Čtvrtek po Popeleční středě
 Dt 30,15-20; Lk 9,22-25
Dt 30,15-20
Mojžíš pravil lidu: „Hleď, předkládám ti
dnes život a štěstí, smrt i neštěstí. Jestliže
budeš poslouchat přikázání Hospodina,
svého Boha, která já ti dnes přikazuji, a
budeš milovat Hospodina, svého Boha,
budeš-li chodit po jeho cestách a zachovášli jeho přikázání, nařízení a ustanovení,
budeš žít a rozmnožíš se a Hospodin, tvůj
Bůh, ti požehná na zemi, do níž přicházíš,
abys ji obsadil. Když se však tvé srdce
obrátí a nebudeš poslouchat, dáš-li se svést,
aby ses klaněl jiným bohům a ctil je,
oznamuji vám dnes, že jistě zahynete a
nebudete žít dlouho na zemi, kterou se
chystáte obsadit, až přejdete Jordán.
Nebe a zemi beru si dnes proti vám za
svědka: Předkládám ti život, nebo smrt,
požehnání, nebo kletbu. Vyvol si život,
abys žil ty a tvoje potomstvo. Miluj Hospodina, svého Boha, poslouchej jeho hlas a
lni k němu, neboť jen tak budeš žít a dlouho zůstaneš na zemi, o níž přísahal Hospodin, že ji dá tvým otcům Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi.“
Lk 9,22-25
Ježíš řekl svým učedníkům, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám
sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo
svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho. Vždyť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale sám sebe zahubí nebo
si uškodí?“
 K evangeliu: Moje volba (podle S. Faustiho)
Kdo chce jít za mnou… Je to Ježíšova osoba, co učedník hledá. Proto jdu za ním všude, neboť mým životem je
Kristus (Flp 1,21): „už nežiji já, ale žije ve mně Kristus“ (Gal 2,20), můj život je s Kristem skrytý v Bohu (Kol
3,3). Láska k tomu, který mě miloval první (1 Jan 4,10.19; srov. Gal 2,20) mě táhne k němu, protože láska žije
životem toho, koho miluje. Křesťanství je v podstatě tato láska k Ježíši, která je silnější než jakákoli jiná: silnější
než láska k otci, matce, manželce, dětem i k sobě samému (Lk 14,26).
Zatímco blázen miluje ideje, fetišista miluje věci a sobec sebe sama – protože každý z nich považuje za absolutní
buď ideje, věci nebo sebe –, svobodný člověk je ten, kdo umí milovat konkrétní osobu. Milovat znamená následovat, vyjít ze svého já, odstředit se, přestat myslet na sebe a být s milovaným a v milovaném.

 Modlitba
Ty jsi, Ježíši, také zvolil – Otcovu slávu a naši záchranu. Ty jsi zapřel sám sebe, vzal na sebe svůj kříž a následoval
svého Otce i nás. Chci vyjádřit vděčnost za tvou volbu a tvou lásku. Chci na ni dnes konkrétně odpovědět… Amen.
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