
Štvrtok 31. augusta 2017 

Piesne: ES č. 490, 491 

Text: Mk 2, 13 – 17 

„Keď to Ježiš počul, povedal im: Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí; neprišiel som volať 

spravodlivých, ale hriešnych.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Začalo sa to príbehom. Ježiš pozval za svojho učeníka Léviho priamo z colnice. Potom 

vstupujú do deja jeho priatelia, colníci, hriešnici, ba nakoniec aj farizeji. V strede Ježišovej 

pozornosti je však stále jeden človek – neznámy, nepopulárny svojím zamestnaním. Ježišovi 

na ňom však záleží. Oslovuje ho, nekarhá, ale pozýva: „Nasleduj ma!“ A Lévi vstal a išiel. 

Aké jednoduché! Ako keby takto mohol byť povolaný hocikto! Ibaže pred Ježišom nikto nie 

je „hocikto“. Každý má svoje meno, svoju tvár. Nikoho nemožno zameniť ani nahradiť. K 

Ježišovi mali prístup všetci, najmä tí, ktorí pre iných neboli dosť dobrí. Aj teraz sa farizeji 

pohoršujú, s kým si to Ježiš sadol za jeden stôl. Nedivme sa! Veď sú strážcami náboženskej 

čistoty. Preto by najradšej oddelili „čisté od nečistého“. Učeníci, ktorým bola otázka 

adresovaná, sa hneď nezmohli na odpoveď. Neboli schopní pohotovo zareagovať. Dodnes  je 

to často tak. Pod tlakom čierno-bielych argumentov strážcov zákona strácame slová 

a nedokážeme odpovedať presvedčivo, bez rozpakov. No Pán Ježiš sám sa stará o to, čo má 

byť obsahom správnej odpovede. Nečaká, kým si my pripravíme niečo múdre. Jeho 

odpoveďou je prosté evanjelium: „Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí.“ Ľudí najviac 

zaujímala Ježišova schopnosť zbaviť ich chorôb. On je však viac než lekár. Jeho dielo 

zasahuje hlbšie, ako je uzdravenie tela. On zachraňuje, vyslobodzuje, oživuje. Stretnutie 

s Ježišom znamená premenu života. Pre každého, kto o pomoc prosí, kto po nej túži. 

„Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“ Je to pozvanie, nie predvolanie strážcom 

poriadku. Ježiš prišiel volať tých, ktorí na ceste zablúdili – aby našli domov. Avšak prijať toto 

pozvanie znamená priznať si, že som zablúdil. Nepočítať sa medzi spravodlivých, ale medzi 

hriešnikov. Vedome byť jedným z tých, ktorí sa nemajú čím chváliť. Táto Ježišova odpoveď 

by nebola dobrá ako reklama Jeho diela. Ľudia nechcú počuť, že sú hriešni. Toto je však 

evanjelium. Počujeme, že je pre nás miesto pri Pánovi, vedľa Neho, na Jeho ceste i pri Jeho 

stole. Volá nás a Jeho pozvanie trvá. Amen. 

 

Modlitba:   

Pane Ježiši Kriste, ďakujeme, že si zaplatil za naše viny, zbavil hriech jeho moci. Odpusť, 

keď sa spoliehame viac na seba ako na Tvoju milosť. Prosíme, daruj nám svoju pomoc 

a záchranu. Amen. 
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