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5. Veľkonočná nedeľa 
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R. Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ.

Jn 13, 31 - 33 a. 34 - 35
Keď Judáš vyšiel z večeradla, Ježiš povedal: „Teraz je 

Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. A keď je Boh 

oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi.

Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Nové prikázanie vám dávam, aby ste 

sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. 

Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“



Nachádzame sa v bode zlomu. Ježišove prvé slová v tomto momente 

hovoria o jeho oslávení, ale aj o oslávení Otca. Mohli by sme povedať, že v tejto 

chvíli sa končí jedna časť Ježišovo života a zároveň sa v tej istej chvíli začína 

napĺňať časť druhá: jeho utrpenie, smrť, zmŕtvychvstanie a vystúpenie k Otcovi.

Ježiš svojho Otca oslavoval aj vo svojom verejnom účinkovaní. K jeho 

koncu, v momente, keď ho vyhľadávajú aj Gréci, teda nielen členovia vyvoleného 

národa, zvolá: „Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma 

pred touto hodinou? Veď práve pre túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje 

meno!“ Nato zaznie hlas z neba: „Už som oslávil a ešte oslávim.“ 

Otec už v Ježišovi oslavoval svoje meno, veď tým, hovoril a robil už 

postupne odhaľoval jeho tvár. Avšak, zavŕšenie tohto oslávenia v jeho najvyššej 

forme má ešte len prísť a začína sa práve v momente zlomenej lásky, dôvery 

a priateľstva, ktoré nie sú odplatené rovnakým spôsobom.

V momente, keď sa Judášovo rozhodnu�e nemať viac účasť na 

spoločenstve s Ježišom a jeho presvedčenie, že Ježišov projekt by nemal viac 

pokračovať dovŕši, Ježiš zvolá: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený 

Boh.“ Drámu tejto chvíle ešte podčiarkuje to, že Judáš len pred okamihom prijal 

od Ježiša smidku, ktorá symbolizuje účasť na tom istom spoločenstve.



Toto je ten moment, v ktorom sa prejavuje Božia sláva: Boh sa vydáva 

do rúk človeka, ktorý sa mu obrá�l chrbtom; z jeho priateľa sa stáva nepriateľ. 

Projekt spoločenstva, ktorý chcel človek odsúdiť na zánik, práve v tomto odsúdení 

nachádza zdroj a základ plnos� svojej existencie. Ježišova láska zahŕňa aj jeho 

nepriateľov, a tak Ježiš zostáva verný láske, ktorú žije s Otcom. Takto zjavuje 

charakter Božieho života, ktorý nepriateľov neoberá o ich život, ale dáva za nich 

ten svoj. Preto tým, ktorí sa vo večeradle rozhodnú zostať môže Ježiš povedať: 

„Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy 

vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.“ 

Takýto druh lásky má byť rozpoznávacím znakom tých, ktorí sa týždeň čo 

týždeň do poveľkonočného večeradla vracajú.



NOVÉ PRIKÁZANIE
Evanjelium nás privádza do Večeradla, aby sme si vypočuli niektoré zo slov, 

ktorými sa Ježiš obrá�l na učeníkov v „rozlúčkovej reči“ pred svojím utrpením. Po 

tom, ako umyl nohy Dvanás�m, im povedalo Novom prikázaní.

Vieme, že už v Starom zákone Boh prikázal členom svojho ľudu milovať 

blížneho, ako seba samého. Sám Ježiš tomu, kto, kto sa ho pýtal, ktoré je to 

najväčšie prikázanie Zákona, odpovedal, že tým prvým je milovať Boha celým 

srdcom a druhým je milovať blížneho ako seba samého.

Prečo ho nazýva „novým prikázaní?

Staré prikázanie lásky sa stalo novým, pretože bolo doplnené o tento 

prídavok: ako som ja miloval vás. Milujte sa, ako som ja miloval vás. Novosť 

plne spočíva v láske Ježiša Krista, v tej láske, s ktorou dal za nás život. Ide o lásku 

Boha, univerzálnu, bez podmienok a limitov, ktorá nachádza vrchol na kríži. V tej 

chvíli maximálneho zníženia sa, v tej chvíli odovzdanos� Otcovi, Boží Syn ukázal 

a daroval svetu plnosť lásky. Znovu premýšľajúc o Kristovom utrpení a jeho 

agónii, učeníci pochopili význam tých jeho slov.

Ježiš nás miloval ako prvý, miloval nás aj napriek našim krehkos�am, 

našim obmedzeniam a našim ľudským slabos�am. Vďaka nemu sme sa stali 

hodnými jeho lásky, ktorá nepozná hraníc a nikdy sa neskončí. Dávajúc nám 

nové prikázanie, žiada nás, aby sme sa medzi sebou milovali nielen našou láskou, 

ale tou jeho, ktorú Duch Svätý vlieva do našich sŕdc, ak ho vzývame s vierou.  

Týmto spôsobom – a jedine takto – sa môžeme vzájomne milovať nielen tak, ako 

milujeme seba samých, ale tak, ako nás miloval on, čiže nekonečne viac. 

 Láska, ktorá sa ukázala v Kristovom kríži a ktorou nás on sám povoláva 

žiť, je jediná sila, ktorá premieňa naše srdce z kameňa na srdce z mäsa.


