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Uzdravenie
1
 

Povzbudiť veriacich k intenzívnemu prežívaniu svätého prijímania 

 

Všetci poznáme, čo je to čakať v horúčke, kým na mňa príde rad 

u doktora. Čas sa nám zdá nekonečný, nemáme chuť ani s nikým rozprávať 

a veľmi túţime byť opäť čím skôr v poriadku. Takéto choroby prídu, týţdeň-dva 

nás potrápia a zasa sme fit. No spomeňme si na ţenu z dnešného evanjelia. 

Dvanásť rokov. To je uţ čosi iné. Ona sa stretla s Kristom v zástupe tak, ako 

mnohí iní. A predsa bol v tomto stretnutí veľký rozdiel. Po zázračnom 

uzdravujúcom dotyku jej Kristus povedal:  

„Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila“ (Mt 9,22b). 

Tento zázrak sa trochu líši od ostatných zázrakov, ktoré Pán Jeţiš počas 

svojho ţivota urobil. Ostatné zázraky, ako napríklad budeme počuť v evanjeliu 

zajtra, Pán Jeţiš robí svojím boţským slovom. Ţena trpiaca na krvotok si akoby 

tento zázrak vymohla, alebo máme dojem, ţe bol akýsi nedobrovoľný. 

Vysvetlenie nám dáva Jeţiš – tvoja viera ťa uzdravila. Viera v Jeţišovu boţskú 

moc. Týmto jej toto uzdravenie akoby schválil, dodal jej pokoj a prinavrátil 

radosť do ţivota.  

Vidíme, ţe telesné zdravie nepredstavuje celú kvalitu ţivota, ale má 

podiel na mnohom. U Marka a Lukáša (Mk 5,21–43;Lk 8,40–56) sú pri tomto 

zázraku spomenuté aj podrobnosti, ţe minula skoro celý majetok na doktorov 

a veľmi sa trápila. Tak to uţ v ľudskom ţivote chodí, ţe určité trápenie je akoby 

jeho prirodzenou súčasťou. Pre niekoho je to choroba, pre iného výchova detí, 

iný nemôţe nájsť zamestnanie… A my sme teraz v chráme a počúvame, ako 

Jeţiš urobil zázrak.  

O malú chvíľu bude on sám tu medzi nami na oltári a my okolo neho ako 

ten zástup. Kaţdý nech si teraz sám dá odpoveď na otázku, aký bude jeho dotyk 

Krista. Bude to dotyk s vierou a bude mať Jeţiš moţnosť urobiť zázrak v našom 

ţivote? Nezabudnime však v pokore dodať k svojim túţbam a prosbám „…ak je 

to tvoja vôľa, Boţe…“ 

Preţime túto svätú omšu takým výnimočným spôsobom v dôvere v Boţiu 

dobrotu, no zvlášť okamih svätého prijímania s veľkou vierou v jeho 

všemohúcnosť. My nemusíme rozumieť všetkému v našom ţivote, ale vedzme, 

ţe Boh tomu rozumie. On vie, aký kríţ nám uloţí na plecia a kedy nám ho 

sníme.  Amen. 
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