoločen-
stvo dvanástich 
mužov – apošto-
lov. Veľmi mu zá-
ležalo na tom, aby 
medzi nimi vládlo 
vzájomné poro-

zumenie a jednota. Dnes si porozprá-
vame o jednej udalosti, ktorá sa stala 
na sklonku Ježišovho života, po troch 
rokoch jeho verejného účinkovania. 
Vtedy už bol Ježiš známy takmer v ce-
lom v Izraeli. Nie div, že keď prišiel so 
svojim apoštolmi do niektorého mesta 
či dediny, všetci ho chceli vidieť. Mnohí 
prichádzali aj z veľkej diaľky, aby sa s 
ním mohli stretnúť. Možno sami máte 
skúsenosť, alebo ste to videli v televí-
zii, že keď mal prísť do nejakého mes-
ta významný, alebo populárny človek, 
mnoho ľudí, či fanúšikov vyšlo do ulíc, 
aby ho mohli vidieť, pozdraviť alebo 
privítať.  

Ľudia si Pána Ježiša obľúbili a jeho 
popularita ešte vzrástla, keď urobil 
jeden zo svojich najväčších zázrakov 
- vzkriesil svojho mŕtveho priateľa 
Lazára neďaleko mesta Jeruzalema. 
O niekoľko dní na to sa mala v Jeru-
zalemskom chráme sláviť židovská 
Veľká noc. Pre všetkých židov to bol 
veľký sviatok, na ktorý sa pripravovali 
niekoľko dní vopred. Do mesta začali 
prichádzať pútnici nielen z Izraela, ale 
aj z okolitých krajín a tak sa ulice  za-
pĺňali množstvom ľudí. Boli tam aj tí, 
ktorí videli ako Ježiš pred pár dňami 

vzkriesil Lazára a túto čerstvú udalosť 
rozprávali všetkým naokolo. Správa o 
Ježišovi, o jeho veľkých skutkoch, kto-
ré konal medzi ľuďmi sa šírila po celom 
meste.  Preto nie div, že mnohí, ktorí to 
počúvali, boli na Ježiša zvedaví a priali 
si vidieť ho. Aj Pán Ježiš sa rozhodol 
ísť na veľkonočné sviatky do Jeruzale-
ma spolu s apoštolmi. Správa, že Ježiš 
prichádza do mesta, sa  medzi ľuďmi 
rozšírila ako blesk. V meste zavládla 
veľká radosť a nadšenie. Svoju radosť 
vyjadrili ľudia tým, že z najbližších 
stromov dokonca natrhal palmové 
vetvičky, išli Ježišovi v ústrety, mávali  
a volali mu na slávu ako kráľovi. Medzi 
dospelými boli aj deti, ktoré prišli spolu 
s rodičmi na sviatky. Celé mesto bolo 
na nohách.

Túto udalosť a nadšenie sledovala 
aj skupina cudzincov, ktorí pochádzali z 
Grécka. (Bol tam niekto na dovolenku? 
Je to ďaleko aj odtiaľ, ale vzdialenosť z 
Grécka do Jeruzalema je ešte väčšia) 
Počúvali, čo ľudia rozprávajú o Ježišovi, 
videli, ako ho všetci oslavujú a preto 
ich hnala zvedavosť a túžili sa s ním 
stretnúť. Jeden z Ježišových apošto-
lov, evanjelista Ján, bol pri tom a túto 
udalosť opísal to vo svojom evanjeliu 
takto (prečítame evanjelium): 

Mužovia pochádzajúci z Grécka sa 

vypytovali okolostojacich, ako by sa 
mohli dostať do Ježišovej blízkosti a 
osobne sa s ním stretnúť. Tí im pora-
dili, aby sa obrátili na jeho najbližších 
priateľov, na apoštolov. Oslovili jed-
ného z nich, apoštola Filipa. Zaujímavé 
je to, že Filip nešiel za Ježišom hneď a 
sám, ale povedal to apoštolovi Ondre-
jovi. Ani Ondrej nešiel za Ježišom sám, 
ale prišli za Ježišom spolu a oznámili 
mu, že sa s ním chcú Gréci stretnúť. 
Môžeme si na apoštoloch všimnúť 
peknú vlastnosť – nepredbiehajú sa 
jeden pred druhým, ani jeden nechce 
vyniknúť. Ani Filip, ani Ondrej sa nevy-
náša pred Grékmi, že to sám u Ježiša 
zariadi, ale idú za Ježišom spolu. Tejto 
súdržnosti sa naučili pri  Ježišovi. Pred 
tromi rokmi, keď ich Pán Ježiš povolal 

za apoštolov, mal každý z nich  vlastné 
predstavy o svojej budúcnosti. Vte-
dy sa dvanásti apoštoli navzájom ani 
dobre nepoznali. A nepoznali dobre ani 
Pána Ježiša. Vedeli o ňom, že je učiteľ, 
ktorý je úplne iný ako vtedajší učitelia, 
a preto mali túžbu lepšie ho spoznať. 
Avšak čím dlhšie boli s Ježišom, tým 
si ho viac obľúbili a obdivovali. Každý 
si k nemu začal vytvárať svoj osobný 
vzťah, snažil sa byť jeho priateľom a 
budovať s ním jednotu. Ale Ježišovi 
to nestačilo. Želal si, aby sa aj apoš-
toli medzi sebou viac poznávali, vážili 

si jeden druhého, pomáhali si a budo-
vali  jednotu medzi sebou. Uplynuli už 
tri roky čo s ním boli dennodenne na 
cestách a on ich často poúčal, aby sa 
nevyvyšovali jeden nad druhého. Ježi-
šovi tak veľmi záležalo na jednote, že 
pri svojej rozlúčke s nimi, pri Poslednej 
večeri, keď sa Ježiš nahlas modlil po-
čuli, ako trikrát prosil svojho nebeské-
ho Otca o jednotu medzi nimi a medzi 
všetkými, ktorí raz budú patriť do Ježi-
šovej rodiny – Cirkvi. Ježiš prosil svojho 
nebeského Otca takto: „Aby všetci boli 
jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, 
aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, 
že si ma ty poslal.“ (Jn 17,21) Ježiš ve-
del, že ak nebude medzi jeho učeníkmi 
jednota, ak nastúpi rozdeľovanie, Cir-
kev bude slabá a môže ju stihnúť osud 
podobný osamoteným prútom, keď 
ich rozdelili. Nebude sa môcť ani roz-
širovať do celého sveta. Keď neveriaci 
ľudia uvidia, že kresťania sú rozdelení, 
nemajú vieru a nemajú sa radi,  neuve-
ria v Pána Ježiša a jeho evanjelium.   

Deti, už ste niekedy počuli heslo: V 
jednote je sila!? A to platí aj pre náš 
kresťanský život.

Mužovia z Grécka boli zvedaví na 
Pána Ježiša, pretože ľudia, ktorí ho 
poznali, nadšene o ňom rozprávali  a 
oslavovali ho. Aj dnes je ešte veľa ľudí, 
ktorí Pána Ježiša nepoznajú, vôbec o 
ňom nepočuli, alebo nemajú o neho 
záujem. Možno sami máte takýchto 
kamarátov a spolužiakov. Pán Ježiš sa 
chce dať poznať aj im. Chce, aby sa aj 
oni stali jeho priateľmi, stretávali sa s 
ním a viac ho spoznávali. Ale sám to 
nemôže urobiť. Potrebuje  k tomu vás, 
ktorí už Ježiša viac poznáte, počúvate 
o ňom v kostole, na hodinách nábo-
ženstva, aby ste svojim kamarátom 
o ňom rozprávali. Ježiš ráta s  vašou 

Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli klaňať Bohu, boli Gréci. 
Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho: „Pane, 
chceli by sme vidieť Ježiša.“ Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a 

Filip to išli povedať Ježišovi.
Jn 12,20-22
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