2.9.2018: 22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium podľa Marka (Mk 7, 1 - 8. 14 - 15. 21 - 23)
K

sa zišli farizeji a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema. A videli

niektorých z jeho učeníkov jesť

poškvrnenými, to jest neumytými

. Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým
si neumyjú

až po zápästie. A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa

nevykúpu. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali: umývanie
čiaš, džbánov, medeníc a postelí.
Farizeji a zákonníci sa ho opýtali: „Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje
otcov a jedia

poškvrnenými

?“

On im povedal: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je
napísané: ‚Tento ľud ma uctieva perami, ale ich

je ďaleko odo mňa.

No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.‘ Božie
prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov.“
Potom znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všetci
a pochopte! Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo
vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského
, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá,
chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha,
hlúposť.
Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“

Ježiš
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chlieb

ruka

srdce

V dnešnom evanjeliu sa Ježišovi prišli sťažovať farizeji, že jeho učeníci jedia
chlieb neumytými rukami. Židovský národ totiž dodržiaval mnoho pravidiel
– napríklad po príchode z trhu sa museli celí okúpať, inak by ich považovali
za poškvrnených. Pred jedlom si umývali ruky, aby sa jedla ako Božieho pokrmu
nedotýkali špinaví. Aj my si za deň veľakrát umývame ruky. Kedy napríklad?
Čo potrebuješ, ak si chceš umyť ruky? Zakrúžkuj.

A čo povedal Ježiš? V podstate odvetil, že na čistote rúk až tak nezáleží. Že
dôležitejšie je, či Bohu naozaj ďakujeme za to, že máme čo jesť. Ďakuješ Bohu
pred jedením? Možno pred spoločným obedom doma spievate pesničku.
Alebo sa modlíte slovami: „Požehnaj Pane nás i tieto dary, ktoré budeme
požívať z tvojej štedrosti, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Ježiš upozorňuje ešte na jednu vec. Že nielen ruky, ale aj srdce môžeme
mať špinavé. A nezašpiníme si ho tak, že spadneme do blata. Srdce si
zašpiníme vtedy, keď sa rozhodneme urobiť niečo zlé – napríklad sa pobiť so
súrodencom alebo pohádať s kamarátom. Boh má moc naše srdce očistiť.
Potrebuje však
od nás jednu vec.
v správnom poradí
a zistíš, akú.
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