Středa po 1. neděli adventní
Iz 25,6–10a
6
Hospodin zástupů připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou, hostinu s vyzrálým vínem, jídla tučná
s morkem, víno vyzrálé a přečištěné.
7
Na této hoře odstraní závoj, který zahaluje všechny národy, přikrývku, která přikrývá všechny pronárody.
8
Panovník Hospodin provždy odstraní smrt a setře slzu z každé tváře, sejme potupu svého lidu z celé země; tak
promluvil Hospodin.
9
V onen den se bude říkat: „Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil. Je to Hospodin,
v něhož jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, že nás spasil.“
10
Ruka Hospodinova spočine na této hoře.
Mt 15,29–37
29
Odtud Ježíš přešel zase ke Galilejskému moři; vystoupil na horu a posadil se tam.
30
Tu se k němu sešly celé zástupy a měly s sebou
chromé, mrzáky, slepé, hluchoněmé a mnohé jiné.
Kladli je k jeho nohám a on je uzdravil,
31
takže se zástupy divily, když viděly, že němí mluví,
mrzáci jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí; i velebili Boha izraelského.
32
Ježíš si zavolal své učedníky a řekl: „Je mi líto zástupu, neboť již tři dny jsou se mnou a nemají co
jíst. Poslat je domů hladové nechci, aby nezemdleli
na cestě.“
33
Učedníci mu namítli: „Kde vezmeme na poušti
tolik chleba, abychom nasytili takový zástup?“
34
Ježíš jim řekl: „Kolik máte chlebů?“ Odpověděli:
„Sedm a několik rybiček.“
35
I nařídil zástupu usednout na zem;
36
potom vzal těch sedm chlebů i ryby, vzdal díky,
lámal a dával učedníkům a učedníci zástupům.
37
I jedli všichni a nasytili se; a zbylých nalámaných chlebů sebrali ještě sedm plných košů.
Zástupy) měly s sebou chromé, slepé, zmrzačené, němé a mnoho jiných (…) Ježíš si pak zavolal své učedníky
a řekl: „Je mi líto zástupu, protože už tři dny jsou se mnou a nemají co jíst. A nechci je nechat odejít hladové, aby je cestou neopustily síly.“
S pohledem upřeným na Ježíše a na jeho milosrdnou tvář můžeme zachytit lásku Nejsvětější Trojice. Posláním,
které Ježíš obdržel od Otce, bylo zjevit tajemství božské lásky v jeho plnosti. „Bůh je láska“ (1 Jan 4,8.16), prohlašuje evangelista Jan poprvé a jako jediný v celém Písmu svatém. Tato láska je nyní viditelná a hmatatelná v celém
Ježíšově životě. Jeho osoba není nic než láska, nezištně se dávající láska. Jeho vztahy k lidem, kteří jej obklopují,
vyjevují něco jedinečného a neopakovatelné-ho. Znamení, která činí, zejména vůči hříšníkům, chudým, vyloučeným, nemocným a trpícím lidem, jsou znamením milosrdenství. Všechno v něm mluví o milosrdenství. Nic v něm
nepostrádá soucit.
Když Ježíš pozoroval u množství lidí, kteří jej následovali, jejich únavu a vysílení, skleslost a dezorientaci, zakoušel v hloubi srdce s nimi silný soucit (srov. Mt 9,36). Silou této soucitné lásky uzdravoval nemocné, kteří mu byli
přinášeni (srov. Mt 14,14), a několika chleby a rybami nasytil velké zástupy (srov. Mt 15,37). Ve všech těchto
okolnostech bylo Ježíšovo srdce pohnuto právě milosrdenstvím, se kterým četl v srdcích těch, s nimiž mluvil, a
odpovídal na jejich nejopravdovější potřeby. Když potkal vdovu z vesnice Naim, která provázela svého jediného
zesnulého syna ke hrobu, pocítil obrovský soucit s nezměrnou bolestí této plačící matky a jejího syna vzkřísil, aby
jí ho vrátil (srov. Lk 7,15). Poté co vysvobodil posedlého v Geraze, po-věřil jej posláním: „Jdi domů ke své rodině
a vypravuj jim, jak veliké dobrodiní ti Pán prokázal a jak se nad tebou smiloval“ (Mk 5,19). Také Matoušovo povolání zapadá do perspektivy milosrdenství. Když Ježíš procházel kolem Matoušovy celnice, jejich zraky se střetly.
Pohledem plným milosrdenství Ježíš tomuto muži odpustil hříchy, překonal odpor ostatních učedníků a jeho, hříšníka a celníka, si zvolil za jednoho z dvanácti. Když svatý Beda Ctihodný komentoval tento evangelní výjev, napsal, že Ježíš pohlédl na Matouše se slitováním a vyvolil jej – latinsky: miserando atque eligendo. Tato slova na
mne vždycky působila, takže jsem si je vzal za své heslo.
Papež František – Bula k mimořádnému jubileu Božího milosrdenství
Jaký je můj pohled na nejbližší v rodině, v zaměstnání, ve škole? Nepotřebuje můj zrak korekci milosrdenství?
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