Slovensky
1. Pôstna nedeľa B
Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším
a budem pri ňom v súžení
a ukážem mu svoju spásu. (Ž 90,15-16)
Prvé čítanie

Kniha Genezis 9,8-15

Toto povedal Boh Noemovi a jeho synom: "Hľa, ja uzavriem
zmluvu s vami a vaším potomstvom i so všetkými živými tvormi,
čo sú s vami; s vtáctvom, s krotkou i divou zverou zeme, so
všetkými živočíchmi zeme, čo vyšli z korábu. Uzavriem s vami
zmluvu: Už nezahynie vo vodách potopy nijaká živá bytosť; nebude
už viac potopy, ktorá by spustošila zem."
A Boh povedal: "Toto je znak zmluvy, ktorú uzatváram medzi mnou
a vami a medzi každým živým tvorom u vás, pre budúce pokolenia:
Položím svoj oblúk do oblakov a bude znamením zmluvy medzi
mnou a zemou. Keď nahromadím oblaky nad zemou a keď sa v
oblakoch zjaví dúha, vtedy si spomeniem na svoju zmluvu s vami a
s každým živým tvorom, ktorý má telo. Nebudú už vody potopy a
nezničia nijaké telo."

Druhé čítanie

1. Petrov list 3,18-22

Milovaní, Kristus raz zomrel za hriechy, spravodlivý za
nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Podľa tela bol usmrtený,
ale Duchom oživený. V ňom šiel zvestovať spásu duchom vo
väzení. Oni nechceli uveriť kedysi, keď Boh za Noemových dní
zhovievavo čakal, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránili cez
vodu len niekoľkí; iba osem ľudí.
Tomuto zodpovedá krst, ktorý vás teraz zachraňuje. On nezmýva
telesnú špinu, ale vyprosuje nám u Boha čisté svedomie pre
zmŕtvychvstanie Ježiša Krista; ktorý sa odobral do neba, je po Božej
pravici a sú mu podriadení anjeli, mocnosti a sily.
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Evanjelium

Marek 1,12-15

Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a Satan ho
pokúšal. Žil medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali.
Keď Jána uväznili, Ježiš odišiel do Galiley a tam hlásal Božie
evanjelium. Hovoril: "Čas sa naplnil a Božie kráľovstvo sa
priblížilo. Kajajte sa a verte evanjeliu!"

Na zamyslenie
V čítaniach dnešnej prvej pôstnej nedele sa stretávame s dôležitým veľkonočným
symbolom: voda a jej protiklad – púšť. Bez vody nie je možný život. Voda má síce viaceré
významy, predstavuje však aj nebezpečenstvo (môžeme to jasne vidieť aj v prvom čítaní).
Voda je však predovšetkým symbolom pre rast, pre životnú a spásonosnú silu. Vo vzťahu
k Veľkej noci je voda symbolom znovuzrodenia človeka, tak, ako sa to deje pri krste. Práve
na toto znovuzrodenie človeka sa sústreďujú dnešné čítania. Od potopy – symbolu
zničenia všetkého živého – zachráni Boh človeka s prísľubom, že ho už nikdy nevydá
úplnému zničeniu. Pri pohľade na vodu pri krste v druhom čítaní sa dostávame ešte o krok
ďalej: voda už nie je len symbolom záchrany a očisty, ale má nasmerovať človeka ku
Kristovi.
Skúsenosť s vodou, ale aj bez nej, prežíva aj Ježiš vo svojom živote. Ježiš, ktorý je pri krste
v Jordáne naplnený Božím Duchom, (táto časť Sv. písma predchádza dnešnému čítaniu) je
tým istým Duchom vedený na púšť. Púšť – miesto, ktoré už v Starom zákone zohráva
dôležitú úlohu v dejinách Božieho ľudu. Potom, čo izraelský národ vedený z egyptského
otroctva prešiel Červené more, vydáva sa na namáhavú cestu púšťou, aby mohol prísť do
zasľúbenej zeme. Aj Ježiš sa vydáva po krste v Jordáne na púšť, kde sa stretáva v boji s
pokušením zlého ducha. Ježiš vytrvá a tak sa stretáva s Bohom.
Stojíme na začiatku pôstneho obdobia. Možno dôraznejšie ako inokedy sme pozvaní a
vnútorne pripravení zamyslieť sa nad smerovaním nášho života. Ježišov krst a jeho
skúsenosť na púšti odzrkadľujú našu vlastnú cestu pôstnym obdobím a tým možno aj náš
celý život. Aj my sme povolaní odhaľovať stále viac falošných a zotročujúcich faraónov v
našom živote. Odvážiť sa vydať na cestu z tohoto otroctva do zasľúbenej zeme s tým, že
nevieme ako dlho bude trvať a kam nás táto cesta povedie. No s vedomím, že po tejto
dlhej a namáhavej ceste plnej pokušenia čaká na nás niekde zasľúbená zem.
"Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu." (Mk 1,15) je
volanie a prísľub, ktorý nás povedie nasledujúcimi týždňami. Obrátenie – to môže pre nás
znamenať: nájsť si trochu času na stíšenie sa a dať v našom vnútri priestor tým myšlienkam
a pocitom, ktoré sa v tomto tichu v nás objavia. Nebude to vždy len príjemné, čo budeme
v nás počuť. Rôznorodosť skúseností môže priniesť so sebou nepokoj, nudu, agresiu a
rôzne pokušenia. Obrátenie – môže tiež znamenať vo všetkom, čo nás vnútorne rozrušuje:
vytrvať a odolávať, ako to robil Ježiš a takýmto spôsobom premôcť zlých duchov púšte.
Keď sa nám to podarí, budeme obdarení skúsenosťou, že Božie kráľovstvo sa opäť o kúsok
viac v nás rozrastie a púšť v nás môže zakvitnúť.
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