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Pondelok 5. týždňa                                                               Mk 6,53-56 
 

Ježíš uzdravuje tých, ktorí ho o to prosia 

Prosiť s vierou o uzdravenie
1
 

 

Každý z nás prežil v živote nejakú chorobu? Niektorá bola ľahká, iná 

ťažšia. Veľmi záleží na tom, ako ju človek  prijme. Veľkým príkladom v tomto 

nám môžu byť životy svätých, ktorí boli a sú pre nás vzorom. Všetci, čo sa ho 

dotkli, ozdraveli. 

 

Dnešné evanjelium nám hovorí o Ježišovom uzdravovaní v  Genezarete. 

Keď Ježiš prišiel so svojimi učeníkmi k brehu, hneď sa tam zišlo veľa chorých, 

ktorí túžili byť uzdravení. „Všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli“ (Mk 6,56). 

 

Niekedy môžeme závidieť vieru týmto ľudom, ktorí za veľkých 

problémov prišli na to miesto, aby pocítili dotyk Božej lásky a milosrdenstva. 

Nevieme, koľko ľudí pocítilo Ježišovu uzdravujúcu moc, ale vieme o veľkej 

dôvere týchto bratov a sestier v Božiu moc. Niekedy sa sám seba pýtam: Kde je 

tvoja viera? Pán nám hovorí: Čokoľvek budete dvaja alebo traja prosiť v mojom 

mene, dostanete to!  

 

Aj dnešná doba sa potrebuje úplne odovzdať do Božích rúk a prijať jeho 

vôľu. Nie všetci, ktorí prosia, či už za seba, alebo za svojich blížnych ,sú 

vyslyšaní. Skúsme sa zamyslieť, prečo asi. My ľudia sme niekedy takí, že Ježiša 

potrebujeme iba vtedy, keď nám obrazne povedané zateká do topánok. Keď sa 

nám darí, vtedy akoby sme zabudli na toho, ktorý je pánom nášho života a 

kráčame si po vlastných cestách. 

On vo svojej prozreteľnosti vidí do nášho srdca a vie, či nám uzdravenie 

pomôže, alebo ho zneužijeme a začneme horšie žiť, ako predtým.  

 

Známy taliansky kapucín Raniero Cantalamessa, ktorý od roku 1980 sa venuje 
kázaniu a evanjelizácii v Taliansku a v iných krajinách hovorí o uzdravení: Na uzdravenie 
a vyriešenie našich problémov máme iba dva spôsoby: prírodu a milosť.  
 

Príroda to je veda, pokrok, medicína, technika a všetky zdroje, ktoré človek 

dostal od Boha vo stvorení. Milosť, to je viera a  ktorými niekedy dosiahneme 

od Boha uzdravenia a zázraky, lebo všetka moc patrí Bohu .Keď si však 

vyberieme tretiu cestu, cestu okultných síl, skrývajúcich sa pred Bohom, bez 
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jeho požehnania či priamo zneužívajúc jeho meno a jeho znamenia, napríklad 

obrazy niektorých svätých, vtedy vchádza na scénu pán a sprievodca tejto tretej 

osoby, ten, čo raz povedal, že všetka moc na zemi patrí jemu a že ju dá tomu, 

kto ho bude uctievať. 

 

Povzbudení dnešným evanjeliom skúsme ešte viac a vo väčšej miere túžiť 

nielen po fyzickom, ale aj po duchovnom uzdravení. To všetko má byť 

postavené na hlbokej dôvere, modlitbe, láske a viere, ktorá je podstatou nášho 

každodenného života. Prosme o to pri tejto svätej omši nielen za seba, ale aj za 

našich blízkych doma.  

Amen. 

 

 


