
Podľa výkladového slovníka Testament alebo Závet je jednostranný 
právny úkon, ktorým fyzická osoba (tzv. poručiteľ) v predpísanej forme 
nakladá so svojim majetkom pre prípad smrti.

Existuje však aj tzv. duchovný testament, v ktorom môže človek 
zanechať svoje myšlienky, ktoré považuje za dôležité pre tých, ktorým 
ich určil ako posledné slová, posledné prianie, ktoré chce, aby jeho 
dedičia zachovali aby im bolo v živote dobre.

Za takýto duchovný testament považujeme posledné slová Panny 
Márie, ktoré sú zachytené v evanjeliách.

Sú to slová na svadbe v Káne Galilejskej, kde na podnet Márie Ježiš 
zachraňuje trápnu situáciu svadobčanov a premieňa vodu na víno.

Túto udalosť zachytáva evanjelista Ján v 2. Kapitole, verše 1-11. 
Prečítajme si tento text:

1Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova 
matka. 2Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. 3Keď sa minulo 
víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú víno.“ 4Ježiš jej odpovedal: 
„Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ 5Jeho matka 
povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ 

6Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, 
ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. 7Ježiš im povedal: 
„Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. 8Potom im povedal: 
„Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli. 9Keď starejší 
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ochutnal vodu premenenú na víno – on nevedel, skade je, ale 
obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli –, zavolal si ženícha 10a vravel 
mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si 
hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“ 11Toto urobil Ježiš v 
Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci 
uverili v neho. 

„Urobte všetko, čo vám povie!“ môj Syn.
To sú posledné slová. No keď pozorne čítame tento text, zisťujeme, 

že Mária nám zanecháva ešte jeden testament, a to testament svojho 
konania.

Všimneme si ich spoločne obidva.

Testament posledných slov
Mária nielen posluhovačov na svadbe, ale aj všetkých nás povzbudzuje 

k tomu, aby sme urobili všetko, čo nám Ježiš hovorí.
Ale tak, medzi nami – dá sa to? My vieme, že Ježiš nám hovorí 

v Evanjeliu. A hovorí nám aj cez Učiteľský úrad Cirkvi – cez pápeža 
a biskupov s pápežom zjednotených, keď hovoria náuku, týkajúcu sa 
viery a mravov.

Sme však schopní všetko vedieť, všetko si pamätať, všetko poznať?
To sotva.
Lenže aj Ježiš to vie. Preto v evanjeliu nachádzame jeho slová, 

ktorými hovorí, že to najdôležitejšie, čo od nás žiada, je láska. Hovorí to 
dokonca dvakrát po sebe. Tak nám to aspoň zachytáva evanjelista Ján 
v Ježišovej rozlúčke s učeníkmi (čo by sme mohli nazvať Jeho duchovným 
testamentom). 

Prvýkrát v 13. kapitole, verše 31-35. Ide o slová, ktoré Ježiš povedal 
po odchode Judáša z Večeradla:

31Keď vyšiel, Ježiš povedal: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je 
oslávený Boh. 32A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a 
čoskoro ho oslávi. 33Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Budete ma hľadať, 
ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím: Kam ja idem, tam vy 



navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval 

vás. 35Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete 
navzájom milovať.“

Druhýkrát v 15. kapitole, verše 12-17, v reči, ktorú Ježiš povedal po 
odchode z Večeradla, cestou do Getsemanskej záhrady:

12Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja 

miloval vás. 13Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich 
priateľov. 14Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. 15Už vás 
nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás 
priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. 
16Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, 
aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal 
všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. 17Toto vám prikazujem: 

Aby ste sa milovali navzájom.

Dôležité je všimnúť si, že túto svoju požiadavku však Pán Ježiš na 
nás kladie ako na svojich priateľov. Teda tých, ktorým dôveruje, že ho 
nesklamú, že urobia zo svojej strany všetko, aby túto jeho vôľu splnili. 
A zároveň niekoľkonásobne slovom i skutkom dokazuje, že bude 
s nami, že nás bude posilňovať pri napĺňaní lásky. Hovorí to pri svojom 
odchode k Otcovi:

18Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi 
i na zemi. 19Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca 
i Syna, i Ducha Svätého 20a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám 
prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

A dokazuje to denne svojou prítomnosťou v Eucharistii.
Ale aj cez konkrétnu službu našich blížnych voči nám.

Testament konania
Ako som už vyššie spomenul, keď pozorne čítame text udalosti na 

svadbe v Káne Galilejskej, s poslednými slovami Márie je dôležité 
všimnúť si aj jej konanie.

Nikto z hostí si do poslednej chvíle nevšimol že chýba víno, ani to, 



kde sa ho nabralo zrazu tak veľa. Mária bola pri tom najaktívnejšia a 
zároveň najnenápadnejšia.

Mária je všímavá – ona si všimla problém, ktorý nastal.
My sme často nevšímaví aj voči tým najbližším, s ktorými žijeme 

v jednej rodine.
Mária nás svojim konaním učí vnímavosti na to, čo sa deje okolo nás. 

Učí nás všímať si skutočné potreby našich blížnych.
Mária je diskrétna – hoci vidí problém a rieši ho, nikto o tom nevie.
My veľakrát konáme naopak. Keď sa dozvieme niečo zaujímavé alebo 

odhalíme niečo zlé, radi o tom rozprávame, aby bolo každému jasné, 
že to sme my na to prišli, že my o tom vieme svoje a máme čo povedať.

Mária nám ukazuje inú cestu. Aj ona si všetko pozorne všíma. Nerobí 
však rozruch, nepriťahuje pozornosť na svoju osobu. Potichu, diskrétne 
a zároveň účinne hľadá, ako pomôcť, aby neutrpel hanbu hostiteľ a 
nestratili náladu hostia. Mária nebola klebetná. Učí nás, že veľa kriku 

nenarobí veľa dobra a veľa dobra nenarobí veľa kriku.

Modlitba:
Mária, Matka naša, pomôž nám pamätať na tvoj testament.
Robiť to, čo nám hovorí Tvoj Syn: Milovať tak, ako On miluje nás.
A robiť to, čo nám ukazuješ svojim konaním: byť všímavými a konať 

dobro ticho, diskrétne, aby sme nedávali do popredia seba, ale blížneho 
a veľkosť božej lásky.

Amen.

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, 
neodvracaj zrak od našich prosieb,
pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď,
ty Panna slávna a požehnaná.
Amen.


