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Štvrtok 5. týždňa

Mk 7,24-30
Ježiš uzdravuje od zlých duchov a chorôb
Prosiť o pevnejšiu vieru pre seba a pre blížnych

Ako sa správame, keď sme chorí? Ako pomáhame chorým?
Všimnime si ženu z dnešného evanjelia, ako jej záležalo na uzdravení
svojej dcéry, ktorú trápil zlý duch. „Prišla a hodila sa mu k nohám“ (Mk 7,25).
V dnešnej dobe sa slovo „posadnutosť“ málo používa alebo vôbec sa
nepoužíva. Prečo asi? Je to staromódne, patrí do minulosti alebo dnešná doba
má iný slovník? Čo si o tom myslíte vy?
Z evanjelia musíme uznať neodbytnosť Sýrofeničanky, ktorá trpezlivo ide
za svojím cieľom. Dnešná doba si vyžaduje takýchto veriacich, ktorí majú pevnú
vieru. Stačí priznať svoju pokoru a úbohosť a prosiť Ježiša, aby nás uzdravil.
Niekedy to trvá dlhé dni, možno mesiace a výsledok neprichádza. Je potrebné
zamyslieť sa nad tým, kde je chyba, čo je príčinou toho, že človek trpí. Možno je
to zlá modlitba, chýba väčšia dôvera, alebo pokora, ktorá je veľmi potrebná
v takýchto prípadoch. Hneď druhá veta hovorí o tom ako Ježiš nechcel, aby
niekto vedel o tom, že prišiel. A to isté vyžaduje od nás, aby sme svoje skutky
konali v skrytosti. On vie, že zlý duch sa bojí pokorných a ponížených ľudí,
ktorí si priznávajú svoju úbohosť a neschopnosť. Naopak, svoje pole pôsobnosti
nachádza u tých, ktorí sú pyšní a hrdí na seba. Aktuálny je pre nás prorok Izaiáš.
Tak, ako za Ježiša, aj v tejto dobe ľudia pracujú v oblasti mágie a veštenia. Sú to
väčšinou podvodníci alebo šarlatáni, ktorí „ryžujú“ z dôverčivosti ľudí a často
z ich zúfalej situácie spôsobenej zdravotnými alebo pracovnými problémami. Tu
sa môžme presvedčiť a vidieť pôsobenie zlého a s tým súvisiace jeho praktiky.
Páter Elias Vela, známy exorcista z Malty v knihe Uzdravenie a oslobodenie
v Kristovi hovorí o jeho pôsobení a ovládnutí človeka, ktoré prináša do nášho života
veľkú úzkosť a smútok.
Svätý Ján nazval zlého ducha vrahom človeka. On sa snaží robiť všetko, len aby
nás zničil. Ale ak ideme za Ježišom, ktorý je naším lekárom a uzdravovateľom,
nemusíme sa ničoho báť. Odovzdávajme mu všetky závislosti a choroby. On nás
určite uzdraví. Ak sa stretneme s Ježišom, ktorý nás uzdravuje, nemyslime si, že
sme obsiahli celé Ježišovo bohatstvo a že to stačí. Na ceste nášho uzdravovania
je to len prvý krok. Keď sa s Ježišom stretávam, stredobodom mojej pozornosti
nie je Ježiš, ale ja sám. Je to len prvé poschodie, prvý krok, ale je veľmi
dôležitý, pri ktorom vystierame svoje ruky k Pánovi a prosíme ho ako žobráci.
Buďme otvorení pre jeho prijatie a jeho moc. Nechajme ho pôsobiť, aby
sme ho potom mohli za to chváliť a ďakovať mu. Amen.

