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4. nedeľa B 
 
Pane a Bože náš, posilni nás svojou milosťou,  
aby sme ťa uctievali celou dušou, a všetkých ľudí 
milovali opravdivou láskou. (Z modlitby dňa) 
 
 
Prvé čítanie Kniha Deuteronómium 18,15-20 
 
Mojžiš hovoril ľudu: "Pán, tvoj Boh, ti z tvojho národa, z tvojich 
bratov vzbudí proroka, ako som ja; jeho budete počúvať. Tak si to 
žiadal od Pána, svojho Boha, na Horebe v deň zhromaždenia, keď 
si povedal: 'Nechcem viac počuť hlas Pána, svojho Boha, a vidieť 
tento veľký oheň, aby som nezomrel.'  
Pán mi vtedy povedal: 'To, čo hovoria, je správne. Vzbudím im 
spomedzi ich bratov proroka, ako si ty, do jeho úst vložím svoje 
slová a bude im hovoriť o všetkom, čo mu prikážem.  
Kto by však nepočúval slová, ktoré bude hovoriť v mojom mene, 
toho ja sám budem volať na zodpovednosť. A prorok, ktorý by sa 
opovážil povedať v mojom mene, čo som mu neprikázal ohlasovať, 
alebo by hovoril v mene iných bohov, taký prorok musí zomrieť.'" 
 
 
Druhé čítanie 1. list Korinťanom 7,32-35 
 
Bratia a sestry, chcem, aby vás neznepokojovali starosti.  
Kto nie je ženatý, stará sa o veci Pánove, ako sa páčiť Pánovi. 
Ženatý sa však stará o veci tohto sveta, ako sa páčiť manželke, a je 
rozdelený.  
Nevydatá žena a panna sa starajú o veci Pánove, aby boli sväté 
telom i duchom. Vydatá žena sa však stará o veci tohto sveta, ako 
sa zapáčiť mužovi.  
Toto však hovorím pre vaše dobro, nie preto, že by som na vás 
chcel hodiť slučku, ale aby ste žili dôstojne a nerušene sa oddali 
Pánovi. 
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Evanjelium Marek 1,21-28 
 
V mestečku Kafarnaum vošiel Ježiš v sobotu do synagógy a učil. I 
žasli nad jeho učením; učil ich totiž ako ten, čo má moc, a nie 
ako zákonníci.  
V ich synagóge bol istý človek posadnutý nečistým duchom, ktorý 
skríkol: "Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zahubiť? 
Viem, kto si: Svätý Boží."  
Ježiš mu pohrozil: "Mlč a vyjdi z neho!" Nečistý duch mužom 
zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel.  
Všetci sa divili a jeden druhého sa pýtali: "Čo je to? Nové učenie 
a akú moc má: aj nečistým duchom prikazuje a poslúchajú ho."  
A chýr o ňom sa rýchlo rozniesol po celej galilejskej krajine. 
 
 
Na zamyslenie 
 
Ježiš strávil so svojími prvými učeníkmi Sabbat v Kafarnaume a ľudia žasli 
nad Jeho učením v synagóge. Kým zákonníci hovorili o Bohu a snažili sa 
vysvetliť literu práva na základe komentárov, ktoré prevzali od svojich 
učiteľov a majstrov, ľudia cítili, že v Ježišovych slovách bol sám Boh, ktorý 
plný sily, uzdravenia a pravdy ku nim prehovoril a že tieto slová ich chytili 
za srdce, silno sa ich dotkli a premenili ich. V tejto súvislosti vyrozprávané 
uzdravenie posadnutého posilňuje a potvrdzuje Ježišovu autoritu a poslanie. 
Ježiš uzdravuje posadnutého jedinou uzdravujúcou vetou, plnou sily.  
Kiež by poznatky prírodovedy nezmenili náš pohľad na túto hlbokú 
dimenziu takéhoto uzdravenia! Nečistý duch, ktorý lomcoval mužom má aj 
dnes veľa rôznych mien. Mohol by to byť pojem "vášeň" – v zmysle 
vnútorných vzorov a spôsobov spávania sa, ktoré nám spôsobujú utrpenie a 
škody. Tak ako ten nečistý duch, ktorý sa ešte pokúša pri poslednom vyrušení 
pri zaznení mena Ježiš ponechať si vládu nad Bohom a Jeho stvorením, nad 
posadnutým človekom. Aj my prežívame často pocit bezmocnosti a vydania 
napospas nášmu spôsobu správania. Vnímame ho ako ničiteľský pocit, ktorý 
nás ovláda a nie sme natoľko silní, aby sme ho svojvoľne umlčali. Tak ako 
Ježiš urobil tomu koniec jedným silným slovom, môže nás oslobodiť aj dnes 
od našej "posadnutosti", oslobodiť nás od nášho vnútorného rozpoltenia a 
voviesť nás späť do harmonie tela-duše-ducha, ak sa naňho s dôverou 
obrátime. "Mlč a vyjdi z neho!" – toto rozhodujúce slovo vyslovuje Ježiš aj k 
nám. Takto v nás získava Božie slovo priestor a všetok strach, pochybnosti, 
zlé vzťahy a uviaznuté predstavy môžu byť v dôvere Bohu odovzdané.  


