10. nedeľa v Cezročnom období
Mk 3, 2 0 - 3 5
Koľkokrát sme museli zniesť výsmech a ponižovanie. Ľudia si prestávajú vážiť jeden druhého a často sa navzájom urážajú.
Robia si blázna jeden z druhého. Preto nás iste neprekvapuje, že takýmto procesom ľudskej zloby musel prejsť aj Ježiš.
Dokonca vlastní príbuzní si o ňom mysleli, že je pomätený a iní ľudia ho obviňovali zo spolupráce s diablom.
Sväté písmo nám zachytilo viacero výrazov, ktorými ľudia po nižovali Ježiša: posadnutý diablom, Belzebubov spojenec,
pijan vína, priateľ mýtnikov, bohorúhač, priestupník Zákona, zneuctiteľ soboty, burič, zvodca...
On však všetkých zahriakol. Svojím správaním jasne ukázal, že tieto rečí sú len výmyslom.
Spomeňme si na dobrotu, s akou vystupoval voči hriešnikom, chorým a starým. Všetkým dokazoval plnosť lásky a
milosrdenstva. Svedčili o tom aj mnohé zástupy, ktoré za ním chodili.
Marek píše: Znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Títo všetci si boli istí, že Ježiš je úplne zdravý a Peter v
mene všetkých prehlásil; Pane, ty máš slová večného života!
Keď Ježišovi nepriatelia zistili, že nepochodia s rečami o bláznoch, rozhodli sa na Ježiša vrhnúť podozrenie, že je spolčený
s kniežaťom diablov a s jeho pomocou koná zázraky a vyháňa diablov. Ježiš vyvracia aj túto obžalobu. Hovorí, že kto vyháňa
diabla, nemôže byť ním posadnutý. Ak by s pomocou diabla vyháňal diabla, znamenalo by to, že kráľovstvo satana je roz delené
a ako také je odsúdené na zánik. Satanovo kráľovstvo sa však rúca preto, že Ježišovým príchodom sa približuje Božie
kráľovstvo. On je najsilnejší, lebo vyháňa satana z domu - ľudského srdca.
Takto majstrovsky sa dokázal Ježiš obrániť. Ľudia, ktorí sa okolo neho tlačili a počúvali tieto slová, boli si úplne istí, že
všetky obvinenia vznesené na Ježiša sú lžou. Preto pri ňom zostávajú a počúvajú ho. On ich odmieňa za v ieru, lebo ich kladie
na úroveň svojej matky a príbuzných. Robí to aj krásnym vonkajším gestom. Ukázal na všetkých, čo sedeli dnu a povedal: Hľa,
moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka.
Hoci od pozemského života Ježiša Krista uplynulo dvetisíc ro kov, situácia sa opakuje.
Ľudia sa na neho pozerajú z rôzneho uhla pohľadu. Jedni ho považujú za otroka, ktorý sa vzbúril rímskej vláde, ďalší za
orientálneho čarodejníka a fakíra, iní za východného askétu a niektorí tvrdia, že vôbec nežil.
Nájdu sa ale aj takí, ktorí ho považujú za blázna. Ježiš sa však bráni a všetkým ukazuje, že je Boží Syn, ktorý prišiel na tento
svet, aby ľudstvo vykúpil. Dokazuje to cez lásku obetavých kňazov a rehoľníkov, cez čisté duše po svätej spovedi, cez
množstvo hrdinských mučeníkov a cez milióny úprimných kresťano v Svojou božskou mocou vyháňa diabolstvá, hriechy z
našej duše. Keď vyženie hriech, prichádza do duše Božie kráľovstvo, kráľovst vo spravodlivosti, lásky a pokoja.
Aj my sme v tejto chvíli presvedčení, že Ježiš je Boží Syn a všetky obvinenia vznesené proti nemu sú lož. Preto zostaňme
pri ňom, započúvajme sa do jeho slov a volajme so svätým Petrom: Pane, ty máš slová večného života! V tejto chvíli nás Ježiš
odmení, pochváli a povie nám: Každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach je môj brat i sestra i matka. Pri Ježišovi nás
udrží viera a snaha plniť jeho vôľu.
Hlásateľka viedenskej televízie, ktorú diváci nazvali najsympa tickejšou - Helga Lachmerová, končila nočný program a
povedala televíznym divákom: Skôr ako vám zaželám dobrú noc, mám pre vas radostnú správa. Zajtra odchádzam do kláštora a
sľubujem vám, že pred Bohom si budem na vás spomínať. Dobrú noc! Z jej slov bol obrovský rozruch, najsympatickejšia a
najkrajšia hlásateľka vstupuje do kláštora. Novinári mali hotovú „žatvu". Keď sa jej pýtali, prečo sa tak rozhodla, čo ju
motivovalo, odpovedala: Priťahovala ma svätá omša a ani jeden deň som nevydržala bez nej.
To je príklad viery a snahy plniť Božiu vôľu. Zaumieňme si aj my, že sa budeme snažiť upevniť vo viere a prežiť celý život
tak, aby sme plnili Božiu vôľu. Potom aj na nás Ježiš ukáže a povie: Hľa, moja matka, moji bratia a moje sestry!

