
Streda 14. februára 2018 – Popolcová streda 

Piesne: ES č. 92, 244 

Text: Mk 6, 1 – 6 

„1Nato vyšiel odtiaľ a prišiel do svojej otčiny a učeníci Ho nasledovali. 2Keď prišla sobota, 

začal učiť v synagóge, a mnohí, ktorí Ho počúvali, veľmi sa divili a hovorili: Odkiaľ to má? A 

čo je to za múdrosť, čo Mu bola daná? A čo sú to za prejavy moci, čo sa dejú jeho rukami? 

3Či to nie je ten tesár, syn Márie a brat Jakubov, Jozefov, Júdov a Šimonov? A či Mu sestry 

nežijú tu medzi nami? A pohoršovali sa na Ňom. 4Ježiš im však riekol: Nikde nie je prorok 

bezo cti, iba ak vo svojej otčine medzi pokrvnými a vo svojom dome. 5A nemohol tam urobiť 

iného divu, len čo na niekoľkých chorých položil ruky a uzdravil ich. 6A divil sa ich nevere. 

Potom chodil po okolitých dedinách a učil.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Pán Ježiš prichádza do Nazareta. V sobotný deň vyučuje v synagóge. Ľudia prichádzajú, aby 

Ho počúvali, pretože chýr o Ňom, o moci, ktorou robil mnohé zázraky, sa dostal aj sem. Ako 

radi by sme možno i my chceli vidieť Ježiša osobne a počúvať Jeho slová. Stretnúť sa s Ním. 

Na vlastné oči vidieť moc uzdravenia. Oveľa ľahšie by sa nám potom svedčilo o Jeho 

skutkoch, keby sme mohli k Nemu ľudí priviesť, aby sa presvedčili a uverili. Obyčajne, ak 

chceme niečo spoznať, ideme k tomu bližšie. Ale pri posúdení obrazu nám blízkosť prekáža. 

Tak bola aj týmto ľuďom prekážkou dôverná známosť s Ježišom. Ani osobné stretnutie 

s Ježišom nebolo pre obyvateľov Nazareta postačujúce. Práve naopak. Tento Ježiš bol pre 

svojich krajanov kameňom úrazu, pohoršovali sa nad Ním. Áno, divili sa Jeho moci 

a spočiatku s nadšením počúvali Jeho slová. Väčšinou majú ľudia Boha radi ďaleko a vysoko 

na nebi. Chcú Boha, ktorý by im veľmi nevravel do ich života. Ale Ten, ktorý prišiel na tento 

svet v tele, Ten je im na pohoršenie. Preto hneď kladú otázku: „Či to nie je ten tesár, syn 

Márie a brat Jakubov, Jozefov, Júdov a Šimonov? A či Mu sestry nežijú tu medzi nami?“ 

A kameňom úrazu sa stal aj pre zákonníkov a farizejov. Nie preto, žeby Jeho slová protirečili 

Jeho životu, ale preto, že odhaľoval ľudský hriech, jeho pokrytectvo. Vymykal sa zaužívaným 

náboženským normám. Nezachovával pôstne predpisy, stretával sa s ľuďmi na okraji 

spoločnosti, s colníkmi, neviestkami, hriešnikmi, ktorým zvestoval veľkú Božiu lásku 

a milosť. Ľudia videli veľkú moc, no napriek tomu sa pred ňou uzavreli. Nechceli prijať to, že 

by Boh prišiel zachrániť tento svet v podobe tesára z Nazareta, priateľa hriešnikov. Nechceli 

prijať Božie slovo v tejto podobe a nechceli mu dovoliť, aby našlo odozvu v ich živote. 

Amen. 



 

Modlitba: 

Pane Ježiši Kriste, ďakujem Ti za to, že si prišiel do tohto sveta, aby si ho zachránil nie podľa 

našich predstáv. Lebo Tvoje evanjelium o bezpodmienečnej láske k človeku, zjavenej 

v Ježišovi Kristovi, ďaleko presahuje našu spravodlivosť a dokonalosť. Otvor nám naše 

srdcia, aby sme sa nechali osloviť Tvojím slovom a ono aby pôsobilo skrze Ducha Svätého 

v našom živote. Amen. 
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