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Mk 11, 27 – 33
Ako Ježiš chodil po chráme, pristúpili k nemu veľkňazi, zákonníci a starší a 
pýtali sa ho: “Akou mocou toto robíš? Alebo kto ti dal moc, aby si to robil?”  
Ježiš im povedal: “Aj ja sa vás na niečo spýtam. Odpovedzte mi, potom vám 
poviem, akou mocou toto robím. Jánov krst bol z neba, či od ľudí? Odpovedzte 
mi!” Oni rozmýšľali a hovorili si: “Ak povieme: Z neba, povie: “Prečo ste mu 
teda neuverili?” Ale ak povieme: Od ľudí,” - to sa báli ľudu, lebo všetci pokla-
dali Jána za ozajstného proroka. Odpovedali teda Ježišovi: “Nevieme.” A Ježiš 
im odvetil: “Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím.”

Slovo na úvod

  Myslím, že každý z  nás vie, čo sú 
nekonečné detské otázky. Aj po 
rokoch, keď sú z ich autorov už dávno 
dospelí ľudia, radi sa k nim vraciame.
V jedno ráno, už pred viacerými rok-
mi, som po moste ponad železnicu 
viezol deti do škôlky, keď zrazu syn 
celý natešeny zvolal: „Ide vlak!“ 
Netušil som, akú reťaz otázok jeho 
objav spustí. „Ocko, a prečo ide vlak?“ 
Keďže práve šiel osobný vlak a  bolo 
ráno, odpovedal som: „Lebo vezie 
ľudí do práce.“ „A prečo vezie ľudí 
do práce?“ vypytoval sa ďalej. „Aby 
zarábali peniažky.“ Vzápätí ďalšia 
otázka : „A prečo zarábajú peniažky?“ 
Bolo to pred jeho meninami, prišla 
mi vhod odpoveď: „Aby mohli deťom 
kúpiť darčeky.“ Mne už pomaly 
začínali dochádzať nápady, ale malý sa 
nedal: „A prečo rodičia kupujú deťom 
darčeky?“... Otázky ešte pokračovali a 
my, rodičia,   veľmi dobre vieme, ako 
ťažko je odpovedať človiečikovi, ktory 
nemá skúsenosť a  poznanie dospel-
ého. Isté odpovede jednoducho nepri-
jme.
   Situácia z evanjelia je veľmi podob-
ná. Otázka veľkňazov a zákonníkov je 
legitímna. Pýtajú sa na pôvod Kris-

tovej moci. Opoveď však nedostanú. 
Nie preto, že by im ju Kristus nevedel
dať, ale preto, lebo by ju oni sami ne-
boli pripravení pochopiť a prijať.
    Koľkokrát sa v živote pýtame, prečo 
sa deje to, čo sa deje? Prečo žijem taký 
život a  nie iný? Snažíme sa možno 
o rozhovor s Bohom, či už v modlitbe, 
alebo aj vlastnými slovami a odpove-
de nedostávame. Naozaj? Nie je to len 
v našej neschopnosti a  neochote dať 
odpoveď na otázky, ktoré nám v uda-
lostiach okolo nás kladie Boh?
    Keď si dnes úprimne, každý z nás 
sám pre seba, zodpovieme otázku, 
odkiaľ sme a kam smerujeme, potom 
mnohí nájdeme odpoveď aj na všetky 
naše ďalšie legitímne otázky a  po-
chopíme, že to čo žijeme, všetky kríže 
a  trápenia, sú prostriedkom na dosi-
ahnutie cieľa, ku ktorému smerujeme.
Veľmi pekne a jasne to vyjadril sv. Pavol 
v 1. liste Korinťanom : „Židia žiadajú 
znamenia a Gréci hľadajú múdrosť. 
My však ohlasujeme ukrižovaného 
Krista. Pre Židov pohoršenie, pre 
pohanov bláznovstvo,  ale pre povol-
aných, tak Židov ako Grékov, Krista 
- Božiu moc a Božiu múdrosť.”


