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Štvrtok 5. pôstneho týždňa                                                     Jn 8,51-59 
 

Srdce 

Povzbudiť veriacich, aby ich konanie bolo konaním srdca. Srdca, ktoré 

„počúva“ hlas Boha 

 

V jednej knihe som našiel takúto vetu: „Začínať treba vždy od srdca.“ 

„Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas“ (Porov.: Ž 

95,8). Slovami žalmistu sme dnes vyzvaní k premene nášho srdca, nášho vnútra. 

Celý tento týždeň môžeme v evanjeliách vnímať spory a roztržky, medzi 

Ježišom a farizejmi, medzi Ježišom a Židmi. Zdá sa nám, akoby Ježiš prilieval 

olej do ohňa, akoby provokoval svojím vystupovaním Židov tým, že im 

prízvukuje, že je Božím Synom. Aj dnes im hovorí: „Prv ako bol Abrahám, Ja 

som“ (Jn 8,58). A výsledok? Zdvihli kamene a chceli ho ukameňovať (Porov.: Jn 

8,59).  

Vo verši pred evanjeliom sme počuli výzvu žalmistu: „Nezatvrdzujte dnes 

svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas“ (Ž 95,8). Akoby nám chcel povedať, 

nerobte svoje srdcia kamennými. Kamenné srdce by sme mohli prirovnať ku 

kameňom, ktoré Židia zdvihli zo zeme, aby ukameňovali Ježiša. Toto zdvihli 

kamene – zdvihli srdcia. Zdvihli srdcia, zdvihli svoje kamenné srdcia proti 

nemu, proti Kristovi, proti pravde, ktorú im o sebe hlásal, že je Božím synom. 

Čo urobil Ježiš? Skryl sa a vyšiel z chrámu (Porov. Jn 8,59). 

Žalmista nás dnes vyzýva, aby sme počúvali nie ušami, ale srdcom. 

„Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas“ (Ž 95,8). Počúvať 

srdcom znamená otvoriť svoje srdce a snažiť sa počúvať nie seba ale toho, kto 

k nám hovorí. A cez srdce k nám hovorí Boh. Ako? Je to práve reč svedomia. 

Cez naše svedomie sa k nám prihovára Boh. Ak nepočujeme hlas svedomia, to 

je znak toho, že naše srdce je tvrdé. Nie je schopné vpustiť do seba nič. Tak ako 

kameň nie je schopný prijať do svojej hĺbky kvapku vody, tak ani naše tvrdé 

srdce nie je schopné prijať ani kvapku Božej lásky. Vždy tá kvapka lásky, 

ktorou sa nás Boh dotýka ostane len na povrchu.  

Otvorme svoje srdce Bohu práve teraz je ten milostivý čas, teraz je deň, 

čas spásy. Teraz môžeme prijať Lásku do nášho srdca hlavne vo sviatosti 

zmierenia. Kristus nás pozýva zmeniť naše zatvrdené či kamenné srdce, aby sa 

stalo srdcom otvoreným pre milosti, aby sa stalo srdcom otvoreným pre našich 

blížnych, aby sa stalo srdcom plným Božej lásky.  

Začnime všetko svoje konanie od srdca.  

Amen. 
 


