
DS_ 23. mezidobí  

TICHO A EFATHA 

Milí přátelé,  

 dovolte mi Vám sdělit dvě skutečnosti, jaká je péče boží o člověka. On pečuje, léčí a 

uzdravuje. Je to patrné z dnešních liturgických čtení. „Neztrácejte důvěru, neselektujte 

se…apod.“ 

1) "On ho vzal stranou od zástupu ...".  Není náhodou i pro naše uzdravení někdy nezbytné 

odejít od zástupu, od lidí, za Ježíšem?  Nemusí to být úplně jiné místo – stačí si vyhradit 

na Boha jen plnohodnotný čas, kdy budeme moci být s Ním jen tak ... najít si prostor, 

kde budeme slyšet sebe a Jeho, kde mu dovolíme, aby se k nám přiblížil a dotkl se nás 

... tam nám může otevřít uši, abychom dobře slyšeli, a rozvázat jazyk, abychom správně 

povídali.  Aby člověk správně vyprávěl, potřebuje nejprve dobře naslouchat.  Zkusme 

nejprve poslouchat Boha a až potom ho prosme o to, co si myslíme, že tak velmi 

potřebujeme. Dejme Bohu šanci uzdravit nás, i když máme pocit, že nás už tolikrát 

nevyslyšel.  Zkusme teď udělat první krok, odejít za Ním od zástupu a poslouchat, co 

nám říká.  Budujme s Ním vztah.  Bez vztahu jsou naše prosby o uzdravení častokrát 

pouze výměnným obchodem. Kristův postup jest: jít do ticha, kde Bůh mluví (v hluku 

mlčí); skutek (dotknul se prsty, slinou); pozvednul …k nebi (modlitba) a lidské slůvko 

(efatha)… 

2) "‘Effetha‘ znamená ‚otevři se‘“ (Mk 7, 31). Máme pět smyslů. V evangeliu je řeč o 

dvou: sluch a řeč. Kombinace handicapů. Kříž nemocného, kříž kamarádů? Aby 

smysly fungovali duchovně, musí být čisté. Čisté od hříchů. Je to boží záležitost a péče.  

- Svatý Otec dostane za týden 13.9. repliku sochy sv. Martina z bratislavské katedrály. 

Je to jeho oblíbený světec, skrz „kterého se dá evangelizovat Evropa“, říká o oblíbeném 

nebešťanovi papež František. Efatha – uši, effatha – oči...otevři oči a všímej si 

potřebné...chudé na... jako Martin u žebráka (příběh); 

- Dnes je svaté Terezie z Kalkaty, Matky Terezy. Většina z nás jsme její současníci. Ona 

vyhledávala a pečovala o ty NEJpotřebné, zavrhnuté… Měla oči, ruce, uši, jazyk a 

jedla s nimi. 

 Otevřít duchovní oči, tedy srdce a vidět toho potřebného kolem sebe. Pomocí mu – ať 

neztrácí důvěru, víru, lásku a my ať takto rosteme i napředujeme božím způsobem života již 

nyní a zde na zemi. Žít vzájemnou lásku, žít Boha – Lásku. Ať každý skrz nás zakusí 

skutečnou Lásku. Amen 

 


