
Sobota 21. októbra 2017 

Piesne: ES č. 378, 465  

Text: L 13, 10 – 17  

„Keď ju Ježiš videl, zavolal ju k sebe a povedal jej: Žena, zbavená si svojej nemoci. Položil 

na ňu ruky a ihneď sa narovnala a oslavovala Boha.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Evanjelista Lukáš opisuje päť zázrakov zo siedmich, ktoré urobil Pán Ježiš v sobotu. Väčšina 

sa odohrala v synagóge: uzdravenie posadnutého v Kafarnaume, uzdravenie človeka 

s vyschnutou rukou, ako aj uzdravenie ženy z nášho príbehu, ktorá osemnásť rokov bola 

zhrbená. Žena neprichádza za Pánom Ježišom sama, ale volá ju On. Dáva jej úžasnú možnosť 

uzdraviť sa z dlhej a ťažkej choroby. Koľkokrát my vo svojom živote dostávame šancu od 

Pána Boha počuť Jeho hlas a ísť za Ním, aby nás duchovne uzdravil?! Počujeme Jeho hlas, 

ktorým nás volá? Hriech je príčinou toho, že nepočujeme Božie volanie a nevidíme, čo nám 

Pán Boh ponúka. Pre hriech dokonca ani sám Pán Boh nepočuje naše prosby a volanie, ak 

nechceme iným pomôcť. U Izaiáša 59, 2 čítame: „Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi 

vami a vaším Bohom! Vaše hriechy zakryli Jeho tvár pred vami, takže nepočuje.“ Prvá vec, 

ktorú uzdravená žena urobila, bola oslava Pána Boha. Hneď vedela, komu a za čo má 

ďakovať. No reakcia predstaveného synagógy nebola pozitívna. Práve naopak. Uzdravenie 

považoval za prácu, čiže podľa neho došlo k porušeniu zákona. Tu vidíme, že nešlo o radosť 

z uzdravenia chorej ženy, ale o to, že to Pán Ježiš urobil v sobotu, keď bolo zakázané 

pracovať. Zákon bol pre Jeho protivníkov dôležitejší ako radosť z pomoci človeku. No Pán 

Ježiš všetkých svojich protivníkov zahanbuje. Pozná zmýšľanie ich srdca. Nazýva ich 

pokrytcami a poukazuje na obrovský paradox: zvieratá je možné aj v deň sobotný napojiť či 

vytiahnuť zo studne, no človeku, ktorý je spútaný chorobou alebo hriechom, nedovolia, aby 

bol očistený a oslavoval za to Boha. Odhliadnuc od toho, čo si o Ňom v tej chvíli mysleli, Pán 

Ježiš pomáha. Preto aj my robme podobne. V službe pomoci blížnemu dokážme svoju vieru 

v Pána Boha v dnešný deň i v dni budúce. Amen. 

 

Modlitba:  

Pane Ježiši, ďakujeme za Tvoju milosť slúžiť vo svojej rodine, domácim viery aj svojim 

blížnym. Ďakujeme, že napriek našej nehodnosti si nás chceš aj dnes použiť na šírenie 

evanjelia. Pomôž nám aj v dnešný deň milovať blížnych nie iba slovom alebo jazykom, ale 

skutkom a opravdivo. Amen. 
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