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Streda 28. týždňa                                                                Lk 11,42-46 
 

Božie slovo nám zväčšuje obzor 

Písmo prináša obohatenie pre život 

 

Poznáme Ježiša Krista ako dokonalé stelesnenie Božej lásky 

a milosrdenstva?  

V evanjeliu počujeme kritické slová na adresu zákonníkov a farizejov. 

„Beda vám, farizeji...“ (Lk 11,42). 

 

Môžeme si dať otázku. Odkiaľ sa berie taký príval nemilosrdnej 

zdrvujúcej kritiky, ktorá dopadá na farizejov a učiteľov zákona? Ten, ktorý je vo 

svojom odpustení taký veľkorysý. Dáva jasne najavo, že odmieta a neznáša 

predstieranú zbožnosť, zdanie viery, za ktorou sa skrýva pýcha, nečistota, 

degradovanie hodnôt a zaťatosť voči pravde.  

 

Na túto tvrdosť srdca, volí Ježiš ako zbraň vlastné tvrdé slová, ktoré majú 

spôsobiť šok v mysliach farizejov a zákonníkov. Zo života rodiny poznáme 

situácie, keď niekto z rodičov zakričí na deti, ktoré sa nebezpečne hrajú, alebo 

vzdorujú. I z úst rodičov môžeme počuť slová ostré, výhražné a silno znejúce. 

Nehrozí i nám, že sa považujeme viac alebo menej za znalcov zákona, 

v porovnaní s väčšinou ľudí tohto národa? Čím častejšie čítame a počujeme 

úryvky z Nového zákona, tým viac by sme mali skúmať, ako sa náš život 

vplyvom Božieho slova mení. O čo viac by sme sa mali usilovať o splnenie 

Božích požiadaviek, ako tí, čo nepoznajú tento zdroj pravdy čiže Boha.  

 

Bratia a sestry, v ľudskej reči existuje porekadlo: „Kto sa veľa pýta, ten sa 

veľa dozvie.“ Myslí sa tým, že je lepšie sa menej pýtať, menej vedieť, menej 

počuť, aby bol život pokojnejší a pohodlnejší. Lenže, kto počúva Boha a pýta sa 

významu jeho slov, ten sa vždy veľa dozvie. Nielen o jeho láske, o úteche 

a radosti, ktoré jeho slovo tak štedro rozdáva, ale tiež o skutkoch, ku ktorým 

sme volaní. 

 

Milovaní, prosme Boha, aby dnešné slovo nás obohatilo, oslovilo, 

rozšírilo obzor  nášho vzťahu k Bohu, a zároveň vyprovokovalo k väčšej túžbe 

po Božej službe. Bože daj  nám, aby sme vedeli veci pomenovať pravým 

menom, aby sme vedeli prijať aj tvoje ostré slová, a nezachovali sa ako farizeji 

a zákonníci. 

Amen. 

 


