
Utorok 5. septembra 2017 

Piesne: ES č. 335, 521 

Text: Mk 3, 1 – 12 

„Aby Ho mohli obžalovať, dávali pozor, či ho uzdraví v sobotu...“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Synagóga v Kafarnaume mala a má osobitné miesto medzi synagógami – do tejto synagógy 

chodil Pán Ježiš pravidelne. Práve v tejto synagóge sa odohráva prvá udalosť uvedeného 

odseku Písma. Ak by sme boli na Ježišovom mieste, zrejme by sme toho človeka neuzdravili, 

lebo farizeji striehli, čo Ježiš urobí – veď bola sobota. No Ježiš sleduje svoje poslanie: „Lebo 

Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo.“ (L 19, 10)  Nepozerá sa na 

nebezpečenstvo, ktoré pre Neho plynie z tohto uzdravenia. Oveľa viac Mu je ľúto, že ich 

srdce je až surovo tvrdé. Ježišova ľútosť prechádza až do hnevu, lebo pozoruje ich surovú 

nenávisť a tvrdosť ich srdca, ktorá sa nedá ničím obmäkčiť. Ničím, ani možnosťou pomôcť 

svojmu blížnemu z jeho ťažkého zdravotného stavu. Napriek tomu Pán uzdravuje tohto 

človeka so suchou rukou aj v sobotu. Ježišovi záleží aj na našom zdraví, aj keď to naše 

zdravie nie je podmienkou našej viery a nasledovania Spasiteľa. Aj úvod tejto kapitoly svedčí 

o tom, že Pán Ježiš je aj pravý človek. Potrebuje oddych a považuje ho za dôležitú súčasť 

života a tomu učí aj učeníkov. No aj keď sa spolu s učeníkmi „utiahol k moru“, aj tam Ho 

nasleduje veľký zástup. Dôvod bol jednoduchý: títo ľudia z Galiley a tiež z Judska si 

uvedomovali, že potrebujú pomoc. Čo bolo vzácne, oni vedeli, kto jediný im môže naozaj 

nezištne pomôcť v ich telesných, duševných aj duchovných ťažkostiach. Nie je im ľúto prejsť 

dlhú cestu, lebo si boli istí, že sa im dostane pomoci. Verše 10 – 11 svedčia o tom, že naozaj 

boli vyliečení ešte aj tí, ktorí boli posadnutí démonmi. Ľudia zažili veľké veci, zázračné veci, 

a predsa nik z toho veľkého zástupu v Ježišovi nepoznáva a ani nevidí Božieho Syna. Pán 

Ježiš ako pravý človek je unavený, skleslý a vyčerpaný. No Ježiš ako pravý Boh uzdravuje, 

lieči a vracia ľudí k ich rodinám aj k úprimnej a vernej službe pre budovanie Božieho 

kráľovstva. Myslime na to aj v tento obyčajný deň, ktorý môže byť neobyčajný práve 

Ježišovou pomocou v tých našich dnešných povinnostiach. Amen. 

 

Modlitba:   

Drahý môj nebeský Bože, oslavujem Tvoje sväté meno, že si vo svojej dokonalej láske myslel 

na záchranu sveta a tiež mňa. Veď preto si poslal svojho Syna Pána Ježiša Krista. Drahý Pane 

Ježiši, Ty si vyliečil tak veľa ľudí z telesných i duchovných chorôb. My v tejto chvíli Tvojmu 

lekárstvu a Tvojej milosti predkladáme našich blízkych, aby si ich liečil a bol im pomocou 

a oporou. Prosíme o pomoc a požehnanie aj pri našich dnešných povinnostiach  i prácach. Ty 

nás vo svojej milosti vypočuj. Amen. 
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