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Uzdravenie
Veriť Kristovi

Každý z nás veľmi dobré pozná, čo to je byť chorý, keď sa musí o nás
niekto starať.
V takejto situácii sa nachádzala Šimonova svokra, keď ju Ježiš prišiel
navštíviť. Z evanjelia vieme, čo sa potom odohralo. Pristúpil ku nej, chytil za
ruku a zdvihol. Horúčka ju hneď opustila. Jeden Ježišov dotyk a horúčka bola
preč.
Všimnime si, že jeho služba bola často bez slov, a tak i konal. Keď sa
zvečerilo, celé mesto sa zhromaždilo a on ich uzdravoval, vyhnal mnoho zlých
duchov. Potom sa utiahol na pusté miesto a tam sa modlil. Ježiš prišiel, aby
človeka oslobodil od jeho telesných a duchovných chorôb, s čím sa každý z nás
stretáva. Ľudia mu dôverovali, pretože konal ako ten, ktorý má moc. Jeho
zázraky spôsobovali uzdravenie nielen tela, ale aj ducha, duše. A tak, ako
v Kafarnaume, chcel uzdravovať aj na iných miestach. „Veď na to som prišiel“,
hovorí Ježiš. Každému slúžiť a preukazovať dobro, to bola základná a podstatná
črta Ježišovho života. Málokedy sa stretneme, že by Ježiš niečo odmietol, iba ak
chcel poukázať na vieru jednotlivých ľudí. Ježiša mnohí považovali za ľudového
liečiteľa, ale on sa voči tomu nebránil. Ľudia v ňom videli často poslednú
záchranu, ktorej sa mohli utiekať. Aj preto bol tak často a neustále vyhľadávaný.
Denne sa venoval ľuďom a ich potrebám to, čo ich trápilo. Pritom vedel, že bez
modlitby dielo nemôže napredovať a ďalej sa šíriť Božie Kráľovstvo. Počas
noci alebo skoro na úsvite ho vidia učeníci ako sa modlí. Bol to podstatný prvok
Ježišovho života. Jeho celé účinkovanie je naplnené modlitbou.
Modlitba bola akoby nebeským pokrmom, ktorým sa živil. Bez nej
nerobil nič. Vždy pred každým rozhodnutím, prácou, učením, ohlasovaním,
trávil dlhý čas s Bohom v modlitbe. Modlitba a práca úzko súvisia so sebou.
Tak, ako Ježiš nám dával neustále príklad tieto dve činnosti spájať, tak by sme
mali konať i my vo svojom každodennom živote. Buďme múdri a nechajme sa
učiť od Ježiša, lebo v ňom sa spojila dokonalosť človeka s dokonalosťou Boha.
Pričom človečenstvo bolo vyzdvihnuté - zbožštené. Dokonalosť pozdvihla
z biedy nedokonalosť, Bohočlovek človeka. Toto tajomstvo absolútneho
poníženia je potrebné stále vnímať vo svojom živote. Keď začneme takto
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pozerať na Ježiša ako na bytosť, ktorá nám prišla pomáhať a nie niečo
predpisovať, potom naše uzdravenie sa stane skutočnosťou. Ježiš nikoho nenútil
k tomu, aby sa dal uzdraviť, ale bolo to samozrejme zo strany človeka. Nikto
nebol odmietnutý. Prijímal ľudí bez prestania.
Každému chcel nejakým spôsobom pomôcť. Ježiš bol vždy k dispozícii
pre každého človeka. Dokonca nepohŕdal ani pohanmi či samaritánmi, tak ako
pravoverný Žid. Ježiš prišiel pre všetkých, a tak aj všetkým slúžil. Pozerajme aj
my na takéhoto Ježiša, na Ježiša v službe druhému.
Amen.

