
Zamyslenia na týždeň po 20. nedeli po Svätej Trojici 
 

Nedeľa 14. októbra 2018 – 20. nedeľa po Svätej Trojici 

Piesne: ES č. 454, 643 

Text: J 5, 1 – 16 

„1Potom bol židovský sviatok a Ježiš išiel do Jeruzalema. 2V Jeruzaleme pri Ovčej bráne 

bolo jazero s hebrejským menom Betezda, s piatimi prístrešiami. 3Mnoho chorých ležalo v 

nich slepých, chromých, vychradnutých [ktorí čakali, až sa voda pohne, 4lebo z času na čas 

anjel Pánov zostupoval na jazero a zvíril vodu; a ten, kto prvý vošiel do zvírenej vody, 

ozdravel, nech ho akákoľvek choroba trápila]. 5I bol tam človek tridsaťosem rokov chorý. 

6Keď ho Ježiš videl ležať a poznal, že je už dlhší čas chorý; spýtal sa ho: Chceš byť zdravý? 

7Odpovedal Mu chorý: Pane, nemám nikoho, kto by ma zaniesol do jazera, keď sa voda zvíri; 

a dokiaľ sám prídem tam, vstúpi iný predo mnou. 8Povedal mu Ježiš: Vstaň, vezmi si lôžko a 

choď! 9Ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil. A bola práve sobota. 10Židia teda 

povedali uzdravenému: Je sobota; nie ti je dovolené niesť lôžko. 11Ale on im odpovedal: Ten, 

ktorý ma uzdravil, povedal mi: Vezmi si lôžko a choď! 12Spýtali sa ho: Kto je ten človek, čo ti 

povedal: Vezmi a choď? 13Ale uzdravený nevedel, kto je to; lebo Ježiš sa nepozorovane 

vzdialil, keďže na tom mieste bol veľký zástup. 14Potom ho Ježiš našiel v chráme a povedal 

mu: Ajhľa, ozdravel si, nehreš viac, aby sa ti nestalo niečo horšieho. 15Vtedy odišiel ten 

človek a povedal Židom, že je to Ježiš, ktorý ho uzdravil. 16Preto Židia prenasledovali Ježiša 

[a chceli Ho zabiť], že to urobil v sobotu.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Chceš byť zdravý? Nech by sme sa túto otázku opýtali akéhokoľvek človeka v akejkoľvek 

krajine a momentálnej situácii, odpoveď by bola rovnaká: Chcem! Aj chorí v Betezde chceli 

byť zdraví. Betezdu si môžeme predstaviť ako miesto tej najočividnejšej ľudskej biedy – 

postihnutí, chromí, bezvládni. A práve sem prichádza Pán Ježiš. Aj my sme chorí, no tá naša 

choroba je často na prvý pohľad neviditeľná a bežní lekári ju nedokážu diagnostikovať ani 

liečiť. Naša choroba sa neprejavuje fyzicky na našom tele, ale dá sa vypozorovať v našom 

konaní, v slovách, myšlienkach a hĺbke našich sŕdc. Volá sa hriech. Pán Ježiš prišiel aj do 

našej biedy, aby nás vytrhol z nášho hriechu a daroval nám uzdravenie. Chorý človek, ktorého 

Pán Ježiš uzdravil, dostal to, po čom túžil – zdravie. Po vyčítavých otázkach farizejov však 

ten človek ani netušil, kto ho uzdravil, nepoznal Ježišovo meno. Sme na tom podobne. Ak 

dostaneme to, o čo žiadame, po čom túžime, mnohokrát sa nepýtame od koho. Pripisujeme to 



našim schopnostiam, zhode náhod alebo šťastiu. Nehľadáme za tým Pán Boha, nepátrame po 

mene nad všetky mená. Napriek tomu nás Boh obdarúva svojou milosťou. Bez toho, aby sme 

po nej túžili, bez toho, aby sme si uvedomili, že to, čo v skutočnosti potrebujeme, je Božie 

odpustenie hriechov. Keď sa uzdravený napokon stretáva s Ježišom v chráme, znejú mu 

slová: Ajhľa, ozdravel si, nehreš viac, aby sa ti nestalo niečo horšieho. Čo horšie by sa mu 

ešte mohlo stať po 38 rokoch utrpenia v chorobe? Nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť ešte 

horšie. To nám často znie ako klišé, keď sa nachádzame v zložitej situácii. Je ale pravdou, že 

nech by nám bolo akokoľvek ťažko, vždy to môže byť ešte horšie. Vtedy, keď premárnime 

príležitosť hľadať Pána Ježiša vo všednosti našich dní. Vo večnosti totiž už bude neskoro. 

Amen.  

 

Modlitba:  

Pane Ježiši, ďakujeme Ti, že si prišiel do ľudskej biedy so svojou milosťou a uzdravením. My 

všetci sme hriešni a veľmi Ťa potrebujeme. Prosíme, zmiluj sa nad nami a daj nám do sŕdc 

túžbu po Tebe a Tvojom uzdravení. Otváraj nám oči, aby sme videli každú príležitosť hľadať 

Ťa a zvestovať Tvoje meno. Daj nám, prosíme, cez Tvoje slovo poznávať Tvoju svätú vôľu 

v našom živote. Amen. 

Mgr. Katarína Devečková, zborová kaplánka v CZ ECAV Nové Mesto nad Váhom  


