Slovensky
5. nedeľa B
Chváľme Pána,
on uzdravuje skľúčených srdcom. (Ž 146,1.3)
Prvé čítanie

Kniha Jób 7,1-4.6-7

Jób prehovoril takto: "Či nie je tvrdý boj život človeka na
zemi? A jeho dni ako dni nádenníka? Prahne po chládku ako
otrok, ako nádenník čaká na výplatu. Mojím údelom sú
mesiace plné sklamania, a noci plné strastí mojím podielom.
Keď sa ukladám na odpočinok, hovorím: Kedy asi vstanem? A
znova očakávam večer a zmietam sa v bolestiach až do
súmraku. Moje dni utekajú rýchlejšie ako tkáčsky člnok,
míňajú sa bez nádeje. Pamätaj, že ako dych je môj život, moje
oko už šťastie neuzrie."
Druhé čítanie

1. list Korinťanom 9,16-19.22-23

Bratia a sestry, nemôžem sa tým chváliť, že hlásam
evanjelium, veď je to moja povinnosť. A beda by mi bolo,
keby som ho nehlásal.
Keby som to robil z vlastnej vôle, mohol by som čakať
odmenu. Ale ja to nerobím z vlastnej vôle, je to poslanie, ktoré
som dostal. Aká je teda moja odmena? Taká, že hlásam
evanjelium, nič za to nechcem a nevyužívam právo, ktoré
mám pri hlásaní evanjelia.
Som nezávislý od všetkých, a predsa som sa stal služobníkom
všetkých, aby som získal čím viacerých. Kvôli slabým som sa
stal slabým, len aby som získal slabých. Pre všetkých som sa
stal všetkým, aby som naozaj získal aspoň niektorých. A to
všetko robím pre evanjelium, aby som aj ja mal na ňom
podiel.
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Evanjelium

Marek 1,29-39

Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vstúpil s Jakubom a Jánom
do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova svokra ležala v horúčke.
Hneď mu to o nej povedali. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zodvihol.
Horúčka ju ihneď opustila a ona ich obslúžila.
Keď nastal večer a slnko zapadlo, prinášali k nemu všetkých chorých a
diablami posadnutých. A celé mesto sa zhromaždilo predo dvermi. I
uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné choroby, a vyhnal mnoho
zlých duchov. A nedovolil zlým duchom hovoriť, pretože vedeli, kto je
on.
Včasráno, ešte za tmy, vstal a vyšiel z domu; utiahol sa na osamelé
miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, ponáhľali sa za ním.
Keď ho našli, povedali mu: "Všetci ťa hľadajú."
On im odpovedal: "Poďme inde, do okolitých mestečiek, aby som aj
tam kázal, veď nato som prišiel." Šiel a po celej Galilei kázal v ich
synagógach a vyháňal zlých duchov.

Na zamyslenie
Bratia Šimon a Andrej žijú v Kafarnaume ako rybári. Bývajú pri Petrovej testinej, ktorá je
chorá. Na prosbu jej rodiny k nej prišiel Ježiš a uzdravil ju.
V podstate je to celkom obyčajný príbeh zázračného uzdravenia. A predsa ukazuje veľa z
toho, čo a kým chce byť Ježiš pre nás.
Každý chorý človek je chorý na niekoľko spôsobov a preto neuzdraviteľný. Neexistuje
rozdelenie v tele a v duši. Preto Ježišov príchod na tento chorý, neuzdraviteľný svet a
začiatok Božieho Kráľovstva znamená vždy nejakú ponuku na uzdravenie a vyslobodenie
celého človeka. On nám nechce darovať iba trocha života, ale život v plnosti! Ak je človek
pripravený urobiť miesto Ježišovi vo svojom živote, dokáže túto ponuku využiť. Bez
zbytočných slov vystiera Ježiš ruku ku tomu človeku a zdvíha ho. Už zárodok tohto gesta,
tohto prejavu lásky, skrýva v sebe rozvinutie neohraničeného spasenia pre telo aj pre
dušu. Rovnako, ako rozvinutie osobne prežitého uzdravenia nosí v sebe zárodok lásky
uzdraveného k iným ľuďom, ktorí potrebujú uzdravenie.
Chorí cítia tú hlbokú uzdravujúcu silu a prichádzajú k nemu v zástupoch. Ježiš nikoho
neodmieta, avšak nad ránom, keď je ešte tma, sa utiahne na pusté miesto, aby sa tam
modlil. On vie, že ide o to, aby Božie slovo pôsobilo, nie o vystupovanie jeho osoby ako
zázračného uzdravovateľa. Preto je preňho ten čas samoty a modlitby v utiahnutosti a
tichu dôležitým časom, v ktorom nachádza vždy nanovo zmysel a cieľ svojho poslania.
Prosí o to, aby skutočne ohlasoval posolstvo toho, ktorý Ho poslal.
Na tomto mieste môžeme pozorovať v Ježišovi rytmus, ktorý prechádza celým evanjeliom:
striedanie pôsobenia a ticha, uzdravujúcich skutkov a modlitby. Ježiš potrebuje tie hodiny
v utiahnutosti, hodiny rozhovoru so svojím Otcom, aby mohol potom znova posilnený
prichádzať k ľuďom. Ak aj my nájdeme v našom živote miesto pre tento rytmus, znamená
to, že sme veľa naučili od Ježiša.
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