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AI V televízii bola "show". Moderátor oznámil prítomným divákom 
"amatérske okienko". Išlo o to, že ktorýkoľvek divák sa mohol v tej 
chvíli prihlásiť a predniesť niečo, zaspievať alebo sa umelecky 
prejaviť. Na pódium sa postavil istý muž a prejavil želanie zaspievať. 
Chvíľu sa šeptom dohováral s dirigentom orchestra a potom už sa 
ozvali prvé tóny predohry. Celý sál stíchol a mladík príjemným 
barytónom začal spievať nádherný chorál o Božom spasení. Mladík 
skončil a chvíľu bolo ticho. Všetci pochopili, že to nebola len pieseň. 
To bola modlitba a jednoduché, ale hlboké vyznanie viery. Búrlivý 
potlesk sa dostavil trochu oneskorene, ale mnohí boli dojatí, ako 
ukazovala kamera tváre ľudí. 
KE Môžeme povedať, že ľudia boli skutočne ohromení po Ježišovej 
reči a zázraku v Kafarnaume. Počujeme slová:  "I žasli nad jeho 
učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc... Čo je to? Nové učenie s 
mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho. ". 
DI Evanjelista Marek ukazuje Ježišovo učenie ako nové, hoci zo 
starého vychádzajúce. Nie je totiž len opakovaním rabínskych 
výrokov, ako bolo vtedy bežné a nie je iba rozvíjaním tradície. Je to 
nové učenie, ktoré je mocné. A táto moc Ježišovho učenia je 
znázornená rozprávaním o exorcizme, čiže vyhnanie zlého ducha. 
Rozprávanie o exorcizme môže byť pre dnešného človeka 
nepochopiteľné alebo, aj pohoršujúce. Väčšinou nežijeme s vedomím, 
že svet okolo nás je plný démonov. Nie je ale tiež dobré odkázať 
historku so zlým duchom len do minulosti, a povedať: "Vtedy si 
nevedomí ľudia veci takto vysvetľovali, ale dnes všetko vidíme inak." 
Pretože svet je v podstate rovnaký a to, čo sa rozpráva v evanjeliu, sa 
nás týka dnes tak, ako sa to týkalo ľudí pred tisíc rokmi. 
PAR Skúsme si teda predstaviť, ako by napísal túto časť evanjelia 
dnešný "evanjelista Marek". Musel by reagovať na to, že človek je aj 
dnes, tak ako vtedy, ohrozovaný strachom zo zla, hriechom, a že aj 
dnes sa evanjelium prejavuje ako "učenie s mocou". A tak by mohol 
napísať, že Ježiš stretol človeka, ktorý bol úplne ochromený strachom 
z toho, že má rakovinu alebo smrteľný vírus a že čoskoro umrie. Alebo 
človeka, ktorý by bol zhnusený, sklamaný a plný beznádeje zo zla 
v sebe a okolo seba. A tomu prvému by Ježiš povedal: "Neboj sa, 

môžeš si dovoliť byť chorý, dokonca môžeš aj umrieť - ja ťa v tom 
nenechám, nezrútiš sa a nebude to pre teba úplný koniec". A tomu 
druhému by sprostredkoval odpustenie a doviedol by ho k 
presvedčeniu, že aj on sám je schopný odpúšťať, že je schopný bez 
príkras tento svet zniesť. To, čo sa stane s človekom, keď tieto veci 
príjme, je v podstate rovnaké, ako "vyhnanie zlého ducha" v našom 
evanjeliu. Znamená rovnaké oslobodenie od toho, čo človeka trápi, 
ničí, čo sám nemôže zvládnuť! A ten, kto toto oslobodenie zažije, 
alebo ten, kto to sprostredkuje, zažije rovnakú moc Ježišovho učenia, 
ako ju zažili jeho súčasníci. 
MY V piatok sme my Verbisti mali spomienku na sv. Jozefa 
Freinademetza. V marci 1879 odchádza z Tirolska so spolubratom do 
Číny. Preberajú misijné územia v južnom Šantungu a on usadí sa na 
misijnej stanici v Puoli. Žije tu dohromady 158 kresťanov medzi 
dvanástimi miliónmi neveriacich. Jeho láska a dobrota boli príznačné. 
Napísal: "Milujem svojich Číňanov, poznám svoj ľud, jeho reč a jeho 
krajinu ako vlastnú otčinu, a ak sa bude páčiť Bohu, chcel by som tu 
pracovať sedemdesiat rokov. Medzi nimi chcem byť aj pochovaný." 
Skutočne sa stal pre Číňanov Číňanom a mocným svedkom evanjelia. 
Roku 1900 bolo v Číne "boxerské povstanie"; proti cudzincom, 
predovšetkým proti Európanom. Nemecké úrady vyzvali misionárov, 
aby sa odobrali do bezpečia. Jozef sa rozhodol zotrvať na misijnej 
stanici. Neskôr napísal príbuzným: "Posledný rok som bol neraz v 
nebezpečenstve, že ma zabijú. Boxeri ma skoro každú noc vlákali do 
pasce, z ktorej som len o vlások unikol. Raz ma dokonca už chceli 
popraviť, ale jednému Mandarinovi sa podarilo ma zachrániť." Jozef 
celý život venoval šíreniu evanjelia, hlásaniu dobroty a lásky Božej. 
Číňania „žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc.“ 
ADE My, dnešní kresťania, sme pozvaní Ježišovu moc ďalej šíriť aj 
v tých najťažších podmienkach. Nemusia to byť veľké zázraky, ani 
úžasné vyháňania zlých duchov, ale malé skutky veľkej Božej lásky, 
ako ten muž, ktorý v televíznej šou zaspieval nádherný chorál o Božej 
dobrote a spasení. Amen. 


