Zamyslenia na týždeň po 13. nedeli po Svätej Trojici
Pondelok 27. augusta 2018
Piesne: ES č. 479, 481
Text: Mt 9, 27 – 34
„27Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, nasledovali Ho dvaja slepci, kričali a volali: Zmiluj sa nad
nami, Syn Dávidov! 28A keď vošiel do domu, prišli k Nemu tí slepci. Ježiš im povedal: Či
veríte, že to môžem učiniť? Odpovedali Mu: Áno, Pane. 29Nato sa im dotkol očí a povedal:
Staň sa vám podľa vašej viery! 30I otvorili sa im oči a Ježiš im pohrozil a povedal: Hľaďte,
aby sa nikto nedozvedel o tom! 31Ale oni vyšli a rozniesli povesť o Ňom po celej tej krajine.
32Keď vychádzali, priniesli k Nemu nemého, posadnutého démonom. 33Keď Ježiš vyhnal z
neho démona, nemý prehovoril. Zástupy sa divili a hovorili: Nikdy nič podobného sa
neobjavilo v Izraeli. 34Ale farizeji povedali: Kniežaťom démonov vyháňa démonov.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Pán Ježiš Kristus svoju činnosť sústredil najmä na zvesť evanjelia o Božom kráľovstve, svoju
moc podporil konaním divov a znameniami. Nepočujúcim dal sluch, nemým reč, nevidiacim
zrak. Ľudia s problémami v Ňom videli nádej, a preto u Neho hľadali pomoc. Dvaja slepci šli
za Ním, volali k Nemu prosbu o zmilovanie sa nad nimi. Tým vyjadrujú svoju vieru, že môžu
byť Ježišom uzdravení. A naozaj, Pán ich uzdravil. Prečo im však po uzdravení následne
pohrozil, aby sa nikto o tom nedozvedel? Môžeme sa nazdávať, že Pánovi Ježišovi išlo hlavne
o hlásanie evanjelia, nechcel zdôrazňovať seba tak, aby šiel o Ňom chýr iba ako o zázračnom
liečiteľovi. Jeho poslanie bolo v oveľa väčšom rozmere, a to chcel naplniť. Uzdravení
nepočúvli Pánov príkaz a povesť o Ňom rozniesli po celej krajine. Pre nich to bol iste
obrovský obrat k novému spôsobu života. Po uzdravení slepcov priniesli k Nemu nemého
človeka, posadnutého démonom. Démona vyhnal a skutok vyvolal medzi zástupmi údiv nad
takouto mocou. Farizeji, ktorí nepriali Ježišovi, konštatujú, že to učinil nečistou mocou. Na
inom mieste v Božom slove sa Pán Ježiš bránil myšlienkou, že nemôže ísť diabol proti sebe,
teda nie nečistou mocou démona vyhnal, ale Božou mocou s čistým úmyslom. Pán Ježiš
Kristus prišiel v dobrom úmysle pomôcť nám hriešnym ľuďom. O tom nepochybujme!
Predkladajme Mu svoje prosby vediac a veriac, že nám môže pomôcť. Neskĺznime na stranu
farizejov spochybňujúc Ježišovu dobrú vôľu k pomoci. Verme, že jedine On, Kristus je náš
Záchranca, On nás neopúšťa, ale sprevádza v dobrom i zlom rozpoložení na svete. A jedine
pre Jeho zásluhy sme vykúpení aj k večnému životu, kam nás chce doviesť. V pokore Mu

predkladajme svoje prosby, Jeho oslavujme a Jemu ďakujme za záchranu, ktorú nám prejavil.
Amen.

Modlitba:
Pane Bože, ďakujeme za záchranu, ktorú nám prejavuješ vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi,
ktorého si poslal na svet spasiť nás hriešnych. Posilni našu vieru a nádej v Tvoju pomoc.
Pomôž nám chrániť sa pred zlým vplyvom pochybovačov a tých, ktorí znevažujú Tvoju
úprimnú snahu pomôcť biednemu a hriešnemu človeku. Posilni našu dôveru v Teba, že si
s nami – a to rovnako aj v dobrom ako aj zlom rozpoložení, v ktorom sa nachádzame. Tebe
a Tvojej vôli sa poddávame. Amen.
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