Pondělí 1. postního týdne
 Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46
Lv 19,1-2.11-18
Hospodin řekl Mojžíšovi: „Mluv k celému společenství izraelských synů a řekni jim: 'Buďte svatí, poněvadž já,
Hospodin, váš Bůh, jsem svatý! Nekraďte, nelžete, nepodvádějte jeden druhého! Nepřísahejte podvodně na mé
jméno, znesvětili byste jméno svého Boha! Já jsem Hospodin! Neutiskuj svého bližního a neolupuj ho! Ať u tebe
nezůstane do rána mzda tvého nádeníka! Nezlořeč hluchému a před slepce nedávej překážku, ale boj se svého Boha. Já jsem Hospodin! Nedopouštěj se křivdy na soudu, nenadržuj chudákovi a nestraň velmožovi! Suď svého bližního spravedlivě! Své krajany neobcházej s pomluvou, neusiluj o život svého bližního. Já jsem Hospodin! K svému
bratru neměj nenávist v srdci, ale otevřeně ho napomeň, aby ses kvůli němu neobtížil hříchem! Nemsti se, nechovej
proti svým krajanům zášť, ale miluj svého bližního jako sebe. Já jsem Hospodin!
Mt 25,31-46
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný
trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po své pravici: `Pojďte, požehnaní mého Otce,
přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi
najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl
jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.' Spravedliví mu na to řeknou: `Pane,
kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali
jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?'
Král jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro
mne jste udělali.'
Potom řekne i těm po levici: `Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho
anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a
neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.' Tu mu
na to řeknou také oni: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo
ve vězení, a neposloužili jsme ti?' On jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto
nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.' A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života.“
 K evangeliu: Cokoli jste udělali pro jednoho z nejposlednějších (podle S. Faustiho)
Univerzální poselství, které z textu můžeme vyčíst, říká, že každý
člověk je souzen na základě své lásky k maličkým a slabým. Není
ale v souladu s textem, když se někdo domnívá, že vztah k Bohu
není důležitý. Naopak: láska k tomu nejposlednějšímu je láska
k Bohu. Ateistická nebo postkřesťanská interpretace neodpovídá
tomuto textu.
Soud, kterým nás král „tehdy“ bude soudit, je stejný jako ten,
jaký my nyní soudíme chudého. Ve skutečnosti my soudíme jeho
tak, že ho přijímáme, anebo odmítáme. On neudělá nic jiného, než že
jen konstatuje, co děláme my. Na konci přečte to, co my jsme svobodně napsali. Říká nám to napřed ve formě velmi působivého obrazu, aby nám otevřel oči pro to, co nyní děláme.
Toto evangelium je napsáno pro věřícího, aby se nespokojil s voláním: „Pane, Pane!“, ale aby plnil Otcovu vůli (Mt 7,21-23)
Cílem člověka je být jako Bůh. Adamův omyl není, že chtěl být
jako Bůh (Gn 3,5), ale že nevěděl, kdo Bůh je. Člověk se stává podobným Bohu tím, že miluje, protože Bůh je
láska. Láska Matky Terezy k vyděděncům se stala nejuniverzálnější a nejsrozumitelnější řečí, kterou mluvila
k dnešnímu světu o tajemství Boha a člověka.

 MODLITBA (A. Pereira)
Pane, ty potřebuješ lidi.
Ty nemáš oči, vezmi si mé oči, abys dnes viděl bídu a bezpráví.
Ty nemáš ruce, vezmi si mé ruce, abys dnes konal dobro.
Ty nemáš nohy, vezmi si mé nohy, abys dnes navštívil chudé v jejich bídě.
Ty nemáš ústa, vezmi si mé rty, abys dnes mluvil o svobodě, které přichází skrze tebe.
My jsme jediná Bible, kterou čtou všichni lidé. Dej, abych byl dobrou zvěstí pro ty, s nimiž se dneska setkám.
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