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Štvrtok 18. augusta 2016 

Text: Mk 7, 31 – 37 
31Keď (Ježiš) opustil týrsky kraj, prišiel cez Sidon zase k moru Galilejskému, do prostriedku 

kraja Desaťmestia. 32Tu priviedli k Nemu hluchého a zajakavého a prosili Ho, aby položil ruku 

na neho. 33On ho vzal stranou, von zo zástupu, vložil mu svoje prsty do uší a slinou sa mu dotkol 

jazyka. 34Potom pozdvihnúc oči k nebu, zavzdychol a povedal mu: Effatha! to jest: Otvor sa! 35I 

otvorili sa mu uši, jazyk sa mu hneď rozviazal a hovoril správne. 36I prikázal im (Ježiš), aby 

nikomu nehovorili; ale čím viac im prikazoval, tým viac to rozhlasovali. 37A náramne žasli 

hovoriac: Všetko dobre učinil; aj hluchým dáva sluch, aj nemým reč. 

Piesne: ES č. 281, 352 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Keď v Božom slove čítame o stvorení sveta, potrebujeme si uvedomiť, že Boh stvoril tento svet 

svojím slovom: „Vtedy riekol Boh: Buď svetlo! A bolo svetlo. Potom riekol Boh: Buď obloha!“ 

V tomto prípade Boh hovorí v rozkazovacom spôsobe. Keby sme prešli celou Bibliou od začiatku 

až po koniec a všímali si prípady, kedy Boh hovorí v rozkazovacom spôsobe, zistili by sme nasle-

dujúcu skutočnosť: Keď Boh hovorí v rozkazovacom spôsobe, tak buď tvorí niečo úplne nové, 

alebo mení situáciu – prináša zmenu do života človeka. O niečom podobnom svedčí aj príbeh 

z Evanjelia podľa Marka. Pán Ježiš liečil chorých, uzdravoval chorých. Príbeh o hluchonemom 

mužovi je konkrétnym svedectvom toho, že niečo, čo malo byť zdravé, nespĺňalo svoj účel, lebo 

bolo choré. Uši a jazyk tohto muža boli nefunkčné, nespĺňali poslanie, na ktoré boli stvorené. 

Evanjelista Matúš spomína, že v tom kraji (v Galilei) Ježiš urobil veľa zázrakov. Ľudia, ktorí sa 

dopočuli, že Ježiš má moc uzdravovať chorých, priviedli k Nemu hluchonemého muža a prosili 

Ho, aby na neho položil ruku. V tom momente nastal v živote tohto človeka čas nových nádejí, 

nových začiatkov. Cestou k uzdraveniu je Ježišov dotyk a slovo, ktoré mení ľudský život. Ježišov 

dotyk a slovo „Effatha!“ – Otvor sa! menia situáciu hluchého a zajakavého muža. Skrze Ježišovo 

slovo „Effatha!“ jeho uši a jazyk dostali funkčnosť, pre ktorú boli stvorené. To prvé, čo mohol 

počuť tento človek, bol Boží (Ježišov) hlas. Prvé, čo mohol povedať, bolo vyslovenie vďaky 

Ježišovi Kristovi za to, čo vykonal v jeho živote. Čo viac si mohol priať a čo lepšie mohol urobiť, 

než počúvať Boží hlas a oslavovať Jeho meno? Čo viac si môžeme aj my priať, než aby sme 

počuli Boží hlas a oslavovali nášho Pána? Aj nám dnes Boh hovorí: „Effatha!“ – Otvor sa! Otvor 

sa, srdce, pre milovanie Boha. Otvor sa, srdce, k poslušnosti a pokore. Otvor sa, myseľ, k pozná-

vaniu Jeho právd. Otvor sa, jazyk, ku komunikácii, k slovám lásky, vďačnosti a pochvaly, 

k svedectvu o Ježišovi. Otvor sa, ucho, k načúvaniu Božej vôle pre tvoj život. Otvor sa, ruka, 

k pomoci blížnym. Otvor sa, noha, k chodeniu do spoločenstva Božieho ľudu, ku skloneniu sa 

k modlitbe, k blížnemu, ktorý potrebuje pomoc. Otvor sa, srdce, k láske k iným, k odpusteniu, 

k prianiu dobra iným, k trpezlivosti a pokore. „Effatha!“ Amen. 

Modlitba: 
Pane Ježiši, prosím, aby aj v mojom živote znelo Tvoje mocné Effata! Amen. 
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