Slovensky
8. nedeľa B
Vtedy si ťa navždy zasnúbim. (Oz 2,19)
Prvé čítanie

Kniha proroka Ozeáša 2,14b.15b.19-20

Toto hovorí Pán o svojom ľude: "Hľa, prehovorím ju, zavediem na púšť
a budem sa prihovárať jej srdcu. A bude poslušná ako v dňoch svojej
mladosti, ako keď vychádzala z Egypta.
Urobím ťa svojou nevestou navždy, zasnúbim si ťa v spravodlivosti a
práve, v láske a milosrdenstve. Zasnúbim si ťa vo vernosti, a tak spoznáš,
že ja som Pán."

Druhé čítanie

2. list Korinťanom 3,1b-6

Bratia a sestry, vari potrebujeme – ako niektorí – odporúčajúce listy pre
vás alebo od vás? Vy ste náš list, vpísaný do nášho srdca, a všetci ľudia
ho poznajú a čítajú. Veď je známe, že vy ste Kristov list, ktorý sme my
vyhotovili. Nie je napísaný atramentom, ale Duchom živého Boha; nie
na kamenných doskách, ale na tabuliach živých sŕdc.
Takú dôveru máme pred Bohom skrze Krista.
Sami si nemôžeme nič pripisovať, akoby niečo pochádzalo z nás, lebo
naša schopnosť pochádza od Boha. On z nás urobil spôsobilých
služobníkov Novej zmluvy; zmluvy nie podľa písmena, ale podľa
Ducha. Lebo písmeno zabíja, ale Duch oživuje.

Evanjelium

Marek 2,18-22

Jánovi učeníci a farizeji sa postili. Prišli k Ježišovi a pýtali sa: "Prečo sa
učeníci Jánovi a učeníci farizejov postia, a tvoji učeníci sa nepostia?"
Ježiš im povedal: "Môžu sa postiť svadobní hostia, kým je s nimi ženích?
Kým majú ženícha pri sebe, nemôžu sa postiť. Prídu však dni, keď im
ženícha vezmú, a vtedy, v tých dňoch, sa budú postiť.
Nikto neprišíva záplatu z nového súkna na staré rúcho, lebo nová
záplata sa od starého rúcha odtrhne a trhlina bude ešte väčšia. A nik
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nevlieva mladé víno do starých nádob, lebo víno roztrhne nádoby a aj
víno vytečie aj nádoby sa zničia. Preto mladé víno patrí do nových
nádob."

Na zamyslenie
Každý z našich starších bratov vo viere rozumie týmto pojmom "zavediem ju na
púšť" a "vyvábim ju" v iných prekladoch prvého čítania v zmysle "prehovorím k
jej srdcu". Dotýka sa to tak samého centra židovskej viery, čiže vyslobodenia z
egyptského otroctva a prijatia Božieho slova na púšti, na Synaji, ktoré v 10
prikázaniach nadväzuje na voľnosť, ktorú pocítili vďaka vyvedeniu z Egypta.
Voľnosť, ktorá je spojená s nariadeniami ako žiť, aby bola zachovaná. Prvé
čítanie to chce pripomenúť zreteľným prejavom, pripisovaným Bohu, hlavne
ľuďom, ktorý sa vzdali voľnosti vyplývajúcej z láskyplného vzťahu k Bohu kvôli
zdanlivej voľnosti. Odvrátenie sa Izraela od zmluvy, ktorú s ním uzavrel Boh je
porovnávané s neverou. Avšak Boh tak veľmi ľúbi svoj ľud, že urobí všetko pre
to, aby mu pripomenul pravú slobodu aj keby ho mal vyviesť späť na púšť.
Ísť na púšť znamená zanechať všetky vzťahy, ktoré nám prekážajú pociťovať
voľnosť a plnosť života ako to chcel Boh pre človeka. Byť niekedy vedeným
Bohom na púšť ale znamená aj, uvedomiť si v tomto odlúčení, ako ďaleko sa
človek oddialil od Jeho lásky, od Jeho dobrodení a Jeho spásy. Byť na púšti –
môže to predstavovať nepríjemný stav: z jednej strany je to vyslobodenie z
otroctva, z druhej strany to ale znamená tiež blúdenie tu a tam, hľadanie tej
pravej cesty. Tu je potrebná trpezlivosť a čas. Už zaužívané zvyky a vzory sa
nedajú len tak ľahko zmeniť a hlavne nie bezbolestne, možno ani nie bez
strachu. Akú alternatívu očakáva niekto po vyvedení z utláčania? Či to naozaj
chceme? Koniec koncov stáť v službách Faraóna znamená nielen otroctvo, ale aj
záruku toho, na čo sme si zvykli.
Na tomto pozadí sme pozvaní dať nadchádzajúcim dňom pôstu na púšti ich
pôvodný zmysel. Kiež by sme ich prežili ako drahocenný čas, v ktorom si
uvedomíme, kde si dovolíme nachádzať sa v pre každého z nás osobne rôzne
definovanom egyptskom bohatstve a otroctve; a akým spôsobom sa dokážeme
oslobodiť, odísť preč odtiaľ, aby sme mohli odkryť vlastnú život dávajúcu
skutočnosť. To sú tie momenty, v ktorých môžeme prosiť o odvahu vyjsť z nášho
Egypta.
Na základe tejto novej voľnosti získavame nový prístup ku každému druhu
sviatku. Kto sa postí preto, aby dal zadosť tradícii, nebude určite v hĺbke srdca
rozumieť aký je skutočný význam sviatkov. Ak ale vyplýva oslavovanie z tej
vnútornej voľnosti, ktorá vyrástla z prázdna a tohto vyvedenia na púšť, dokáže
oslavovať sviatky v dobrom zmysle bohato. Pretože tak sme pocítili prítomnosť
ženícha v novej forme, pretože sme zažili, že Boh má pre nás lásku a zľutovanie
nezávisle od našich zásluh! "Nové víno do nových mechov" – to je nový,
zmenený postoj ducha, ktorý sa snaží o život určovaný Božím verbujúcim
slovom, Jeho láskou a Jeho zľutovaním. A bude naliehať na to, aby bol svetu
pripravený rovnako hojný sviatok, aký pre nás robí Boh.
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