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Streda 13. týždňa                                                                  Mt 8,28-34 
 

Boha nevyháňajme 
Boha si chráňme v srdci 

 

Isto sme sa všetci stretli s tým, že dobre mienená rada, ponúknutá pomoc 

bola z druhej strany nepochopená a odmietnutá.  

Podobnú situáciu zažil aj Pán Ježiš. Po vyhnaní zlých duchov z dvoch 

mužov vyšli oproti nemu ľudia z mesta a „prosili ho, aby odišiel z kraja“ (Mt 

8,34). 

Všetko sa hrnie von k Ježišovi nie však preto, aby ho privítali ako víťaza 

nad démonmi, ale chcú ho poprosiť, aby odišiel z ich kraja. Príčiny tejto prosby 

môžu byť dve. Prvou príčinou môže byť, že ľudia obviňovali Ježiša za to, že dal 

zničiť celé stádo svíň. Od tohto názoru sa však postupne odchádza a biblisti sa 

prikláňajú k druhému vysvetleniu, prečo Ježiš musel odísť. Gerazania sa netešia 

tomu, že dvaja posadnutí muži boli uzdravení. Oni nespoznali na zázračnom 

uzdravení, že k nim prišiel Boží prorok – Boží Syn  - Mesiáš. Cítia iba hrôzu 

a strach z toho, čo sa stalo a prosia:  „Odíď od nás.“ 

Gerazania neprijali Ježiša, hoci on urobil všetko preto, aby ich pritiahol 

k sebe, aby ich urobil synmi svetla. Nielenže uzdravuje posadnutých, ale aj 

diablov ničí v hlbinách mora. Nesprávame sa aj my niekedy ako Gerazania? Pán 

Ježiš prišiel na svet, aby nám ponúkol úplne zadarmo odpustenie hriechov 

a večný život. Aj nám ponúka Božiu milosť a pravdu. Prijímam Božiu ponuku? 

Nesprávam sa ako Gerazania? 

Na najrušnejšej londýnskej ulici  neznámy tulák ponúkal chodcom päťlibrové 
bankovky za jednu penny. Držal v ruke celý zväzok bankoviek. Väčšina chodcov ho ani 
nepoctila pohľadom. Jedni ho pokladali za podvodníka, iní v tom videli nový výstrelok 
reklamy, a predsa boli päťlibrové bankovky pravé. O toto príjemné prekvapenie sa 
postaral populárny herec prezlečený za tuláka. Stavil sa s riaditeľom divadla, že sa 
nenájde ani jeden záujemca o peniaze, ktoré počas jednej hodiny bude ponúkať na ulici. 
Tak sa aj stalo.  

Podobne pochodil Pán Ježiš a jeho apoštoli, keď sa prepravili na druhý breh 

Genezaretského jazera. Obyvatelia Gerazy neprijali od Ježiša lásku, ktorú im 

ponúkal.   

          Nebuďme ako oni. Prijmime ho do svojho života, nech je stále s nami, 

veď ponúka vzácne dary: lásku, odpustenie hriechov a večný život úplne 

zadarmo.  Amen. 


