
Lekcia: Jn 13, 1-20                                   Kázeň: Jn 13, 1-5

Bratia a sestry,
dnešný text určite poznajú aj ľudia, ktorí Bibliu nečítajú. Žijeme na území, kde je

najrozšírenejšia  viera  práve  kresťanské  náboženstvo.  Aj  z  tohto  dôvodu patria  základné
informácie o Ježišovi k všeobecným vedomostiam. Práve to, že Ježiš umyl učeníkom nohy,
určite k týmto znalostiam patrí. 

Pán Ježiš to využil ako podobenstvo. Niečo urobil a potom svoje netypické správanie
aj učeníkom vysvetlil a aplikoval ho. Prečo netypické? Pozrime sa bližšie na to, čo Ježiš
urobil.  Keď k  nám príde  niekto  na  návštevu,  vyzuje  sa  a  my  ako slušní  hostitelia  mu
zvyčajne ponúkneme papuče. V Ježišovej dobe bolo zase zvykom, keď prišiel niekto na
návštevu, že hostiteľ umyl hosťom nohy. Samozrejme to nerobil sám hostiteľ, ale poveril
tým svojho sluhu alebo otroka. Bola to teda podradná práca a vždy ten, kto nohy umýval,
bol spoločensky nižšie postavený, ako ten, komu nohy umýval. 

Pán Ježiš teda vykonal prácu otrokov. Avšak, ako som už povedal, bol to symbolický
čin.  Ježiš  nechcel  viesť  učeníkov  k  tomu,  aby  si  navzájom  umývali  nohy,  ale  aby  si
navzájom pomáhali. Ježiš bol Majster! Skôr by sa hodilo, aby učeníci umyli nohy Ježišovi.
Keď ten, kto je prirodzene vyššie postavený a je určitou autoritou, sa skláňa a slúži, aj jeho
nasledovníci sa nemajú povyšovať, ale vykonávať službu. Vieme, že medzi učeníkmi sa
našli aj takí, ktorí si o sebe mysleli viac ako o iných. Spomeňme si na bratov Zebedeových,
ktorí Ježiša žiadali, aby mohli po smrti sedieť po Jeho pravici a ľavici. Alebo si pripomeňme
Petrove  slová,  keď hrdo  vyhlásil,  že  keby  Ježiša  aj  všetci  ostatní  zapreli,  on  to  nikdy
neurobí. 

Učeník Peter vystupuje aktívne aj v dnešnom texte a najprv ako jediný z učeníkov
odmieta to, že by mu Ježiš mal umyť nohy.  Pane, Ty mi umývaš nohy? Pane, nikdy mi
nebudeš umývať nohy!  (6. v.; 8. v.) Podobne zareagoval Ján Krstiteľ, keď za ním prišiel
Ježiš, aby sa nechal pokrstiť. Ján Krstiteľ vtedy povedal: „Ja by som sa mal dať pokrstiť
Tebe, a Ty prichádzaš ku mne? (Mt 3, 14) Peter ešte nerozumel tomu, čo prišiel Ježiš na zem
vykonať a sám Pán Ježiš mu to aj otvorene povedal. Ďalej mu Pán Ježiš hovorí, že keď mu
neumyje nohy, potom s Ním nemá podiel. Ježišovo dielo sa nás dotýka a je rozhodujúce pre
naše spasenie. Píše o tom apoštol Pavol v Liste do Ríma: Či neviete, že ktorýkoľvek boli sme
pokrstení v Krista Ježiša, v Jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom sme teda spolu s Ním boli
pochovaní do smrti, aby tak, ako bol Kristus vzkriesený slávnou mocou Otcovou, aj my sme
chodili v novote života. (6, 3 a 4)

V dnešnom texte sa  spomína ešte  jeden Ježišov učeník – Judáš Iškariotský,  ktorý
Ježiša zradil. Ježišovi učeníci – nebola to žiadna náboženská elita. Jeden Ho zaprel, iný Ho
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zradil a kradol zo spoločných peňazí, ďalší neveril, že vstal z mŕtvych a vlastne na prvé
oznamy na tretí deň po ukrižovaní, že Ježiš žije, reagovali všetci učeníci odmietavo, už som
spomenul, že niektorí sa povyšovali. Možno by sme našli ešte iné negatíva. Pán Ježiš si ich
napriek  všetkému  vyvolil!  Povolal  ich  do  služby  a  skrze  týchto  nedokonalých  ľudí  sa
oslávil, keď neskôr zvestovali evanjelium Božie, ktoré sa skrze storočia dostalo až k nám a
aj  my sme smeli  v Ježiša uveriť a stať sa Jeho učeníkmi.  Písmo nám nepodáva žiadny
idealizovaný  obraz  prvých  Ježišových  učeníkov.  Boli  to  ľudia  zo  svojimi  pádmi  a
zlyhaniami. K dokonalosti mali ďaleko a predsa im Pán Ježiš „dokonale preukázal lásku“.
(1.  v.)  Profesor  Roháček to  prekladá,  že im preukázal  lásku „do konca“ a podľa iného
prekladu „do krajnosti“. 

Pán Ježiš zomieral na kríži za hriechy ľudí. Zomieral aj za každého z nás. Kto si
myslí, že Ježiša môže nasledovať iba nejaký zbožný nábožensky hlboko založený človek,
ktorý zdanlivo nekoná žiadne hriechy,  nech si  prečíta  v evanjeliách o učeníkoch.  Slabí,
bojazliví,  hriešni a nechápaví:  takto by sme ich v skratke mohli  opísať.  Ježiš preukázal
lásku Judášovi, aj Petrovi a prináša ju každému bez rozdielu. Božia láska nie je teória a
vidíme to na tom, čo Ježiš vykonal.  Pán Ježiš hovorí,  aby naše nasledovanie Jeho vôle
nespočívalo iba vo vedení, či počúvaní.    

Keď to viete,  blahoslavení ste,  ak podľa toho aj konáte.  (17. v.) Pán Ježiš svojich
učeníkov vyučoval, veľa rozprával a to hlavne v podobenstvách, známe sú Jeho dlhšie reči
ako napr. Kázeň na vrchu, ale Jeho učenie nespočívalo iba v rečiach. Učeníkom nepovedal,
že si majú navzájom slúžiť, ale sám sa sklonil  a umýval učeníkom nohy. Pán Ježiš nás
vedie, aby aj my sme konali podľa Jeho slova. Na našich životoch má byť viditeľné to, že
nasledujeme Ježiša Krista.

Bratia a sestry, Pán Ježiš prišiel na zem a mohol si z ľudí urobiť svojich sluhov. No
On sa namiesto toho sám stal služobníkom všetkých. Aj nás vedie k tomu, aby sme sa nad
iných nepovyšovali, ale mali v srdciach lásku a pokoru, ktoré budú viditeľné na tom, ako
žijeme. Nasledujme Ježiša a žime podľa Jeho slova! Amen.

Vypočujme si slová napomenutia, ako sú napísané v knihe proroka Izaiáša v 56. k.: 
„Takto vraví Hospodin: Zachovávajte právo, konajte spravodlivo, lebo moja spása je blízko,
už príde, a moja záchrana už sa zjaví.“
Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, ten nech háji a ochraňuje vaše srdcia i
vaše mysle v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen.
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