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Keď vojdete do niektorého domu,
najprv povedzte: Pokoj tomuto domu!
Ak tam bude človek hoden pokoja,
váš pokoj na ňom spočinie. (Lk 10,5-6a)

Tešte sa s Jeruzalemom, jasajte preň všetci, čo ho milujete, radujte sa s ním
všetci, čo ste nad ním trúchlili. Sajte do sýtosti z pŕs jeho útechy a pite s
rozkošou zo žriedla jeho slávy.
Lebo takto hovorí Pán: "Hľa, obrátim k nemu pokoj ako rieku, ako
rozvodnený potok bohatstvo národov.
Budú vás nosiť v náručí sťa deti a na lone vás budú láskať. Ako keď matka
utešuje syna, tak vás ja poteším; v Jeruzaleme nájdete útechu.
Až to uvidíte, zaraduje sa vám srdce, vaše údy sa naplnia novou silou ako
svieža zeleň. Pánova ruka sa ukáže jeho služobníkom."

Bratia a sestry, nech mi ani len nenapadne chváliť sa niečím iným ako krížom
nášho Pána Ježiša Krista, v ktorom je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet.
Veď ani obriezka nič neznamená ani neobriezka, ale nové stvorenie.
Pokoj a milosrdenstvo nech je nad všetkými, ktorí sa budú riadiť touto
zásadou; teda nad celým Božím Izraelom.
A odteraz nech ma už nikto neobťažuje, lebo ja nosím na svojom tele
Ježišove znaky.
Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami, bratia a sestry. Amen.

Pán ustanovil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou
do každého mesta a na miesta, kam sa chystal ísť.
A povedal im: "Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Proste teda Pána žatvy,
aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! Hľa, posielam vás ako
baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu ani obuv a po ceste nikoho
nepozdravujte!



Vienna International Religious Centre   office@virc.at

Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: 'Pokoj tomuto domu!' Ak
tam bude človek hoden pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ináč sa vráti k
vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si
zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu. A keď vojdete do
niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia; uzdravujte tam
chorých a povedzte im: 'Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo!'"

Mnohí ľudia, predovšetkým v našich zemepisných šírkach vnímajú cirkev predovšetkým
ako veľkú organizáciu s mnohými úradníkmi, ako inštitúciu vlastniacu plno zariadení,
ktorá ponúka množstvo služieb, ktoré človek v určitých momentoch svojho života
využíva. Týmto je kapitola cirkvi u väčšiny ľudí uzatvorená.
Dnešné evanjelium ukazuje však celkom iný, odlišný obraz cirkvi. Pozýva nás vrátiť sa k
pôvodnej úlohe cirkvi, k jej jadru. Ježiš vysiela, okrem 12 apoštolov, ešte ďalších 72
učeníkov. Je to pozoruhodné číslo, s ktorým evanjelista Lukáš chce vyjadriť to, že kresťania
sú poslaní na cestu, aby všetkým národom vo svete ohlasovali nové stvorenie, nové dielo,
Božie kráľovstvo. Pritom si však všetci, ktorí sa usilujú priniesť zvesť o tomto Božom
kráľovstve, o novom stvorení, musia byť vedomí toho, že táto situácia je podobná obrazu
o ovciach nachádzajúcich sa uprostred vlkov, a to keď ide o spochybnenie starých a
ohlasovanie nových hodnôt.
V obrazoch zo všedného života varuje Ježiš predovšetkým pred zdanlivo rozumnými
argumentami, ktoré môžu naše povolanie prekaziť alebo ho sťažiť. Proti vybaveniu s tým
najnutnejším alebo priateľským pozdravom človek by nemal nič namietať. Ježiš nás chce
však upozorniť na všetko, čo nás môže v našom povolaní zastaviť alebo odviesť našu
pozornosť. Sila tých, ktorých Ježiš vyslal, sa neskrývala v mešci s peniazmi, v zásobách
alebo v topánkach. Nič z toho nám totiž nemôže poskytnúť úplnú istotu. Tento príkaz,
nezobrať si nič so sebou, chce oslobodiť naše chybné myslenie o istotách. Ani "ruksak" a
ani "pozdrav" nemajú brániť v slobode, neviazanosti a flexibilite vo svete, v ktorom je ešte
nekonečne veľa práce.
Jediné, čo Ježiš dáva svojim učeníkom na cestu, je pokoj – shalom. Pod týmto slovom
Židia rozumejú šťastie, zdravie, spásu, v tom najkomplexnejšom význame, dotýkajúce sa
celého človeka. Shalom, toto kľúčové slovo evanjelia, majú ohlasovať učeníci nielen
slovami, ale celým človekom, celým telom, dušou a duchom, majú žiť tak, aby ho ich
blížni zakúsili vo vlastnom živote. A v tom spočíva aj úloha cirkvi.
Jedinou úlohou cirkvi má byť dať ľuďom možnosť zakúsiť, zažiť spásu, ktorou je sám
Kristus. Všetko má byť upriamené na takúto "misiu". Bez takéhoto zamerania to totiž nemá
žiadny zmysel. Úspech misie učeníkov nezávisí od vybavenia, ale od samotného posolstva
– tak znie aj jasná Ježišova výpoveď v dnešnom evanjeliu.
Keď my, ako cirkev, hovoríme teda o pokoji, shalom, nemôže to znamenať nič iné, ako
podľa našich síl pričiniť sa o spravodlivosť medzi ľuďmi, t.j. usilovať sa o taký stav, v
ktorom človek dostane to, čo mu patrí; totiž slobodu, ľudskú dôstojnosť, životnú istotu,
ochranu, útočisko, náklonnosť – jedným slovom vyjadrené: spásu. Je jasné, že takto
chápaný pokoj nedokáže vytvoriť človek, ale je to čisto Boží dar. Preto je pre nás dobré
"ísť do chrámu" – nie s opovrhovaním, zamietaním sveta, nemal by to byť únik pred
doráňaným svetom. "Ísť do chrámu" je pre nás dobré preto, aby sme boli posilnení
modlitbou a vyzbrojení mocou Ducha Svätého, obdarení Božím shalom mohli sami
prispieť k budovaniu nového, spaseného sveta.
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Keď však vojdete do niektorého mesta a neprijmú vás, vyjdite na jeho ulice a
povedzte: 'Otriasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy; ale
vedzte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo!' Hovorím vám, že Sodome bude ľahšie v
onen deň ako tomu mestu."
Sedemdesiati dvaja sa vrátili s radosťou a hovorili: "Pane, aj zlí duchovia sa nám
poddávajú v tvojom mene."
On im povedal: "Videl som Satana padať z neba ako blesk. Hľa, dal som vám moc
šliapať po hadoch a škorpiónoch a po každej moci nepriateľa, a nič vám neuškodí. No
neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa z toho, že vaše
mená sú zapísané v nebi."
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