Pondelok 15. augusta 2016
Text: L 13, 10 – 17
10Potom učil v sobotu v synagóge. 11A tu, ajhľa, bola žena osemnásť rokov posadnutá duchom
nemoci, bola zhrbená a vôbec sa nemohla narovnať. 12Keď ju Ježiš videl, zavolal ju k sebe a
povedal jej: Žena, zbavená si svojej nemoci. 13Položil na ňu ruky a ihneď sa narovnala a
oslavovala Boha. 14Vtedy predstavený synagógy, namrzený, že Ježiš uzdravoval v sobotu,
povedal zástupu: Šesť dní je, v ktorých treba pracovať, preto vtedy prichádzajte a dávajte sa
uzdravovať, a nie v deň sobotný. 15A Pán mu riekol: Pokrytci, či si v sobotu neodväzuje každý z
vás vola alebo osla od jasieľ a nevodí ho napájať? 16A táto dcéra Abrahámova, ktorú satan mal
poviazanú, hľa, osemnásť rokov, či nemala byť zbavená tohto puta v deň sobotný? 17Keď to
povedal, zahanbili sa všetci Jeho protivníci a celý zástup sa radoval zo všetkých slávnych
skutkov, ktoré konal.
Piesne: ES č. 643, 644
Zamyslenie nad Božím slovom:
Udalosť, o ktorej sme práve čítali, nájdeme zaznamenanú iba u evanjelistu Lukáša. Pán Ježiš
vyučuje v synagóge. Je tam množstvo ľudu. V dave je prítomná aj zhrbená žena, ktorú osemnásť
rokov trvajúca choroba veľmi utrápila. Vzpriamený človek pozerá pred seba. Ona však pozerala
do prachu zeme, lebo aj hlavu mala sklonenú. Videla len množstvo nôh a zaprášené sandále, no
ani postihnutie ju neodradilo od návštevy synagógy. Stačilo, že počula. Určite nebolo jednoduché
nájsť v takom dave túto zhrbenú postavu. Nie však pre Ježiša. Jeho prenikavý pohľad vidí na
každého. Keď ju Ježiš zbadal, zavolal si ju. Ona, poslušná Ježišovmu zavolaniu, prichádza
k Nemu. Ide. Nedbá na pohľady ľudí okolo seba. U mnohých vzbudzuje opovrhnutie, keďže
v tých časoch sa na postihnutie hľadelo ako na Boží trest za hriech; u iných možno vzbudzuje
súcit. Ježiš ju volá, aby jej povedal: ,,Žena, zbavená si svojej nemoci…“ S láskou kladie na ňu
svoje ruky. Keď sa jej Ježiš dotkol, žena sa vzpriamila a uvidela Ježiša. Následne chvála naplnila
jej srdce a začala oslavovať Boha.
Toto Božie slovo však nehovorí len o telesnej chorobe. Každý z nás je zhrbený – pokrivený
hriechom. Hriech nám bráni vidieť seba, ľudí a Boha. Žena našla v Ježišovi Kristovi cestu
záchrany. A to platí aj pre nás: niet inej cesty záchrany, len sa držať Krista a Jeho slova. Aj keď
je pozornosť nás všetkých kvôli poviazanosti hriechom upriamená dole, k prízemným veciam, aj
keď vidíme väčšinou iba svoju hriešnosť, biedu, utrpenie a špinu, nech je pre nás povzbudením
to, že Ježiš o nás vie a volá nás k sebe. Aj spomenutá zhrbená žena to prežila. Ježiš si ju všimol
a urobil prvý krok k nej, oslovil ju. Rovnako volá teba, volá mňa, volá nás všetkých! Vykročme
s Božou pomocou! Nechajme Ho, aby sa nás dotkol! Už dnes nás uzdravuje, už dnes sa môžeme
vzpriamiť! Zhrbená žena vykročila a išla. Nedbala na to, čo si myslia iní, vedela len jedno: Ježiš
ma volá, preto idem. Nechala, aby sa jej dotkol, a bola oslobodená. Tento postoj je taký dôležitý,
že ho nemôžeme odkladať. Amen.
Modlitba:
Milostivý Pane Ježiši Kriste! Podobám sa žene z evanjelia, a aj keď moje telo nie je postihnuté,
môj duchovný život je pokrivený, zasiahnutý hriechom. Pane Ježiši, Ty ma vidíš v zástupe ľudí
a viem, že ma voláš k sebe. Len Ty ma môžeš zachrániť z poviazanosti hriechom, Ty mi môžeš
dať nový začiatok života. Prosím, dotkni sa ma. Vďaka Ti, Pane. Amen.
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