
Streda 25. októbra 2017 

Piesne: ES č. 282, 308 

Text: Sk 3, 1 – 11 

„Nato ho chytil za pravú ruku a zodvihol. A hneď zmocneli mu nohy a kĺby, takže vyskočil, 

postavil sa na nohy, chodil a vošiel s nimi do chrámu, chodil poskakujúc a chváliac Boha. A 

všetok ľud videl, ako chodí a chváli Boha.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Čo môžete dať chorému človeku? Chromý muž stojí pri krásnej bráne chrámu v Jeruzaleme. 

Nemôže pracovať, nemôže sám chodiť, jedinou možnosťou jeho života ostalo žobranie. 

Sociálne výhody neexistujú, a tak je odkázaný na to, čo mu hodia tí, ktorí sa idú modliť. 

Prinesú ho, lebo sám nemôže, posadia ho na obvyklé miesto, a potom si každý ide za svojou 

prácou. A chromý muž ostane tam pred bránou vydaný na milosť a nemilosť okoloidúcich. 

Bežný obraz chorých ľudí. Sú ich plné nemocnice, liečebné ústavy, ošetrovne. Koľkí ľudia sú 

aj teraz pripútaní na lôžko a hľadajú uzdravenie! Keby sme mali takú vieru, ktorá by dokázala 

robiť také divy, ako bol tento! Keby sme vedeli darovať zdravie – to by bolo niečo! Ba nie! 

Nie zdravie, ale vieru keby sme vedeli človeku vložiť do srdca – to by bolo niečo! Lebo tá 

zachraňuje. Nielen teraz – hlavne vo večnosti. A áno, keby každý uzdravený hneď zo svojho 

lôžka vstal a šiel do chrámu a tam sa pred Bohom veselil! Ako často myslíme na Pána len 

vtedy, keď Ho potrebujeme. A ako často práve na to druhé zabúdame. Ajhľa, uzdravený muž 

nešiel za svojou rodinou, za priateľmi, za tými, ktorí ho priniesli pred chrámové dvere, ale 

zostal tam, kde sa o tej mocnej, uzdravujúcej viere hovorilo. A jeho svedectvo privolalo 

iných. Modlime sa teda za tých, ktorí sú chorí, a sami ďakujme – veď Boh nám toľkokrát 

vrátil zdravie! A rovnako prosme o dar viery, ktorá vie byť vďačná. To je totiž vždy viac ako 

striebro či zlato. Amen. 

 

Modlitba:   

Pane Ježiši, prosíme o uzdravenie pre všetkých chorých, ale najmä prosíme, aby si im srdcia 

obrátil k Tebe. Nech vedia a môžu si vložiť do srdca, kto im daroval zdravie. Nech nikdy 

nezabudneme na vďačnosť. Vďaka Ti, Pane, za to, že si nás toľkokrát vytrhol zo súženia. 

Tvoje meno nech je oslávené. Amen.  
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