
 

 

DENNÉ MEDITÁCIE ĽUBOMÍRA STANČEKA r. 2010 / 2011 

 

 

    
 

 

Utorok 7. týždňa                                                            Mk 9,30-37 
 

Vzor pravej služby 

Motivovať veriacich k prejavom služby, ktorá nerobí rozdiely medzi ľuďmi 

 

Evanjelium predstavuje veľmi pôsobivý obraz. Ježiš, Syn Boha, Pán 

celého sveta, vzal dieťa, postavil ho medzi Dvanástich a objal. Týmto 

jednoduchým gestom Ježiš neukázal Dvanástim len svoju láskavosť, ale aj to, 

akých pozorných a milujúcich ľudí z nich chce urobiť.  

Ježiš použil túto „názornú pomôcku“ na zobrazenie priepastného rozdielu 

medzi túžbou sveta po moci a postavení a Otcovou túžbou, aby sme ochotne 

prijímali slabých, zraniteľných a vďačne im slúžili. Ježiš naplnil túto 

požiadavku, keď sa postavil na roveň tým,  ktorí sú slabí, núdzni a ako deti. 

Svojim nasledovníkom povedal, že ak prijmú jedno také dieťa v jeho mene, 

prijímajú jeho samého. Objal by si Ježiša? Odpoveď by bola azda jednoduchá, 

ak by prišiel odetý v sláve svojho nanebovstúpenia, alebo ak by prišiel ako 

skromný, no slušne oblečený kazateľ. Ale čo ak by prišiel ako špinavý, 

chudobný človek, možno i zapáchajúci… Alebo bezvládny, utrápený chorobou, 

či odmietaný okolím, ktorému prekáža?  

Deň, čo deň sme zaplavovaní informáciami o bohatých a slávnych, 

mocných a vplyvných ľuďoch. Spoločnosť nás láka, aby sme napodobňovali 

tých, ktorí prekypujú zdravím, postavením a mocou. Naopak, chudobných, 

slabých a odmietaných častokrát ignorujeme a tvárime sa, že oni nepatria 

k skupine, ktorá si zaslúži našu pozornosť a záujem. Je to úplne iný pohľad na 

svet, než aký mal Ježiš! On neprišiel s ováciami a nádherou, ale prišiel 

v jednoduchosti prejavovanej pokorným prístupom ku každému. Ježišova cesta 

je diametrálne odlišná od predstavy, ktorú vidíme v televízii, v kinách a na 

stránkach tzv. „najčítanejších časopisov“. 

Pomaly, ale isto sa učeníci Ježiša oboznamovali so spôsobom, ako hľadieť 

na veľkosť a postavenie. Učili sa pozerať tak, ako sa na každého človeka pozerá 

Ježiš a jeho Otec. Aj my sa musíme naučiť vidieť rozdiely v tom, čo je veľké 

v očiach sveta a čo v očiach Boha. Skúsme si dnes v mysli uchovať obraz Ježiša 

objímajúceho dieťa. Nech tento obraz pokory Božím spôsobom hovorí k nám 

o veľkosti. Nech nám pomáha pri rozhovore s Pánom pochopiť, k akej službe 

nás volá. Nech premýšľanie o ceste k veľkosti v Božom kráľovstve formuje 

našu myseľ a srdce.  

Ježiš, uč ma slúžiť, ako si slúžil ty – slabým a zraneným.  

Amen. 
 


