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7. Veľkonočná nedeľa 
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R. Pán kraľuje, Najvyšší na celej zemi.

Jn 17, 20 - 26 
Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, neprosím len za 

nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako 

ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma 

ty poslal.

A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som 

dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – 

ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale 

jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal 

a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.

Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si 

mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby 

videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma 

miloval pred stvorením sveta.

Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, 

ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty 

poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, 

bola v nich a aby som v nich bol ja.“



Sedemnásta kapitola Jánovho evanjelia predstavuje záver Ježišovej 

rozlúčkovej reči vo večeradle, z ktorej úryvky sme v rímskokatolíckej liturgii 

počúvali v predchádzajúce nedele. Ježiš túto reč zakončuje modlitbou, ktorá sa 

niekedy označuje ako „Ježišova veľkňazská modlitba.“

 Už tradične sa delí na tri čas�: Ježiš sa modlí za seba, Ježiš sa modlí za 

učeníkov a Ježiš sa modlí za Cirkev. Práve posledná časť bude v centre našej 

pozornos� na nasledujúcu nedeľu.

Ústrednými mo�vmi v tomto úryvku sú poznanie, láska a sláva. Ježiš 

potvrdzuje, že svet nepozná Otca. Ten, kto Otca pozná je Ježiš sám. A tak jedinou 

cestou, ako môže svet spoznať Otca, je spoznať, že Ježiš je poslaný od neho. 

Ježišova pozemská misia však bola časovo a aj priestorovo veľmi 

obmedzená. Ako sa teda môže Ježišova túžba naplniť? Nádej prichádza cez tých, 

ktorí spoznali, že Ježiš je tým poslaným od Otca. Začína sa tými, ktorí boli s ním 

počas jeho misie medzi nami. Avšak aj to by bolo veľmi málo na to, aby sa mohla 

Ježišova túžba naplniť. Sú k tomu potrební ďalší, ktorí uveria v Ježiša.



Je pozoruhodné ako sa to má uskutočniť: skrze slovo Ježišových prvých 

učeníkov: „No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo 

mňa.“ Teda to, čo sa tu zdôrazňuje je úloha ohlasovania učeníkov. Nie sú to 

zázraky a divy, ktoré majú k viere v Ježiša privádzať, ale slovo. Ono samozrejme 

môže obsahovať aj ohlasovanie o Ježišových mocných skutkoch, ale dôraz je na 

slovo, na ohlasovanie, a teda, mohli by sme povedať, na vydávaní svedectva.

Ono sa však nevydáva len slovami. Hovorí o tom Ježišova túžba, ktorá sa 

stáva modlitbou: „aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj 

oni boli v nás jedno.“ Ježiš sa modlí za tých, ktorí uveria v neho skrze slovo jeho 

učeníkov a to, že sa jedným dychom modlí za ich jednotu, hovorí o tom, že k slovu 

patrí aj svedectvo života, bez neho sa slovo stáva neúčinným.

Ak má slovo učeníkov prinášať úrodu ďalších veriacich v Krista, musí byť 

podporované svedectvo života komunity v jednote podľa vzoru jednoty Syna 

s Otcom. Tak ako Syn ostával verný tomu, čo sa naučil od Otca, tak aj Ježišovi 

učeníci majú zostávať jednotní v tom, čo sa naučili od Syna, veď Ježiš hneď 

pokračuje: „slovo, ktoré si dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my 

jedno – ja v nich a ty vo mne.“ Ak učeníci zostávajú verní Ježišovmu slovu, ostávajú 

verní aj tomu Otcovmu, a sú tak jedno s Otcom i Synom.

Čo je týmto slovom, ktoré Ježiš učeníkom odovzdal? Tu si môžeme 

spomenúť na verše z liturgie pred dvoma týždňami: „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. Kľúčovým rozpoznávacím znakom učeníkov má byť v tomto 

prípade láska medzi členmi spoločenstva. Nie však láska hocijaká, ale podľa vzoru 

Ježišovej lásky. Ak učeníci budú takúto lásku medzi sebou žiť, podľa toho budú 

rozpoznaní ako �, ktorí patria k Ježišovi.



Ak �eto slová prepojíme so slovami z dnešného evanjelia, mohli by sme 

povedať, že túžená jednota učeníkov sa má predovšetkým prejaviť v živote 

v láske medzi sebou podľa vzoru Ježišovej lásky k nim. Tento dôraz nám môže 

pomôcť pri uvažovaní o jednote kresťanov v dnešnom svete. Ak si pri dnešnom 

evanjeliu kladieme otázku, ako môžeme napĺňať Ježišovu túžbu, aby sme boli 

jedno, odpoveď môžeme nájsť v živote podľa Ježišovej lásky. O takúto jednotu sa 

môžeme snažiť, aj napriek tomu, že máme rozličné názory na niektoré doktrinálne 

otázky.

Takéto spojenie týchto dvoch sta� z Jánovho evanjelia sa zdá vhodné aj 

preto, lebo vidíme, že Ježiš aj v dnešnom evanjeliu po zopakovaní slov o jednote, 

pokračuje slovami o láske: „Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma 

ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.“ Ak má svet spoznať v učeníkoch 

Otcovu, teda Božiu lásku, spozná to jedine podľa svedectva života učeníkov 

v láske. Láska, ktorou Ježiš miloval svojich učeníkov, bola Otcovou láskou, a teda 

ak učeníci žijú podľa vzoru Ježišovej lásky, zjavujú tak vlastne lásku Otca, Božiu 

lásku a tá je Božou slávou, ktorú mal Syn už pred tým, ako bol svet.


