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Piatok 7. októbra 2016 

Text: Mk 2, 1 – 12 
1Keď po niekoľkých dňoch znova prišiel do Kafarnaumu a rozchýrilo sa, že je doma, 
2zhromaždilo sa toľko ľudí, že už ani predo dvermi nebolo miesta. A On zvestoval im slovo. 
3Vtedy prišli k Nemu s ochrnutým, ktorého niesli štyria. 4A keď ho pre zástup nemohli priniesť 

až k Nemu, preborili strechu (domu), v ktorom bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ochrnutý 

ležal. 5Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Synu, odpúšťajú sa ti hriechy! 6Sedeli tam 

aj niektorí zákonníci a premýšľali v srdciach: 7Čo tento hovorí? Rúha sa! Ktože môže odpúšťať 

hriechy, ak len nie Jeden, Boh? 8Ježiš hneď zbadal v duchu, že takto premýšľajú, a povedal im: 

Prečo tak zmýšľate v srdciach? 9Čo je ľahšie, povedať ochrnutému: Odpúšťajú sa ti hriechy - a či 

povedať: Vstaň, vezmi si lôžko a choď? 10Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má moc odpúšťať 

hriechy na zemi - hovorí ochrnutému: - 11Vravím ti, vstaň; vezmi si lôžko a choď domov! 12A on 

vstal, hneď si vzal lôžko a vyšiel pred všetkými, takže všetci zostali ako bez seba a zvelebovali 

Boha hovoriac: Nikdy sme nevideli nič podobné! 

Piesne: ES č. 459, 549 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Biblický príbeh o nevládnom mužovi a jeho kamarátoch môže byť na prvé počutie príbehom 

diakonie. Tí, ktorí počuli o moci Pána Ježiša Krista, pomohli chorému k uzdraveniu. Muža, ktorý 

už nemal ani len nádej, vzali jeho priatelia k Tomu, ktorý mu vie pomôcť. Aj cez prekážku, cez 

veľký zástup ľudí, priviedli nevládneho k novej kvalite jeho života. To je pravým zmyslom nielen 

diakonickej, ale aj každej kresťanskej pomoci. Kresťan pomáha trpiacemu človeku k novému 

životu. V príbehu o uzdravení ochrnutého nie sú tými najdôležitejšími pocitmi pocity ochrnutého. 

Príbeh hovorí o viere jeho priateľov. Tí, keď sa dopočuli, že Pán Ježiš je v meste, začali konať. 

Viera v moc Božieho Syna ich viedla ku skutkom láskavej pomoci. Svojho priateľa chceli dostať 

do blízkosti Pána Ježiša. Keď milosrdný Boží Syn videl, ako štyria chlapi pevne veria, že môže 

pomôcť ich priateľovi, povedal chorému: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ Viera priateľov 

priviedla chorého muža k odpusteniu. Kresťanská služba pomoci má svoju životnú silu len vo 

viere, že Pán Ježiš Kristus vie a chce pomôcť chorému. Vie a chce uzdraviť nielen choroby 

ľudského tela – Boží Syn prišiel na svet, aby uzdravil celého človeka. Ochrnutému hovorí: 

„Synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ – Si zdravý. Táto veta prenáša našu pozornosť z choroby tela na 

uzdravenie človeka z hriechov. Všetci túžili po sile pre choré telo. Pán Ježiš sa zľutoval nad 

hriešnikom a povedal mu: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ A dovtedy bezvládny muž zrazu 

vyskočil na rovné nohy, zobral si svoje lôžko a odišiel. Ľudia tam vtedy žasli a oslavovali Pána 

Boha. 

Podobný div prežil pri svojom stretnutí s Pánom Ježišom iste každý z nás. Určite si spomínate na 

to, aký úžas a akú vďačnosť ste prežívali krátko po svojom stretnutí s Božou milosťou. Možno 

i vás vtedy pred Pána Ježiša niekto spustil: rodičia, priatelia, niekto, kto vie, že Pán Ježiš odpúšťa 

– že uzdravuje. Vaši veriaci priatelia vás svojimi modlitbami dostali k Spasiteľovi. Možno i kvôli 

vám bolo potrebné niečo zbúrať. Niekto vás priniesol pred Božiu tvár. Pán Ježiš Kristus sa vás 

vtedy dotkol a povedal: Odpúšťajú sa ti hriechy. Si zdravý, si zdravá. Vstaň, daj sa na cestu, ktorá 

vedie do večnosti v nebi. Vstaň, choď domov. Amen. 

Modlitba: 
Pane Ježiši Kriste, ďakujem Ti za Tvoju milosť. Pred Tvojou tvárou som našiel odpustenie 

svojich hriechov a nový život, uzdravenie tela i uzdravenie ducha pre večnosť. Prosím Ťa o dary 

Tvojej milosti aj pre svojich blízkych, pre tých, ktorí mi boli zverení, aby som im podľa 

schopností a darov mne daných ukázal cestu k Tebe. Daj, prosím, aby všetci, ktorých milujem, 

našli odpustenie hriechov a život v Tvojom kráľovstve. Amen. 
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