Pátek 1. postního týdne
 Ez 18,21-28; Mt 5,20-26
Ez 18,21-28
Toto praví Hospodin, Bůh: „Jestliže se zločinec odvrátí od svých hříchů, které spáchal, bude-li zachovávat mé příkazy, bude jednat podle práva a spravedlnosti, jistě bude živ a nezemře. Nebude se vzpomínat na žádné jeho nepravosti, které spáchal. Bude žít pro svou spravedlnost, kterou činí. Mám snad zalíbení v zločincově smrti - praví Pán,
Hospodin – anebo spíše (chci), aby změnil své chování a byl živ? Opustí-li však spravedlivý svou spravedlnost a
bude-li jednat ohavně jako zločinec, bude živ? Na žádný jeho spravedlivý skutek, který učinil, se nevzpomene,
zemře pro svou nevěrnost, které se dopustil, pro hřích, který spáchal. Říkáte: `Pán nejedná správně!' Slyšte tedy,
izraelský dome! Je to mé jednání, které není správné, nebo spíš vaše? Jestliže spravedlivý opustí svou spravedlnost
a páchá nepravost a zemře, zemře pro nepravost, které se dopustil. Jestliže se však zločinec odvrátí od svých zlých
skutků, které spáchal, a jedná podle práva a spravedlnosti, sám sebe zachrání. Neboť proto, že se bál a odvrátil od
všech svých nepravostí, které spáchal, jistě bude živ a nezemře.“
Mt 5,20-26
Ježíš řekl svým učedníkům: „Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: `Nezabiješ.' Kdo by zabil, propadne soudu. Ale já vám
říkám: Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu; kdo svého bratra tupí, propadne veleradě; a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni.
Přinášíš-li tedy svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš,
že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar
před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem,
teprve potom přijď a obětuj svůj dar. Dohodni se
rychle se svým protivníkem, dokud jsi s ním na
cestě, aby tě tvůj protivník neodevzdal soudci a
soudce služebníkovi, a byl bys uvržen do žaláře.
Amen, pravím ti: Nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš do posledního halíře.“
 K evangeliu: Být synem Otce a bratrem druhých (podle S. Faustiho)
Normou našeho jednání je stát se takovými, jaký je Otec (Mt 5,48). Buď tím, kým jsi: jsi syn, buď tedy synem,
který je podobný Otci, milujícímu všechny lidi.
Verše 21-26 se týkají ohledu na druhého a na jeho život:
Nestačí nezabít ho: také hněv, urážka a pohrdání jsou způsoby, jak lze zabít (vv. 21-22).
Bratrský soulad je tak důležitý, že usmíření má přednost před každým náboženským kultem (vv. 23-24).
Neshodou s bratrem popírám to, že jsem synem (vv. 25-26).
Hněv je vražda srdce, vnitřní pohyb „proti“ druhému, o němž předpokládám, že je „proti mně“. Ten druhý je cizinec, nepřítel, před kterým se bráním a kterého napadám. Avšak tím, že popírám bratrství, zabíjím svou identitu
syna.
Nemůžeš slavit Boží otcovství, jestliže se předtím nesnažíš obnovit bratrství.

 MODLITBA
Ježíši, můj Pane, učíš mě, jak se dívá Bůh na každého člověka,
a zveš mě, abych si tento milosrdný a trpělivý pohled osvojovali i já.
Děkuji ti, že jsi mi tolikrát projevil své milosrdenství, zejména ve svátosti smířeni.
Děkuji za všechny, kteří byli vůči mně milosrdní…
A chci tě zvlášť poprosit za ty, se kterými mi to poslední dobou nějak „drhne“,
za ty, kterým jsem ublížil svou tvrdostí, nezájmem či lhostejností.
Amen.
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