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18-22 - Mk 1, 12-15
V prvním čtení je nám dnes připomenuta voda potopy, která na jednu stranu
hubila, zabíjela, přinášela smrt.
Zároveň na těchto vodách potopy Noe a jeho nejbližší nacházejí záchranu. A
také z těchto vod potopy vzchází smlouva, ve které Hospodin přislibuje život.
Setkáváme se zde s určitým biblickým paradoxem. Voda je v Písmu svatém
současně symbolem smrti i života.
Voda potopy nám zde může naznačit ještě jinou vodu, totiž křestní vodu.
Apoštol Petr v dnešním druhém čtení nazývá tuto vodu potopy předobrazem
křtu.
V křestní vodě je ničena moc hříchu, umírá to staré a špatné v nás. Současně
je nám darován život, Boží život. V křestní vodě jsme doslova ponořeni do smrti i
života - do Ježíšovy smrti, života, vzkříšení.
V něm se podle jeho vzoru vzdáváme sami sebe, umíráme, a v něm, v tomto
odevzdání sebe sama vstáváme z mrtvých - k životu v Božské lásce.
Milá Zdeňko, Filipe a Štěpáne, vy směřujete k vodám křtu, když dnes, na
začátku doby postní, budete přijati mezi čekatele křtu. Jste už blízko svému ponoření
do tajemství Krista.
Bude velmi užitečné si v těchto chvílích připomenout dnešní evangelium.
Kristus, než začal hlásat Boží evangelium, než se ponořil do tohoto světa, aby
vydal sám sebe člověku, tak tráví čtyřicet dní v poušti.
Tedy v prostředí, které život zrovna dvakrát nepodporuje, naopak dovede
veškerý život účinně zabíjet. Navíc je zde Ježíš ohrožován pokušitelem.
Kristus překonává i tyto smrtící nástrahy, on vítězí nad pouští i nad
pokušitelem. Svým způsobem nám těchto jeho čtyřicet dní v poušti také poukazuje k
jeho smrti i zmrtvýchvstání.
Těchto jeho čtyřicet dní je povzbuzením pro vás, katechumeny, i pro nás pro
všechny.
Na naší cestě s Kristem se nemusíme lekat pouště, duchovní vyprahlosti, ani
pokušení ani nejrůznějších vnitřních zápasů.
Spíše nás může posilovat vědomí, že Kristus tím vším až do krajnosti prošel,
že nám rozumí a ví, jak nám pomoci.
Potřebujeme se vracet k této základní důvěře, že On v nás může překonat
všechny podoby umírání a smrti, že On v nás může obnovovat a rozmnožovat svůj
Božský život, abychom mohli být nositeli jeho evangelia v tomto světě.

