Čtvrtek po 2. neděli adventní
Iz 41,13–20
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě drží za ruku a říká ti: „Nestrachuj se! Já ti pomohu! Neboj se, červíčku Jakube, izraelský hloučku! Já ti pomohu“ – praví Hospodin. Tvůj vykupitel je Svatý Izraele. Udělám z tebe ostrou
mlátičku, novou, s mnohými zuby. Rozmlátíš hory a rozdrtíš je, pahorky obrátíš v plevy. Převěješ je a vítr je odvane, vichřice je rozpráší, ty však zaplesáš v Hospodinu, budeš se chlubit ve Svatém Izraele. Chudáci a ubožáci
marně hledají vodu, jejich jazyk vysychá žízní. Já, Hospodin, je vyslyším, já, Bůh Izraele, je neopustím. Na holých pahorcích dám vytrysknout řekám, uprostřed údolí zřídlům, změním step v jezera vod, vyprahlou zemi
v prameny vod. Vysázím cedry na poušti, akácie, myrty a stromy oliv, v pustině vysázím cypřiše, jilmy, s nimi i
terebinty, aby všichni viděli a poznali, aby uvážili a pochopili, že to způsobila Hospodinova ruka, že Svatý Izraele
to stvořil.
Mt 11,11–15
Ježíš řekl zástupům: „Amen, pravím vám: Mezi
těmi, kdo se narodili ze ženy, nepovstal nikdo
větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském království je větší než on. Od času
Jana Křtitele až po tuto chvíli nebeské království trpí násilí a násilníci je uchvacují. Neboť
všichni Proroci i Zákon prorokovali až do Jana.
A chcete-li to přijmout: on je Eliáš, který má
přijít. Kdo má uši, slyš!“
Ale i ten nejmenší v nebeském království je větší
než on.
Perská pohádka
Jednoho dne se ptali muže, který byl známý
jako velký mudrc:
„Máš hodně dětí. Které je tvé nejoblíbenější?“
Muž odpověděl: „Přednost dávám tomu ze
svých dětí,
které je nejmenší – dokud nevyroste;
které je daleko – dokud se nevrátí;
které je nemocné – dokud se neuzdraví;
které je ve vězení – dokud nebude propuštěno;
které má trápení – dokud nebude utěšeno.“
Guy Gilbert – Buďte světlem, Portál 2010
Jaká jsou Boží měřítka velikosti? Jaká jsou moje měřítka velikosti?
Můj Bože, proč jsi mě nestvořil bohatého, proč jsi mi nedal peníze, abych k nám mohl přijímat chudé
chlapce a vychovat z nich dobré občany na této zemi, dobré křesťany pro nebe a připravit tak dobrou budoucnost společnosti. Je pravda, že nemám štěstí na bohatství, ale mám jiné nesrovnatelné štěstí: mám
spolupracovníky a spolupracovnice, kteří jsou bohatí na dobrou vůli, lásku a kteří už vykonali, konají a
budou konat všechny možné oběti pro to, aby pomáhali v uskutečňování Božího díla. To dílo je chráněno
naší Matkou, nejsvětější Pannou Marií. Don Bosco na konferenci spolupracovníků – Marseille 17. 2. 1881
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