
Zamyslenia na týždeň po 13. nedeli po Svätej Trojici 
 

Nedeľa 26. augusta 2018 – 13. nedeľa po Svätej Trojici  

Piesne: ES č. 285, 251 

Text: Mk 8, 22 – 26 

„22Potom prišli do Betsaidy. Tu viedli k Nemu slepca a prosili Ho, aby sa ho dotkol. 23A On 

chytil slepca za ruku, vyviedol ho z mestečka, poslinil mu oči, položil ruku na neho a spýtal sa 

ho: Či vidíš niečo? 24On prehliadol a povedal: Vidím ľudí, pretože sa mi zdá, akoby stromy 

chodili. 25Potom mu znova položil ruky na oči. Slepec ich otvoril, ozdravel a videl všetko 

jasne. 26Nato ho poslal domov a povedal mu: Nechoď do mestečka [ani nikomu z mestečka o 

tom nehovor].“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

V živote viery a cirkvi mávame všelijaké skúsenosti, starosti a problémy. Neraz sme smutní, 

keď naše úsilie akoby vychádzalo naprázdno. Snažíme sa, ako najlepšie vieme. Usilujeme sa, 

aby všetci poznali pravdu a prišli k Ježišovi. Ale kostoly sa nenapĺňajú, skôr vyprázdňujú, 

ľudia si idú svojou cestou, akoby nič nevideli, nechápali, neporozumeli. Akoby boli slepí. Pán 

Ježiš vedel, že nebude vždy jednoduché priviesť človeka k Nemu, že nebude jednoduché 

priviesť človeka k živej viere, uzdraviť jeho dušu, ducha, duchovný život, otvoriť mu oči, aby 

v Ňom videl svetlo sveta. Práve preto nám zanechal aj tento vzácny príbeh – o uzdravení na 

dvakrát, alebo na druhý dotyk. Prečo dva dotyky, čo to znamená dnes? Ktorý je prvý a ktorý 

druhý? Túto dvojitosť či dvojjedinosť objavil Luther v známom výroku o viditeľnej 

a neviditeľnej cirkvi. O cirkvi ako organizácii, štruktúre, a o cirkvi ako zhromaždení svätých. 

Do tej prvej patrí to viditeľné: krst, konfirmácia, sobáš, pohreb, bohoslužby, biblická hodina, 

celý bohoslužobný život. To všetko je prvý Ježišov dotyk. No mnohí po tom prvom dotyku 

povedia to, čo uzdravený slepec: Vidím ľudí, ale nie jasne. Vidím niečo, rozumiem niečomu, 

ale môj pohľad, moje videnie stále nie je jasné. Nerozumiem tomu, čo sa tu deje. Je potrebný 

druhý Ježišov dotyk. Duchovný dotyk. Ten sa často odohráva medzi Ježišom a človekom bez 

vonkajších obradov. Na tom istom mieste, uprostred toho istého zástupu, ale zároveň vo 

vnútri, v duši, v myslení. Tam je dôležitá modlitba, osobné svedectvá, živé slová viery. Ale aj 

vytrvalosť a trpezlivosť. Nedeje sa na povel človeka, ale pod vanutím Ducha Svätého. Až po 

tom druhom dotyku človek skutočne vidí a rozumie životu a spáse. Je veľmi potrebné, aby 

sme v cirkvi počítali aj s tým druhým Ježišovým dotykom, tým vnútorným, duchovným. 

Amen. 



 

Modlitba: 

Trojjediný Bože náš, Otče nebeský, ďakujem Ti a oslavujem Tvoje sväté meno aj v dnešný 

deň. Ďakujem za vykúpenie skrze Ježiša Krista, nášho Pána, ďakujem za Ducha Svätého, 

ktorý nás vedie a vychováva v cirkvi i v každodennom život a povoláva k horlivosti v živote 

viery. Odpusť mi aj dnes moje viny, odpusť moju povrchnosť a nedbalosť a obnov môj život 

viery. Amen. 

Mgr. Jozef Grexa, evanjelický a. v. duchovný na dôchodku, Ľubietová  


