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14. nedeľa v cezročnom období
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R. Jasaj Bohu, celá zem.

Lk 10, 1 - 12. 17 - 20
Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred 

sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť.

A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána 

žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!

Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec 

ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte!

Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu!‘ 

Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. 

V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju 

mzdu. Neprechádzajte z domu do domu! 

A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, 

uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: ‚Priblížilo sa k vám Božie 

kráľovstvo.‘

Keď prídete do niektorého mesta a neprijali by vás, vyjdite do jeho ulíc 

a povedzte: ‚Striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil 

na nohy. Ale vedzte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo!‘ Hovorím vám, že 

Sodomčanom bude v onen deň ľahšie ako takému mestu.“ Sedemdesiati dvaja sa 

vrátili natešení a hovorili: „Pane, aj zlí duchovia sa nám poddávajú v tvojom 

mene!“



On im povedal: „Videl som satana padať z neba ako blesk. Hľa, dal som 

vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám 

neuškodí. No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, 

že sú vaše mená zapísané v nebi.“

Všetky synop�cké evanjelia obsahujú pasáž, kedy Ježiš ešte za svojho 

pozemského pôsobenia, vysiela dvanás�ch apoštolov na akúsi misijnú prax. Iba 

Lukáš podáva druhý takýto počin. Tentoraz poverenie dostávajú iní sedemdesia� 

dvaja učeníci. Ich počet, ktorý má verziu aj s číslom sedemdesiat, pravdepodobne 

odkazuje na Mojžišovo konanie, tradičný počet všetkých národov, alebo na inú 

číselnú symboliku. 

Vo všeobecnos� je však považovaný za náznak rozšírenia hlásania 

evanjelia aj mimo Izraelský národ. Počet a jeho význam však teraz nechajme 

bokom. Pozrime sa na poslanie a správanie takého učeníka.



Ich výslovnou úlohou pri kontakte s ostatnými ľuďmi je ohlásenie príchodu 

Božieho kráľovstva a prinášanie pokoja. Pokoj patrí medzi tradičné dary, ktoré 

naznačujú Božiu blízkosť. Stretávame sa s tým na mnohých miestach Nového 

a Starého Zákona. Ježiš s božskou autoritou, robí z učeníkov jeho nositeľov. Je 

preto zjavné, že to čo majú odovzdať, v prvom rade musia sami mať. Taký učeník 

by mal byť na míle vzdialený tomu, čo predstavuje jeho opak, ako je násilie, 

roztržka, túžba po moci, prehnané nároky atď. Zbadať to môžeme aj v detailoch 

ostatných inštrukcii.

Je dôveryhodný. Ide to�ž v páre. Musí vedieť spolupracovať a akceptovať 

svojho kolegu. Ak sa výpoveď slov a života nezhodujú s tým druhým, alebo by 

dokonca išli pro� nemu, len ťažko prinesú pokoj ostatným.

Poslaný učeník sa má spoliehať na Boha. Vie že nevystupuje vo svojom 

mene a tak ide o človeka modlitby. Má si uvedomovať, že celá jeho misijná 

činnosť je v moci a súčasťou plánu najvyššieho.

Učeník ma počítať sa odmietnu�m, ba priam až s násilím. Ježiš z neho 

chce mať ovcu a nie vlka. Misia nie je lov, ani boj o moc. Preto sa jej vymyká aj 

klasické ľudské hodnotenie úspešnos�. Dôležité je ohlasovanie a nie získavanie 

počtov a trofejí.

Misionár nesmie byť naviazaný na hmotné veci. Spolieha sa iba na Boha 

a ľudskú dobrosrdečnosť. Nepozdravuje, teda nezakecáva sa zbytočne na ceste. 

Aj keď je chudobný, vždy na neho striehne nebezpečenstvo nezdravej popularity. 

Presviedča pokojom v srdci a mocou Božieho slova. Ak bude aj tak odmietnutý, 

nemá váhať posunúť sa ďalej.

Po prípadnom prija� má právo na prejav aj materiálnej podpory zo strany 

tých čo mu otvoria svoje domovy. Pritom však nesmie porovnávať, ani si elitársky 

vyberať. Nemá prechádzať z domu do domu.  



Nehľadá si to�ž základňu na budovanie svojho kráľovstva. Jeho úlohou nie je 

založiť novú bunku akejsi sekty. Nevyberá si, lebo jeho pokojom naplnené vnútro 

je otvorené všetkým.

Takýto učeník nedáva druhým pociťovať svoju moc. Iba Božiu. A tá sa 

prejavuje uzdravovaním každého druhu a porážaním satana. Moc a autorita, 

ktorú má od Ježiša sa prejavuje iba v prospech ľudí.

A takto môže byť hoci aj zbitý, zabitý, chudobný a navonok neúspešný 

učeník skutočne šťastný. Vediac, že nie plnenie ľudských, ale Božích predstáv je 

jeho poslaním.


