
Utorok 25. júla 2017 

Piesne: ES č. 493, 543 

Text: Mt 20, 20 – 23 

„Povedal im: Z kalicha môjho budete piť [a krstom, ktorým som ja krstený, budete krstení], 

avšak dať vám, aby ste mi sedeli na pravici a na ľavici, nie je mojou vecou, ale (dostane sa) 

tým, ktorým to môj Otec pripravil.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Pán Ježiš sa práve vyberal na poslednú cestu do Jeruzalema. Vtedy prišla k Nemu matka so 

synmi Jakubom a Jánom, ktorí boli Jeho učeníci, a predložila Mu kontroverznú prosbu: 

„Rozkáž, aby títo moji dvaja synovia sedeli Ti jeden na pravici a druhý na ľavici v Tvojom 

kráľovstve.“ Poučme sa: 1. V čom nám môže byť táto matka príkladom? 2. V čom bola jej 

prosba chybná a odmietnutá Ježišom?  

1. Matka sa volala Salome a bola sestrou Ježišovej matky. Jej synovia patrili k prvým 

Ježišovým učeníkom, z čoho mala ako matka radosť, a túžila, aby v tejto službe našli plné 

uplatnenie. Celá rodina bola bohabojná a slúži nám príkladom. Mať zbožných rodičov je 

darom nielen pre dieťa, ale aj pre cirkev a spoločnosť. V našich evanjelických rodinách 

vyrástli veľké osobnosti, ktoré sa významne zapísali do histórie. Hlavne generácia štúrovcov 

priniesla všestrannú obrodu národa. Ďakujeme vám, ktorí sa staráte, aby z vašej rodiny vyšli 

veriace, bohabojné deti. Je to v dnešnej dobe jedno z najväčších poslaní a má Božie 

zasľúbenie. 

2. Tento príbeh ukazuje, že evanjelium opisuje zbožných ľudí v Ježišovej blízkosti realisticky 

− aj s chybami a so slabosťami. Prosba Salome mala svoj tieň. Neprosila len o to, aby jej 

synovia mali miesto v kráľovstve Božom, ale aby ho mali vyššie ako ostatní. Do jej prosby sa 

dostala ctižiadosť. Aj najšľachetnejšie snahy a modlitby rodičov môžu byť narušené pýchou, 

ktorá narobí mnoho zla a vie dieťa pokaziť. Preto Ježiš berie matku aj synov do pastierskej 

starostlivosti. Pozýva ich, aby odložili svoje pomýlené túžby a vydali sa spolu s Ním na cestu 

pokory a obetavej služby. On, Pán pánov, ich upozorňuje, že aj On má svoje hranice 

a kompetencie, ktoré rešpektuje (v. 23), teda aby tak robili aj oni. A napokon matke, 

učeníkom aj nám ukazuje, že skutočná a najväčšia veľkosť človeka je služba. Amen. 

 

Modlitba:   

Pane, pomôž nám, aby sme nevychovávali deti v samoľúbosti a pre kariéru, ale ako 

charaktery. Amen.  
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