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Streda 24. týždňa                                                                  Lk 7,31-35 
 

Dar reči, slova 
Upozorniť veriacich na vzácny dar od Boha, na dar slova, reči 

 

Každý z nás dostal popri iných daroch od Boha, aj dar reči, dar slova. 

Slovo, ako také má veľkú silu, veľkú váhu, tak v dnešnej spoločnosti, ako aj v 

časoch Ježiša Krista.  

V evanjeliu Ježiš pripodobňuje všetkých tých, ale hlavne farizejov a 

zákonníkov, ktorí hlavne prekrúcali jeho slová, jeho náuku, učenie, k hrajúcim 

sa deťom na ulici. Ktoré pokrikujú jedno na druhé: „Pískali sme vám, a 

netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste“ (Lk 7,32b). 

Prečo použil Ježiš práve takéto slová na farizejov a zákonníkov? Farizeji a 

zákonníci ako predstavitelia národa mali určitú moc, verejná mienka sa točila 

okolo nich, pridŕžala sa ich názorov. Kritizovali Ježiša, že sa vydáva za Mesiáša. 

Nedokázali však odhaliť múdrosť, ktorá sa im v ňom zjavila, ktorá sa im 

zjavovala každý deň v jeho slovách, jeho náuke. Namiesto chválospevu na dlho 

očakávaného Mesiáša, radosti, že je už konečne medzi nimi; vzniesli na Ježiša 

ostrú nepravú kritiku, zlorečia mu, prekrúcajú všetky jeho slová, falošne 

vykladajú jeho skutky. Zneužívajú dar od Boha, svoju reč na šírenie zla, o 

Ježišovi. 

 

Pribehol raz niekto rozčúlený k Sokratovi: "Počuj, musím ti niečo veľmi dôležité 
porozprávať. Predstav si, tvoj priateľ..." "Počkaj!" zarazil ho filozof, "preosial si to, čo mi 
chceš porozprávať, cez tri sitá?" "Akými tromi sitami?" čudoval sa ten druhý. "Áno, 
priateľ, tromi sitami je treba preosiať to, čo chceme niekomu vyrozprávať. To prvé sito je 
pravda. Preskúmal si všetko, čo mi chceš povedať, či je to pravda?" "To nie, ale počul 
som o tom rozprávať." "Tak, tak. Iste si tú správu preosial na druhom site. Tým je 
dobrota. Je to, čím ma chceš oboznámiť, aspoň dobré, keď sa nedá dokázať, že je to 
pravda?" "Nie, to nie, naopak, je to niečo zlé." "Tak vidíš," povedal Sokrates, "možno sa 
bude tvoja správa hodiť na tretie sito. Je to aspoň nutné?" "Nutné to práve nie je, ale..." 
"Priateľ," povedal filozof s úsmevom, "keď tvoja správa nie je ani pravdivá, ani dobrá, ani 
nutná, tak ju nepotrebujem počuť, pochovaj ju vo svojom srdci." 
 

Slovo, drahí bratia a sestry, je vzácny dar, ktorý pochádza od Stvoriteľa, z jeho 

rúk a mal by sa preto používať na jeho slávu a zároveň na konanie dobra voči 

našim blížnym. Nemalo by sa zneužiť, aby sa ním škodilo. Naša reč by mala a 

má byť jedine v službe dobra: potešovať trpiacich, poúčať nevedomých a 

blúdiacich, povzbudzovať slabých... Naše slová nech vždy navádzajú našich 

blížnych na cestu radosti, pokoja. 
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Sv. Josemaría Escrivá vo svojej knihe Cesta o reči, slove píše toto: „Reč 

je jedným z najvzácnejších talentov, ktoré človek dostal od Boha, najkrajší dar 

slúžiaci na vyjadrenie vznešených myšlienok lásky a priateľstva voči Pánovi a 

jeho stvoreniam“ (Cesta, 447). 

Amen. 

 


