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Utorok 5. týždňa                                                                     Mk 7,1-13 
 

Žiť svoju vieru nielen slovami, ale aj skutkami 
Dôkladne si plniť svoje povinnosti 

 

Stretli ste už človeka ukecaného, tlčhubu...? Aký postoj k takýmto ľuďom 

zaujímate? 

 

V evanjeliu sme počuli veľmi zaujímavý dialóg medzi farizejmi a 

Ježišom. On, ktorý vidí každému do srdca pozná aj zmýšľanie farizejov a Židov. 

Slová: „Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No 

darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy“ (Mk 7,6-7). 

 

Je veľmi dôležité v súčasnosti vedieť používať slová. Slovo sa podoba 

ľahkosti vánku a sile hromu. Ono nás spája, ale aj dokáže rozdeliť. Má 

nesmiernu energiu, moc a čaro .Dnešné životné tempo, nervozita spôsobujú, že 

niekedy precitlivelo reagujeme na všetko, čo sa vysloví, či už v rozhlase, alebo 

v televízii .A práve slovné výčitky boli témou dnešnej state v evanjeliu. Možno 

nám to pripadá, ako keby sme boli niekde na súde. Situácia v súčasnosti je 

veľmi náročná, čo sa týka ekonomiky, preto sa hľadajú rôzne bočné cestičky ako 

prísť ľahko k financiám. Nemyslite si, bratia a sestry, že niekedy sa podobáme 

týmto farizejom? Klamstvo a lož má v dnešnej dobe akoby zelenú. Je tu 

zodpovednosť za prázdne reči pred vlastným svedomím a pred Bohom. Sú to tie, 

ktoré sú v rozpore so životom a pravdou, slová lživé, pokrytecké, kde človek 

ináč myslí a ináč koná. 

 

Zo slušnej rodiny ušiel syn. Narobil veľa zla. Svojim zvrátenostiam chce nasadiť 
korunu. Ide kradnúť vlastným rodičom, zatiaľ, čo rodičia v spálni spia, syn v obývačke 
otvára zásuvky a hľadá, čo odniesť. Má už naložené veci v dvoch plecniakoch. V 
mesačnom svite vidí v zásuvke písacieho stola hrubú obálku označenú TESTAMENT. 
Bez váhania ju otvára a do očí mu padne jeho meno. Rodičia všetko odkazujú svojmu 
synovi. Veď ja kradnem sebe! To ho celkom preberie. Klope na dvere spálne a kľaká na 
prah dverí: „ Otec, mamka, ja som tu. Odpusťte mi!“ Poznal veľkú lásku otca a matky, 
hoci im spôsobil veľkú bolesť. Jeho meno je na testamente. Nemala by to byť i naša 
cesta? Veď sme dedičmi Božieho kráľovstva. 

 

Preto, bratia a sestry, skúsme nasledovať tohto chlapca v obrátení a 

nenasledujme farizejov a zákonníkov v ich falošnom počínaní. Pane, prosíme ťa, 

urob nás tvojimi nehodnými nástrojmi, aby sme hlásali pravú vieru založenú na  
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láske a spravodlivosti, ktorá bude vychádzať z čistého srdca. Nech tvoja 

uzdravujúca moc a sila premieňa naše srdcia. Uvažujme, aká nekonečná 

múdrosť, aké skryté tajomstvá, aký pokoj, aká láska a aké ticho sa rozlievajú 

v srdci Boha.  

 

Aká vznešená múdrosť, ktorej nás učí sám Boh. To sú úkony, ktoré 

rozpaľujú srdcia. Ty si nás zahrnul slávou a cťou! Ďakujeme ti, že si nás povolal 

k bytiu a k účasti na tvojej láske a priateľstve.  

Amen. 

 


