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Piatok 5. týždňa

Mk 7,31-37
Uzdravenie hluchonemého
Prijať Božiu vôľu

Milí veriaci, prvým rozmerom uzdravenia je uzdravenie telesné, fyzické,
uzdravenie nefungujúcich telesných orgánov. Myslím si, a určite mi dáte za
pravdu, že všetci máme skúsenosti s telesnou chorobou. Všetci sme chorí a nikto
to nemusí skrývať. Od dvadsiateho piateho roku života v nás odumrie množstvo
buniek, ktoré sa už nikdy neobnovia. Je to realita, máme sa s ňou vyrovnať, či už
to chceme, alebo nechceme. Dá sa povedať, že pomaly umierame. Ak prijmeme
túto skutočnosť, sme uzdravení. Telesné uzdravenie potrebujeme nie preto, aby
sme neumreli, ale aby sme dokázali dôstojne umierať.
Počuli sme, ako priviedli k Ježišovi hluchonemého a prosili ho, aby naňho
vložil ruku. On sa dotkol tých častí tela postihnutého, ktoré boli choré a po
slovách „Effeta“, čo znamená „Otvor sa“ (Mk 7,34) sa mu otvorili uši a
rozviazal jazyk.
Zdá sa to jednoduché, však? Čo na to poviete, drahí veriaci, milé deti,
milá mládež? Ale nevieme, koľko rokov sa tento chorý trápil. Koľko peňazí
možno minul u lekárov, len aby bol zdravý a našiel zmysel života. A tu
prichádza niekto, kto má moc nad všetkými chorými a postihnutými. Nechcel,
aby sa o ňom hovorilo. Určite všetci vieme, že zlé veci sa šíria rýchlo, ale dobré
ešte rýchlejšie. Tí, ktorí boli svedkami tohto zázraku, obdivovali ho a chválili.
V evanjeliách nachádzame správu o 35-tich presne vymedzených
zázrakoch, ktoré Ježiš počas svojho pôsobenia na zemi urobil. Z tých 35-tich
popísaných prípadov bolo 26, pri ktorých uzdravil chorých alebo vzkriesil
mŕtveho. Je pochopiteľné, že v Písme je záznam o nepatrnej časti Kristovho
pôsobenia.
Svätý Ján Vianney hovorí: „Ryba je stvorená na plávanie – pláva, vták je stvorený
na lietanie – lieta, slávik je stvorený na spev – spieva, človek je stvorený pre lásku – a
predsa nemiluje. A práve láska vyháňa strach, ktorý je tiež príčinou chorôb, či už
duševných alebo fyzických.
Po celý život šírme atmosféru pokoja, mieru a lásky. Sejme si do našich sŕdc
semienka dobra a dobrých slov, aby vzišli z nich štedré na ľudskosť bohaté
klásky. Skutočná láska k blížnemu je tá, ktorá cíti jeho potreby a nesie jeho
bremená. Prosme preto pri tejto sv. omši o viac úprimnej lásky do našich sŕdc,
lebo Boh je láska a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom.
Amen.

