Sobota 1. postního týdne
 Dt 26,16-19; Mt 5,43-48
Dt 26,16-19
Mojžíš řekl lidu: „Hospodin, tvůj Bůh, ti dnes poroučí, abys prováděl tato nařízení a ustanovení, zachovával je a
plnil z celého svého srdce a z celé své duše. Zavázal jsi dnes Hospodina k prohlášení, že bude tvým Bohem, když
budeš chodit po jeho cestách, když budeš zachovávat jeho nařízení, příkazy a ustanovení a když ho budeš poslouchat. A Hospodin tě dnes zavázal, že mu chceš být zvláštním lidem, jak ti slíbil, když budeš zachovávat všechny
jeho příkazy. Nad všechny národy, které učinil, tě vyvýší ke slávě, cti a chvále, a ty budeš lidem zasvěceným Hospodinu, svému Bohu, jak to nařídil.“
Mt 5,43-48
Ježíš řekl svým učedníkům: „Slyšeli jste, že bylo řečeno:
'Miluj svého bližního' a měj v nenávisti svého nepřítele.
Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty,
kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského
Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro
dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým. Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Copak to nedělají i celníci? A jestliže pozdravujete
jen své bratry, co tím děláte zvláštního? Copak to nedělají
i pohané? Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš
nebeský Otec.“
 K evangeliu: Staň se tím, kým jsi (podle S. Faustiho)
„Staň se tím, kým jsi“, to je etický imperativ. Nyní tím,
že miluji nepřátele a modlím se za ty, kdo mě pronásledují, stávám se tím, kým jsem: Otcovým synem (dcerou).
Bůh neodřízne světlo a vodu tomu, kdo nezaplatí poplatek.
Jeho slunce a jeho déšť, jeho láska a milosrdenství jsou
pro všechny, protože všechny považuje za své syny a dcery v očekávání, že někteří ho uznají za svého Otce tím,
že přijmou druhé lidi za své bratry a sestry.
Buď je láska zdarma, nebo to není láska. Láska, která není zdarma, se nazývá prostituce; nemá zájem o druhého,
ale o to, co mi ten druhý může dát.
Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Jde o ústřední verš, všeshrnující, který vše uzavírá: je jako
nejvyšší vrchol, z něhož si můžeme vychutnat celé panoráma. Říká nám, abychom byli dokonalí, jako je Otec, protože jsme jeho synové a dcery. Zde je esence evangelia, to, co nám Ježíš přišel sdělit. Lukáš překládá tento Matoušův verš takto: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6,36). „Milosrdný“ je tu překlad hebrejského slova, které znamená „děložní, mateřský“. Pro Boha Otce je charakteristické, že je také Matkou!

 MODLITBA
Pane, děkuji za tvůj pohled na mě i přes všechny moje prohry, poklesky a hříchy. Prosím o tvou „optiku“, skrze
kterou se chci podívat na všechny lidi, se kterými jsem se dnes setkal nebo ještě setkám. Amen.
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