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AI Otec Elias Vella na úvod svojej knihy Srdce pastiera píše: „Človek 

sa vo svojom živote usiluje ovládať druhých ľudí. Moc bola vždy pre 

mnohých ľudí drogou. Vábi, je lákavá a tí, ktorí ju získajú, ju často aj 

zneužívajú. Zástupy ľudí po celé storočia trpeli, pretože ich 

panovníci, diktátori, sudcovia, politici, podnikatelia a ostatní trýznili 

a vládli nad nimi železnou rukou. Dejiny plné otroctva, barbarstva, 

koncentračných táborov, kolonializmu, diktatúry...dokazujú 

zneužívanie moci.“ 

KE Ježiš prišiel a všetko obrátil na ruby. Aj dnes to z jeho úst 

počujeme: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a 

služobník všetkých.“ 

DI Formovanie učeníkov bolo pre Ježiša veľmi dôležité. Venoval im 

svoju pozornosť a trpezlivosť. Do tejto situácie evanjelista vkladá 

druhú predpoveď utrpenia. Aký vplyv mala Ježišova druhá 

predpoveď na jeho učeníkov? Boli synmi svojej doby, poznali 

rozšírenú predstavu o očakávanom mesiášovi a určite každý z nich 

mal vlastnú predstavu o tom, ako sa jeho mesiášstvo naplní v 

Ježišovi. Evanjelista hovorí: "Ale oni to nepochopili." Kde sa teda 

stala chyba? Prečo to nepochopili? Vyložil im to Ježiš zle? Alebo že 

by nechcel, aby spoznali podstatu jeho posolstva? Chyba bola na ich 

strane. V čom? Už bolo naznačené, že pravdepodobne boli uzavretí 

v dobou ovplyvnenej predstave mesiáša ako politického vodcu. 

Možno kvôli sporu o to, kto z nich je najväčší, nevenovali Ježišovmu 

posolstvu dostatočnú pozornosť. Možno tiež predpokladať, že daná 

skutočnosť smrti vodcu Ježiša bola pre nich natoľko neprijateľná, že 

ju v skutočnosti nechceli poriadne pochopiť. Evanjelista Marek 

dodáva: "Báli sa ho opýtať." Na iných miestach vidíme, že sa nebáli 

požiadať Ježiša o vysvetlenie, napríklad v podobenstve o 

rozsievačovi, ale tu zrejme mali dôvod. Uvažovali logicky: ak už 

nebude Ježiš, kto po ňom prevezme moc v skupine? A o moc im 

skutočne išlo, hanbili sa to však priznať. Ježiš veľmi dobre pozná ich 

myšlienky a vyjadruje sa jasne: slúžiť, nie vládnuť. 

PAR Aj cirkev v histórii mnohokrát podľahla pokušeniu moci 

a autority. Keď zalistujeme v dejinách, narazíme na veľa stránok, 

ktoré by sme radšej vytrhli, ak by to bolo možné. A všetci koniec 

koncov dobre vieme, že Boží nepriateľ s radosťou ponúka ľuďom 

práve moc, pretože tá je v priamom rozpore s Ježišovými hodnotami. 

Tá základná je jasná: slúžiť, nie panovať. Ešte raz zacitujem Otca 

Vellu: „My kňazi nie sme povolaní byť kovbojmi, ale pastiermi. Máme 

viesť, nie ovládať; máme milovať, nie trestať; máme pásť ovce, nie 

pásť sa na ovciach; máme kráčať pred stádom, nie ísť za ním;  

máme svedčiť, nie rozkazovať; máme viesť ľudí k Ježišovi, nie 

k vlastnej popularite.“ A dodáva: „Pokiaľ sme my kňazi v pastorácii 

verní pravde, ale chýba nám láska, potom sa pravda stáva šípom, 

ktorý zraňuje a spôsobí, že ľudia od nás utekajú. Keď však na druhej 

strane jednáme len láskavo, ale nevedieme k pravde, výsledkom je 

obyčajný sentimentalizmus.“ 

MY Keď bol kardinál Jozef Ratzinger zvolený za pápeža a prijal 

meno Benedikt XVI., v deň svojej inaugurácie sa ocitol pred veľkým 

zástupom politikov z celého sveta. Vo svojom prvom príhovore ako 

pápež povedal: "Celý svet očakáva, že tu predstavím program 

svojho pontifikátu." To totiž robia všetci politickí lídri po svojom 

zvolení. Predkladajú ľuďom program, ktorý chcú počas svojho 

funkčného obdobia dosiahnuť. Tieto plány - čo neznamená, že sa 

nimi budú riadiť - ale robia tak z vlastnej iniciatívy. Pápež Benedikt 

XVI. však vtedy pokračoval: "Nemám takýto program, pretože mojím 

programom je každý deň hľadať to, čo odo mňa žiada Boh."  

ADE Takto hovorí pravý duchovný múdry muž. To, čo je na ňom 

zaujímavé a dôležité, nie sú ani tak jeho prirodzené schopnosti, ale 

to, či dokáže počúvať Boha a plniť jeho vôľu. Lebo tam objaví to, ako 

slúžiť, nie ako panovať. A Benedikt XVI. to dokázal pokorným  

odstúpením, keď vnímal, že to bola Božia vôľa. Nechcel lipnúť na 

moci, ale vidiac, že už nemôže poslúžiť, radšej odstúpil.  

Modlite sa za nás kňazov, aby sme v sebe prehlbovali ducha služby. 

Amen. 


