
Streda 28. júna 2017 

Piesne ES: č. 243, 307 

Text: Mk 1, 40 – 45 

„I zľutoval sa nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: Chcem, buď čistý!“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Malomocenstvo bola strašná choroba. Ľudia, ktorí boli tuto chorobou nakazení, mali podľa 

zákona bývať mimo tábora a nesmeli sa stretávať so zdravými ľuďmi. Boli považovaní za 

poškvrnených, nečistých. Ak človek nakazený touto chorobou vstúpil do domu, celý dom sa 

znečistil a musel byť zničený. A tak zákon hovoril jasne: Nedotýkať sa! Práve takouto 

chorobou bol nakazený človek, o ktorom hovorí Božie slovo. Tento človek, hnaný túžbou po 

uzdravení, prišiel k Ježišovi, a na kolenách Ho prosil: „Keby si chcel, mohol by si ma očistiť.“ 

V prosbe malomocného muža niet ani náznaku pochybnosti o tom, či Ježiš má moc ho 

uzdraviť. Je presvedčený, že jedine On to dokáže, ale musí chcieť. Záleží teda len na tom, ako 

sa Pán Ježiš rozhodne. A On sa zľutoval: „Chcem, buď čistý!“ Pri týchto uzdravujúcich 

slovách Pán Ježiš však urobil niečo, čo nikto nečakal. Tohto človeka, ktorý bol nečistý, sa 

dotkol. Vieme, že to nemusel urobiť. Veď pri mnohých uzdraveniach len povedal slovo, a tí 

ľudia boli uzdravení; dokonca slovom zavolal Lazára z hrobu. Niektorých uzdravil aj na 

diaľku, keď Ježiša ani len nevideli. Tohto muža Pán Ježiš uzdravil slovom i dotykom. 

Uzdravil jeho telo i jeho dušu. Pán Ježiš pri uzdravovaní odpúšťal aj hriechy. Prinášal 

zmierenie medzi Bohom a človekom. Takýto Ježišov dotyk potrebujeme aj my. Lebo hoci 

dnes mnohým z nás záleží na čistote svojho tela, príbytku či okolia. Na čistote v iných 

oblastiach si už toľko nezakladáme. Možno aj preto, že tá nečistota v rodinách, manželstvách 

či iných vzťahoch nie je až taká okatá. No, Pán Ježiš sa aj pri nás rozhodol, že nám pomôže. 

Dôkazom toho je Jeho kríž. Týmto uzdravujúcim dotykom vzal na seba všetku nečistotu 

sveta, všetky naše hriechy a chce nás očistiť svojou svätou krvou. Chce, aby bolo čisto nielen 

pred našimi dverami, ale najmä v našom vnútri. Aby zavládol pokoj a láska medzi ľuďmi 

navzájom, i medzi nami a Bohom. Amen. 

 

Modlitba:  

Drahý Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že si sa rozhodol aj nás uzdraviť, ďakujeme za Tvoj 

kríž, ktorý je toho dôkazom. S pokorou aj my prichádzame k Tebe, nakazení mnohým 

hriechom, a prosíme o svoje uzdravenie. Zmiluj sa aj nad nami a dotkni sa nás, aby všetko to 

zlé a nečisté v našom správaní a konaní bolo uzdravené. Dotkni sa nás, aby sme aj my túžili 

po čistom živote, ktorý je zárukou šťastného života – aj toho večného života. Amen.  
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