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Sobota 23. týždňa                                                                 Lk 6,43-49 
 

Dobrý strom – dobré ovocie 
Pripomenúť ovocie dobrých skutkov pre svedectvo o spáse 

 

„Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý rodí 

dobré ovocie“ (Lk 6,43).  

 

Slová, ktoré odzneli v dnešnom evanjeliu. A zasa v liste Pavla apoštola 

sme počuli: „Kristus Ježiš prišiel na svet zachrániť hriešnikov“ (1Tim 1,15). 

 

Úryvky zo Svätého písma sa úzko dotýkajú každého z nás, každého 

kresťana. Kristus prišiel na svet, aby ustanovil poriadok, aby z nás zmyl vinu 

dedičného hriechu. A tak sme v krste boli vštepení k účasti na živote 

Najsvätejšej Trojice. Kristus sa obetoval, ale ovocie jeho obety za nás bolo a je 

i bude nesmierne. A od krstu sme povolaní ovocie jeho obety rozširovať 

a zveľaďovať vo svete. A ako povolaní máme prvý prísľub na užívanie tohto 

ovocia tu i vo večnosti. Ale ako povolaní máme i povinnosť, a to povinnosť 

prinášať našimi skutkami ovocie pre spásu svoju i tých, medzi ktorými žijeme. 

 

Čo náš život? Ovocie našich skutkov. Keď počujeme, že nie je dobrý 

strom, ktorý prináša zlé, počujeme, že je zlý. A zlý prináša zlé ovocie. Komu 

také ovocie poslúži? A keď niekto zbadá, že takých, zlé ovocie prinášajúcich je 

viac, možno sa už nebude obťažovať aby vkročil ďalej, ale zďaleka taký sad 

obíde. Nuž a čo potom s takým, ktorý prináša zlé ovocie a nepriťahuje nikoho, 

aby ochutnal z ovocia ovocného sadu večnosti. My by sme taký strom ihneď 

vyrúbali, aby už viac neodpudzoval. Ktovie, čo by urobil Boh, či by konal hneď 

tak tvrdo, lebo on je milosrdný a vždy dá príležitosť k náprave. Ale treba mať na 

pamäti Kristove slová: „Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie vytnú 

a hodia do ohňa“ (Mt 7,19). Na druhej strane však počujeme, že nie je zlý, kto 

prináša dobré ovocie. Komu poslúži dobré ovocie? Všetkým, ktorí ho zbadajú 

a zatúžia zostať v sade, ktorý ponúka také dobré ovocie. Sami by sme taký strom 

nevyťali a nehodili do ohňa. Nuž, dnešné evanjelium hovorí o našom živote, 

o tom ako máme nasledovať Pána svojím životom, aby sme sami za ním kráčali 

do večnej slávy a iných k nemu príkladom svojich skutkov priblížili. Každá 

duša, ktorej príkladom svojho života ukážeme Krista, aby po ňom zatúžila, 

každá takáto duša bude dobrým ovocím našich skutkov vo večnom živote. 
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A preto i teraz obetujme za seba navzájom túto obetu Eucharistie 

a prosme Pána o pomoc, aby bolo v našom živote čoraz viac, ktorých dobré 

ovocie nepominie nikdy ako ani strom, každý jeden z nás, ktorý dobré ovocie 

priniesol. Lebo pravda je taká, že ovocie dobrých skutkov neprinášame len preň 

samé, nekonáme dobro samoúčelne, ale pre svoju spásu a spásu našich blížnych 

a oslavu toho, ktorý nás v krste k účasti na poslaní plánu spásy povolal.  

Amen.  

 


