Pátek po 2. neděli adventní
Iz 48,17–19
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Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel, Svatý Izraele: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co je
ku prospěchu, uvádím tě na cestu, po níž půjdeš.
Jen kdybys dal pozor na má přikázání, byl by tvůj pokoj jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny,
tvého potomstva by bylo jako písku a těch, kteří vzejdou z tvého lůna, jako jeho zrnek; nebylo by vyťato
a zahlazeno přede mnou jeho jméno.“

Mt 11,16–19
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Čemu připodobním toto pokolení? Je jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na své druhy:
‚Hráli jsme vám, a vy jste netancovali; naříkali jsme, a vy jste nelomili rukama.‘
Přišel Jan, nejedl a nepil – a říkají: ‚Je posedlý.‘
Přišel Syn člověka, jí a pije – a říkají: ‚Hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků!‘ Ale moudrost je ospravedlněna svými skutky.“
Přišel Jan, nejedl a nepil, a říkají: „Je blázen.“ Přišel Syn člověka, jí a pije, a říkají: „Je to žrout a pijan, přítel celníků a
hříšníků.“ Ale přece moudrost se ospravedlní svými skutky.
Ježíš prožíval naprostou harmonii se stvořením a ostatní se tomu
divili: „Kdo to jenom je, že ho poslouchá i vichřice a moře?“ (Mt
8,27). Nepůsobil jako nějaký asketa odtržený od světa nebo nepřítel radostí života. Sám o sobě říkal: „Přišel Syn člověka, jí a pije,
a říkají: ‚Je to žrout a pijan‘“ (Mt 11,19). Byl dalek filosofiím,
které pohrdaly tělem, hmotou a realitou tohoto světa. Tyto nezdravé dualismy však měly v průběhu dějin značný vliv na některé křesťanské myslitele a deformovaly evangelium. Ježíš pracoval
vlastníma rukama a byl v denním kontaktu s materií stvořenou
Bohem, aby ji ztvárňoval svojí řemeslnou dovedností. Stojí za
zmínku, že převážnou část svého života věnoval tomuto nasazení
v jednoduchosti, která nebyla nijak obdivuhodná: „Copak to není
tesař, syn Mariin?“ (Mk 6,3). Tak posvětil práci a udělil jí zvláštní
hodnotu pro naše zrání. Svatý Jan Pavel II. učil, že „když člověk
snáší námahu práce v jednotě s Kristem, který byl pro nás ukřižován, spolupracuje jistým způsobem s Božím Synem na vykoupení
lidstva“.
Papež František – encyklika Laudato si’ 98, Paulínky 2015
Toužím po harmonii, které mě učí Ježíš? Jsem ochoten pracovat
vlastníma rukama a nebojím se obyčejné fyzické práce, je mi dost
dobrá?
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