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Náš model veľkosti – Boží model veľkosti – ako uraziť a ponížiť Boha? – pre nás to znamená...  

„30 Odišli odtiaľ a prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o 
tom niekto vedel,  31 lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: 
"Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po 
troch dňoch vstane z mŕtvych."  32 Lenže oni nechápali toto 
slovo a spýtať sa ho báli.  33 Tak prišli do Kafarnauma. A keď 
bol v dome, opýtal sa ich: "O čom ste sa zhovárali cestou?"  34 
Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je 
väčší.  35 Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: "Kto chce 
byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých."“  
(Mk 9,30-35 SSV). Začnime teda pekne po poriadku... 

Učeníci sa hádajú, kto z nich je väčší. Náš model veľkosti je 
postavený na pýche a filautii (= zbožňovaní, uctievaní samého 
seba ako stredu svojho života). Následne veľkosť sa meria v 
kategóriách moci nad inými, slávy a prestíže v porovnaní s 
inými, bohatstva v porovnaní s inými a pod. Nástrojom dosaho-
vania veľkosti je súperenie: Kto z nás je slávnejší, skvelejší, 
krajší, štýlovejší,...? Mocnejší, vplyvnejší, uznávanejší,...? 
Bohatší? A, ak treba, prerastie toto porovnávanie aj do skutoč-
ného zápasu – v tomto prípade u učeníkov mal tento boj podobu 
hádky. 

Ako podotýka Piergiorgio Perini, Ježiš nezazlieva učeníkom, že 
túžia po veľkosti a prvenstve. Len im vysvetľuje, že v rodine, 
do ktorej ich pozýva, aby do nej boli adoptovaní – a tou je 
Božia rodina Trojice – platia úplne iné meradlá veľkosti. Boh 
meria svoju veľkosť veľkosťou lásky, ktorá si nič neprivlastňu-
je, ale všetko daruje. Ako sám Ježiš hovorí v paralelnom texte 
„Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a 
položil svoj život ako výkupné za mnohých“ (Mk 10,45 SSV). 
Čiže nie moc nad inými, sláva a prestíž v porovnaní s inými, ani 
bohatstvo a majetok v porovnaní s inými, ale služba a darovanie 
sa iným.  

A tu začína zaujímavá otázka: Je možné ponížiť Boha a ubrať 
Mu na Jeho veľkosti? U človeka je to jasné: umenšite, či zničte 
jeho slávu a prestíž, zosmiešnite ho, pripravte ho o moc nad 
inými, o jeho vplyv a autoritu, ukradnite mu jeho majetok – a 
ponížili ste ho. Ale ako odobrať moc niekomu, kto netúži iných 
ovládať? Ako odobrať slávu a prestíž niekomu, kto „zriekol sa 
seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu“ (Flp 2,7 SSV)? Ako 
okradnúť niekoho, kto „hoci bol bohatý, stal sa pre vás 
chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili“ 
(2 Kor 8,9 SSV)? Nemôžete okradnúť človeka, ktorý vám svoj 
majetok práve dáva ako dar, slobodne a bez donútenia. Nemôže-
te ponížiť niekoho, kto túži v láske byť vašim služobníkom.  

Mohli by sme s trochou zúfalej absurdity povedať, že ak krádež 
v prípade človeka, túžiaceho vlastniť svoj majetok, znamená 
vziať mu ho, potom v prípade Boha, túžiaceho darovať sa, by 
krádež znamenala neprijať Jeho dar a ponechať Mu to, čo nám 
sám dáva. Ak u človeka, túžiaceho po úcte a veľkosti, poníženie 
znamená nepriznať mu to a správať sa k nemu ako k sluhovi, 
tak potom ponížiť Boha, ktorý sa stal „služobníkom všetkých“ 
by znamenalo pristupovať k Nemu ako k pánovi, ako k šéfovi, 
odmietnuť ho ako služobníka lásky. Ale ani to nefunguje. 
Fungovalo by to vtedy, ak by si Boh týmto všetkým sám sebe 
niečo potvrdzoval, keby trpel nejakou formou frustrácie, či 
komplexu a potreboval by si potvrdiť sám pred sebou, že je 
skromný, pokorný a milujúci. Tak to niekedy vidíme u ľudí, 

ktorí navonok pôsobia starostlivo, obetavo – ale v skutočnosti 
tým ukájajú samých seba. A ak sa ich službe, starostlivosti (a s 
ňou často spojenej manipulácii, čo je zase len motív moci a 
slávy – ovládam druhého a pritom túžim, aby ma ešte aj 
obdivoval za moju akože „obetavosť a službu“ –, len je zaode-
tý v háve vonkajšej „služby“ a „pokory“), teda ak sa tejto ich 
„službe“ vzoprieme, v okamihu sa premenia na fúrie a zasypú 
nás za našu „nevďačnosť“ ohňom a sírou! Boh si ale nepotre-
buje nič potvrdzovať. On miluje, skutočne a opravdivo. Sku-
točne a opravdivo slúži. Bez túžby manipulovať niekoho, 
ovládať ho formou vnucovania svojej „starostlivosti“. Takže 
ak odmietneme Jeho dary a Jeho službu lásky – tak to úplne 
samozrejme rešpektuje, pretože aj to je forma Jeho služby a 
Jeho opravdivého darovania sa. Chápeme to? My sa vzbúrime 
voči Bohu, vyhlásime, že chceme žiť bez Boha a nechceme Ho 
ani vidieť – a On prikývne a vytvorí pre nás Peklo, ktoré si 
želáme, aby sme v ňom mohli žiť to, po čom túžime a zaviaže 
sa, že z lásky k nám doň nikdy nevkročí a nikdy nás v ňom 
nebude vyrušovať, ak si to neželáme! A nakoniec my skončí-
me v Pekle, kam sme z túžby po moci, sláve a vlastnení uvrhli 
samých seba – ale ani tak nedokážeme nijako ponížiť, či 
umenšiť Boha, ktorý stále ostáva rovnako veľký vo svojej čírej 
láske, vo svojom rešpekte lásky a v službe lásky! 

Nech už to teda krútime akokoľvek, nech už nad tým uvažuje-
me akokoľvek, neexistuje spôsob, ako by sme mohli Boha 
nejako „uraziť“, či „ponížiť“. Ak hovoríme o hriechu ako o 
„urážke Boha“ – tak len preto, že v kategóriách nás ľudí, v 
kategóriách hriechu a sveta, v ktorom žijeme (a z ktorého sa k 
Bohu vydávame na cestu) hriech je ponížením. Ak by sme sa 
tak správali k nejakému človekovi, cítil by sa ponížený a 
urazený a vnímal by to ako nepriateľstvo a ublíženie. Ale nie 
Boh. Inými slovami: My ho môžeme svojim hriechom urážať, 
ale Boha nemožno našim hriechom nijako uraziť. Môžeme 
Boha svojim pyšným spôsobom ponižovať – ale Boh sám 
ničím z toho nie je nijako ponížený. Naopak, čím viac ho my 
urážame a ponižujeme, tým viac vyniká Jeho opravdivá veľ-
kosť, spočívajúca v pravej, nefalšovanej, dokonalej, čistej, 
svätej a krajnej láske. Tento paradox naznačuje sám Pavol, 
keď v trochu inej súvislosti hovorí: „kde sa rozmnožil hriech, 
tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť“ (Rim 5,20 SSV). Sám 
Ježiš to hovorí hneď po tom, ako Judáš odišiel, aby Ježiša 
zradil a podľa ľudských meradiel tak privodil Jeho úplné a 
dokonalé zneuctenie, poníženie, zosmiešnenie a nakoniec 
úplné zničenie: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je 
oslávený Boh“ (Jn 13,31 SSV). Akoby sa Judášovi a celému 
svetu dobromyseľne vysmieval, hovoriac: pozrite, aj tým 
najhorším, čo proti mne môžete vymyslieť a čo mi môžete 
urobiť, ma len ešte viac oslávite! Nemôžete ma ponížiť. 
Nejestvuje spôsob, ako ma zneuctiť. Nedokážete mi ničím a 
nijako ublížiť! Ste bezmocní! 

Dobrá správa je, že túto slobodu a veľkosť môžeme mať aj 
každý jeden z nás – ak uveríme, ak sa necháme adoptovať do 
Bože rodiny a ak teda aj v našom živote začnú platiť meradlá 
veľkosti Trojice. Ako vraví Písmo: „Túto slobodu nám vydobyl 
Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do 
jarma otroctva!“ (Gal 5,1 SSV). 
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