
Streda 6. septembra  

Piesne: ES č. 549, 484 

Text: Sk 9, 31 – 35 

„I povedal mu Peter: Eneáš, uzdravuje ťa Ježiš Kristus; vstaň a posteľ si! A hneď vstal. I 

videli ho všetci, ktorí bývali v Lyde a Sarone; a títo obrátili sa k Pánovi.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Zdravie... Byť zdravý – čo to vlastne znamená? V slovníkoch by sme zaiste našli mnohé 

definície. Ako vnímame zdravie my? S čím sa nám osobne zdravie spája? Je to stav, keď nás 

nič nebolí, netrápi. Sme spokojní a šťastní, keď sme zdraví my, ale aj naši blízki. Zdravie 

a ani uzdravenie však nie sú samozrejmosťou. O tom iste vedel svoje aj Eneáš, ktorý od 

svojich ôsmich rokov ležal ochrnutý. Apoštol Peter prišiel asi v roku 41 do starého mestečka 

Lyda a tu našiel spomínaného Eneáša. Po rozhovore s ním sa zmiloval nad jeho ťažkým 

položením, nad jeho biedou a povedal mu: „Eneáš, uzdravuje ťa Ježiš Kristus; vstaň a posteľ 

si.“ Jeho uzdravenie malo taký veľký účinok, že Pána Ježiša prijali nielen v Lyde, ale aj 

v celom saronskom údolí. Peter v moci Božej priniesol uzdravenie. Nie vlastnou silou, ale 

poukazom na Toho, ktorý jediný uzdravuje – na Pána Ježiša Krista. V súčasnosti sa na nás 

valia správy o rôznych ochoreniach, ťažkých, nevyliečiteľných diagnózach. Možno sami 

bojujeme s ťažkým ochorením alebo ho pomáhame niesť svojim blízkym. Prirodzene, 

hľadáme spôsoby, formy a cesty k uzdraveniu. Nie všetky „ponuky“ sú však v zhode s Božou 

vôľou. Preto je nutné pýtať sa na niekoľko závažných vecí: Čomu všetkému sme ochotní 

uveriť? Čo všetko sme ochotní urobiť? Komu alebo čomu dokážeme dôverovať? „Uzdravuje 

ťa Ježiš Kristus,“ hovorí Peter Eneášovi, ale rovnako to dnes hovorí aj nám. Čokoľvek 

prežívame, nezabudnime sa v prvom rade utiekať k Pánu Bohu, prosiť o Božiu pomoc 

a posilnenie, ale aj o trpezlivosť a pokorné prijatie Božej vôle. Na mieste sú i ďalšie otázky: 

Dokážeme si všímať utrpenie ľudí, žijúcich okolo nás? Čo alebo koho sme trpiacim ochotní 

prinášať? Buďme účastní na ľudskom utrpení, ale súcit posuňme aj do inej roviny. Samotný 

súcit totiž nestačí. Ukážme na Toho, ktorý je Cestou z utrpenia a akejkoľvek choroby. Toho, 

ktorý je Cestou, Pravdou i Životom. Amen. 

 

Modlitba:   

Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za uzdravenie, ktoré si nám priniesol svojím nevinným 

umučením a smrťou. Ďakujeme za odpustenie hriechov a naše spasenie. Ty vidíš aj mdloby 

nášho tela, všetky choroby, bolesti, trápenia. K Tebe prichádzame s prosbami o pomoc. 

Pomôž nám, aby sme Tebe dôverovali, aby sme vedeli prijať Tvoju svätú vôľu a nedali sa 

oklamať rôznymi okultnými ponukami. Prosíme, obdar nás láskou, ktorá sa dokáže skloniť 

k trpiacim a ktorá prinesie do utrpenia nielen súcit, ale aj radostnú zvesť evanjelia. Amen. 
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