10 B 10.6.2018 – Kde jsi – Gn 3, 9-15 - 2Kor 4, 13-5,1 - Mk 3, 20-35
Ve čtení z první knihy Mojžíšovy nám dnes zaznívá Hospodinova otázka,
adresovaná člověku: „Kde jsi?“ Bůh hledá člověka.
Člověk ovšem dělá tu chybu, že Boha nehledá, že si nechá nabourat svůj
vztah k Bohu, svoji důvěru k Němu, že dovolí, aby hřích vytvořil trhlinu, propast mezi
člověkem a Bohem.
Člověk se pak spíše skrývá, podléhá svému strachu, spíše utíká pryč od
Boha.
Tento dialog z prvního čtení může vrhnout světlo i na naše vlastní útěky před
Bohem, na naše pokušení přestat důvěřovat Bohu, na naši snahu obejít se bez
Boha, vystačit si sami, hledat pouze naše lidská řešení. A víme, že to jsou cesty
nikam, slepé uličky.
Tou správnou cestou je obnova důvěry člověka v Boha i po hříchu, pádu,
selhání. Tím nejjistějším směrem je návrat člověka do Boží přítomnosti, hledání
Boha, přiblížení se Bohu.
Všimněme si, že toto přiblížení se Bohu je tématem také dnešního evangelia,
zvlášť když se v závěru Ježíš rozhlíží po těch, kteří seděli dokola kolem něho, a říká:
To je má matka a to jsou moji příbuzní! Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj
bratr i sestra i matka.
Zároveň v tom úryvku evangelia nacházíme, co je překážkou tomu, aby člověk
mohl být blízko Kristu, blízko Bohu.
Tou překážkou mohou být zdeformované, zkreslené představy o Kristu - jako
třeba ta, že se pomátl na rozumu nebo že je posedlý Belzebubem a vyhání zlé duchy
s pomocí vládce zlých duchů.
Nicméně když slyšíme Ježíšovu odpověď učitelům Zákona, tak je zřejmé, že
jeho odpověď přesvědčuje svou jasnou a přímou logikou a že jeho argumentace
odhaluje rozpor, který je obsažen v obvinění učitelů Zákona.
Kdo poctivě naslouchá Ježíšovým slovům, tomu prosvítá skutečná pravda o
Kristu, tomu se otvírá cesta, aby Kristu důvěřoval, aby v Něj uvěřil, aby byl zahrnut
do jeho „příbuzenstva“, do jeho rodiny.
Skrze víru může být člověk dokonce Kristu ještě blíže, než jsou si lidé v
pokrevních svazcích, a lidský život může být už nyní v tomto čase prostoupen Boží
přítomností a může ukazovat všem, že v Kristu je náš pravý domov.

