ČESKY
4. neděle v mezidobí B
Prosíme tě, Bože, abychom tě milovali
celým srdcem a abychom měli opravdovou
lásku také ke všem lidem. (Z vstupní modlitby)
První čtení

Deuteronomium 18,15-20

Mojžíš řekl lidu: "Hospodin, tvůj Bůh, ti vzbudí proroka, jako
jsem já, z tvého středu, z tvých bratrů, toho budete
poslouchat. To jsi právě žádal od Hospodina, svého Boha, na
Chorebu v den shromáždění, když jsi říkal: 'Nemohu už slyšet
hlas Hospodina, svého Boha, nemohu se už dívat na tento
veliký oheň, abych nezemřel.' Hospodin mi tehdy řekl:
'Správně mluví. Vzbudím jim proroka, jako jsi ty, ze středu
jejich bratrů a vložím svoje slova v jeho ústa a sdělí jim vše,
co mu poručím. Kdo by však neposlechl mých slov, která bude
mluvit v mém jménu, toho poženu k zodpovědností. Prorok,
který by se opovážil mým jménem říkat, co jsem mu
neporučil, nebo který by mluvil ve jménu jiných bohů, takový
prorok musí zemřít!'"
Druhé čtení

1. Korinťanům 7,32-35

(Bratři a sestry!) Rád bych, abyste byli bez starostí. Kdo nemá
manželku, stará se o věci Páně, jak by se líbil Pánu. Ale kdo je
ženatý, stará se o věci světské, jak by se líbil manželce, a je
rozdělen. A žena nevdaná a panna se stará o věci Páně, aby
byla svatá na těle i na duši. Ale když se provdá, stará se o věci
světské, jak by se líbila muži. To však říkám ve vašem zájmu,
ne abych na vás hodil smyčku, ale abych vás vedl k
počestnosti a k nerušené oddanosti Pánu.
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Evangelium

Marek 1,21b-28

V městě Kafarnau vstoupil Ježíš v sobotu do synagogy a učil.
Žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a
ne jako učitelé Zákona. V jejich synagoze byl právě člověk
posedlý nečistým duchem. Začal křičet: "Co je ti po nás, Ježíši
Nazaretský! Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý Boží!"
Ale Ježíš mu přísně rozkázal: "Mlč a vyjdi z něho!" Nečistý
duch posedlým zalomcoval a s velkým křikem z něho vyšel.
Všichni užasli a ptali se jeden druhého: "Co je to? Nové učení
– a s takovou mocí! I nečistým duchům poroučí, a poslouchají
ho!" A pověst o něm se hned roznesla všude po celém
galilejském kraji.
K zamyšlení
Ježíš strávil sabat v Kafarnau se svými prvními učedníky a lidé žasli nad Jeho
učením v synagoze. Zatímco znalci zákona hovořili o Bohu a pravděpodobně se
snažili zákon vysvětlovat jen přísně na základě komentářů, které převzali od
svých učitelů a mistrů, cítili lidé, že to byl sám Bůh, který k nim plný síly, pravdy
a spásy hovořil skrze Ježíšova slova a tato slova je zasáhla do srdcí, hluboce se
jich dotkla a proměnila je. V této souvislosti zmíněné uzdravení posedlého
posiluje a potvrzuje Ježíšovu autoritu a poslání. Jednou jedinou uzdravující
větou plnou síly osvobozuje Ježíš posednutého od Jeho trápení.
Ať poznatky přírodních věd nezmění náš pohled na tuto hlubokou dimenzi
takovéhoto uzdravení. Nečistý duch, který lomcoval posedlým má i dnes mnoho
různých jmen. Mohl by to být pojem vášeň – ve smyslu vnitřních vzorů a
způsobů chování, které nám způsobují škody a utrpení. Tak jako nečistý duch,
který se ještě při posledním vyrušení vyslovením jména Ježíš snaží ponechat si
vládu nad Bohem i Jeho stvořením a nad posednutým člověkem, také my
zažíváme často pocit bezmocnosti a vydání se napospas našemu způsobu
jednání. Rozpoznáváme to jako něco ničitelského, co nás ovládá, ale nemáme
sílu, abychom ho vlastní silou umlčeli. Tak jako Ježíš osvobodil posedlého
jedním slovem, může nás osvobodit i dnes od naší posedlosti, osvobodit nás od
našeho vnitřního rozpolcení a vyvést nás zpět do harmonie těla-duše-ducha,
když se na něho obrátíme s důvěrou. "Mlč a vyjdi z něho/z ní!" – také k nám
hovoří Ježíš tato rozhodující slova. Skrze to v nás získává prostor Boží slovo a
všechen temný strach, zoufalství, falešné pochybnosti, zažité představy a
nesvobodně vytvořené vztahy mohou být s důvěrou odevzdány Bohu.
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