
Streda 14. marca 2018 

Piesne: ES č. 315, 386 

Text: Mk 9, 38 – 47 

„38Ján Mu povedal: Majstre, videli sme človeka, ktorý v Tvojom mene vyháňal démonov, ale 

nechodí s nami; preto bránili sme mu, keďže nechodí s nami. 39Ale Ježiš povedal: Nebráňte 

mu, lebo nikto nemôže robiť prejavy moci v mojom mene, a hneď nato zle hovoriť o mne. 

40Veď kto nie je proti nám, je za nás. 41Lebo ktokoľvek by vás napojil čo aj len čašou vody 

preto, že ste Kristovi, vpravde vám hovorím: neminie ho odmena. 42Ktokoľvek by zviedol na 

hriech jedno z týchto maličkých veriacich, lepšie by bolo, keby mu oslí žarnov zavesili na šiju 

a hodili ho do mora. 43Ak ťa zvádza ruka, odtni si ju; lepšie ti o jednej ruke vojsť do života, 

než s oboma do pekla, do neuhasiteľného ohňa 44[kde ich červ neumiera a oheň nevyhasína]. 

45A ak ťa zvádza noha, odtni si ju; lepšie ti o jednej nohe vojsť do života, než s oboma byť 

uvrhnutý do pekla 46[kde ich červ neumiera a oheň nevyhasína]. 47A ak ťa zvádza oko, vylúp 

si ho; lepšie ti jednookému vojsť do kráľovstva Božieho, ako s obidvoma očami byť uvrhnutý 

do pekla,“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Viera má rôzne podoby. Nasledovanie Ježiša vedie k otvorenosti a veľkorysosti. Ježiš sám k 

tomu dáva jasné vysvetlenie, keď na priamu otázku učeníkov odpovedá, že obdarovaní 

božskou mocou činiť veľké skutky nie sú len tí, čo sú v Jeho bezprostrednej blízkosti. Ježišovi 

záleží na tom, aby jeho učeníci boli otvorení voči svetu a znameniam, ktoré prichádzajú zo 

sveta, a varuje ich pred egoizmom, úzkoprsosťou a závisťou. Všetci, ktorí chcú činiť a činia 

dobro, sú k tomu oprávnení a povolaní. Nie je jeden lepší ako druhý. Na podmienkach, v 

ktorých sa ten alebo onen nachádzajú nezáleží, záleží len na výslednom efekte a na viere. V 

tom je sloboda viery, že dokáže rozlíšiť podstatné od nepodstatného a otvoriť sa tomu, čo je 

Božie bez ohľadu na to, v akej podobe sa nám to zjavuje, či dáva k dispozícii. Ježiš je zásadne 

proti závisti. To môže byť celkom jednoduchým kritériom aj pre nás dnes. Vo svete plnom 

egoizmu a závisti nám Ježišove slová ponúkajú dôležité vodidlo, hodné pozornosti. Viera nám 

dáva slobodu. Slobodu rozhodovať sa a slobodu voliť medzi dobrým a zlým, medzi božským 

a tým, čo vedie smerom od Boha. Upozorňuje ale zároveň na zodpovednosť voľby. Nie je 

zrejme náhodou, že dva na prvý pohľad rôznorodé texty dnešného čítania sú priradené k sebe. 

Dávajú zmysel práve v chápaní slobody, ktorá je neoddeliteľne spätá s charakterom viery. 

Sloboda nie je len voľnosť, ako sa nám to niekedy snaží nahovoriť súčasný svet. Je to tiež 

zodpovednosť a nutnosť voľby. Sloboda neznamená len možnosť, ale aj nutnosť zbaviť sa 



toho, čo neslúži na dosahovanie cieľa, ktorý máme pred sebou, aj keď niekedy môže byť táto 

voľba bolestná. Dôležitejší je však cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. Kritériom pre rozhodovanie 

nie je to, čo je vonkajšie, či už nálepka, obal, alebo ako by sme v jazyku moderného sveta 

mohli povedať: reklama. Ježišove slová nás nabádajú k otvorenosti a veľkorysosti. Otvárajú 

pre nás nové chápanie slobody. Takej, ktorá je spojená s vnímavosťou, voľbou 

a zodpovednosťou. V tom sú prečítané Ježišove slová nanajvýš aktuálne aj pre nás dnes. 

Amen. 

 

Modlitba: 

Pane Ježiši, buď pri nás vo svete, ktorému často nerozumieme, a ktorý sa nám často zdá byť 

príliš zložitý. Veď nás svojím slovom vo chvíľach, v ktorých sme postavení pred voľbu 

rozhodovania. Nauč nás vidieť Tvoje slovo aj tam, kde je skryté. Nauč nás zbaviť sa závisti. 

Daj nám silu rozlíšiť dobré od zlého, držať sa toho, čo je dobré a odmietnuť to, čo je zlé. Daj 

nám silu odlíšiť zlé aj pod povrchom toho, čo sa zdá užitočné. Veď nás týmto svetom k cieľu, 

ktorý si pre nás Ty pripravil. Na Teba sa spoliehame a do Tvojej moci sa oddávame. Amen. 
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