Štvrtok 26. októbra 2017
Piesne: ES č. 307, 643
Text: Mt 8, 14 – 17
„Potom prišiel Ježiš do domu Petrovho a videl jeho testinú ležať v horúčke. Dotkol sa jej ruky
a horúčka prestala; i vstala a posluhovala Mu... On vzal na seba naše neduhy a niesol naše
nemoci.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Keď sú doma problémy – aké to býva ťažké! Keď doma nenachádzame to potrebné
a nenahraditeľné miesto pokoja a oddychu po práci, v ktorej to nemusí byť ľahké, kde býva
mnoho stresov, námahy. A doma nás čaká namiesto pokoja – kríž. Peter bol rybár – mal
neľahké povolanie: celú noc loviť, spúšťať a ťahať siete a po vyčerpávajúcej noci rýchlo
zrátať úlovok a odviesť daň z nalovených rýb. Sotva mu niečo ostalo. Rýchlo predať a ísť
domov, odpočinúť si, nabrať síl na ďalšiu noc lovu. Ale čo doma? Chorá svokra. Horúčka,
ktorá nechce prestať. Liekov niet, a tak ide o život. Domček je to malý, niet osobitnej izby pre
chorú. A tak v dome všetci chodia okolo nej, vidia jej lôžko, horúčku, ktorá ňou zmieta.
Každý hovorí tlmene, ani pri stole akosi nikomu nie je do reči. Peter však tentokrát nepríde
domov sám. Ide s ním Pán Ježiš. A Peter ako tvrdý chlap nič nepovie. Nesťažuje si.
Nebedáka. Neukáže na chorú. Netreba. Pán Ježiš sám vidí, aká je tam situácia. Nič netreba
vysvetľovať. Ba netreba Ho ani prosiť, ani padať pred Ním na kolená. Ježiš príde, dotkne sa
jej – a ona hneď vstane a posluhuje Mu. Hneď je v dome veselo. Hneď je smiech, radosť pri
spoločnom stole. Aká to zmena... To je zmena srdca, v ktorom sa Pán Ježiš smie dotknúť
zraneného miesta. Dovoľme, aby Ježiš uzdravoval v nás to, čo je zranené hriechom. Tam, kde
je On, mizne smútok; tam, kde je On, prichádza pokoj. Nie ten ľudský, ale Boží. Amen.
Modlitba:
Pane Ježiši, prosím, príď aj ku mne pod moju strechu, do môjho domu, kde žijem so svojimi
drahými, a svojím svätým, mocným dotykom uzdrav to, čo je choré. Prosím Ťa, vstúp dnes
znovu i do môjho srdca a tak isto, ako si to vykonal v dome Petrovom, dotkni sa môjho
života, aby v ňom vládla Tvoja radosť a Tvoj pokoj. Daruj mi vieru, ktorá vždy vyznáva, že
Ty si záchrancom. Amen.
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