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Streda 5. týždňa                                                                    Mk 7,14-23 
 

Čo poškvrňuje človeka 
Skúmať svoje vnútro a snažiť sa o spravodlivosť 

 

Jedného dňa slávny maliar Leonardo da Vinci vo svojej pracovni maľoval obraz 
Poslednej večere Pána, a keď práve maľoval tvár Krista, jeden z jeho susedov ho vyrušil. 
Keď prišiel k nemu, začali sa veľmi hádať. Leonardo sa tak rozčúlil, že na svojho suseda 
klial a vyhnal ho z domu. Potom sa vrátil k obrazu a chcel pokračovať, ale nemohol. Nič 
sa mu nedarilo. Napokon si uvedomil, že prečo. Šiel k susedovi, odprosil ho a všetko 
bolo v poriadku. Sused bol  celý prekvapený. Pýta sa, že čo ho pohlo, aby prišiel a 
ospravedlnil sa. Leonardo ho zavolal do svojej pracovne. Tam mu ukázal Kristovu tvár, 
na ktorej pracoval a doložil: „Nemohol som ju dokončiť, kým Kristus neprebýva v mojom 
srdci.“ Leonardo ďakoval susedovi, že mu odpustil a že mu pomohol k obráteniu srdca.  
 

V jednej chvíli srdce tohto maliara bolo akoby zatvrdnuté. Aj v dnešnom 

evanjeliu nám Ježiš hovorí v podobenstve o tom, čo poškvrňuje človeka. Vtedy 

akoby naše srdce ozaj bolo uzatvorené a zatemnené. „Človeka nemôže 

poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka. Ale čo vychádza z človeka, to 

poškvrňuje človeka“ (Mk 7,15).  
Negatívne veci vychádzajú práve z ľudského srdca, či už to je zlá 

myšlienka, návod na krádež, cudzoložstvo, chamtivosť, lakomstvo, 

zlomyseľnosť, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Na inom mieste Ježiš 

spomína jazyk, ktorý dokáže veľké veci, a na druhej strane dokáže aj veľmi 

ublížiť. „Aký malý oheň a akú veľkú horu zapáli …jazyk, toto nepokojné zlo, 

plné smrtiaceho jedu, nikto z ľudí nevládze skrotiť“ (Jak 3,5– 8). Kanálom, 

ktorým zlé veci prichádzajú, či už na jazyk, alebo cez iné údy, ktoré potom 

dokážu narobiť veľa zla.  

Pracujme od tejto chvíle na tom, aby sme nielen sebe neubližovali zlými 

skutkami, ale aby sme nepohoršili iných svojím životom. Prosme Pána Ježiša, 

aby nám v tomto pomáhal. Nech s jeho pomocou a milosťou sa dokážeme 

chrániť poškvrneniu nielen na tele, ale hlavne na duši. Chcime sa s čistým 

svedomím pripojiť k svätým v ich službe Bohu! 

Pane Ježišu, ďakujeme ti, že si vylial svoju krv na kríži, aby sme boli 

očistení od hriechov a že sme spoznali tvoje odpustenie. Chceme nadovšetko 

dôverovať tvojmu nekonečnému milosrdenstvu. Nech Duch Svätý nám pomôže 

každý deň vidieť, čo vychádza „z hĺbky našich sŕdc“. 

Amen. 

 


