Úterý 2. postního týdne
 Iz 1,10.16-20; Mt 23,1-12
Iz 1,10.16-20
Slyšte Hospodinovo slovo, sodomská knížata, poslechněte příkaz našeho Boha, gomorský lide! Umyjte se čistě! Odstraňte své špatné skutky pryč z mých očí; přestaňte jednat zle, učte se jednat dobře: hledejte spravedlnost, přispějte
utlačenému, sirotku pomozte k právu, zastaňte se vdovy. Nuže, suďme se – praví Hospodin. I kdyby jak šarlat byly
vaše hříchy, vybílí se jako sníh. I kdyby se červenaly jako purpur, budou jako (bílá) vlna. Jestliže ochotně poslechnete, budete jíst z dobrodiní země. Jestliže se však vzepřete, budete-li se bouřit, pohltí vás meč! Ano, (tak) promluvila
Hospodinova ústa.
Mt 23,1-12
Ježíš mluvil k zástupům i ke svým učedníkům:
„Na Mojžíšův stolec zasedli učitelé Zákona a
farizeové. Dělejte a zachovávejte všechno, co
vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte,
neboť mluví, ale nejednají. Svazují těžká a neúnosná břemena a vkládají je lidem na ramena, ale
sami se jich nechtějí dotknout ani prstem.
Všechny své skutky dělají jen proto, aby se ukázali před lidmi. Dávají si zhotovovat zvlášť široké modlitební řemínky a zvlášť velké střapce na
šatech, mají rádi čestná místa na hostinách a
přední sedadla v synagogách, mají rádi pozdravy
na ulicích, a když jim lidé říkají `mistře'. Vy však
si nedávejte říkat `mistr', jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi
nedávejte jméno `otec', jenom jeden je váš Otec,
a ten je v nebi. Ani si nedávejte říkat `učitel', jenom jeden je váš Učitel – Kristus. Kdo je mezi vámi největší, ať je
vaším služebníkem. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“
 K evangeliu: Velikost podle Božích měřítek (podle S. Faustiho)
Je smutné vidět, když se evangelium nekáže jako dar poznání Otce v Synu! Přesně jako učitelé Zákona a farizeové
zapomínáme na Ježíšovu osobu a redukujeme ho na nauku nebo na nemožnou morálku! Nikdo nemůže milovat
z příkazu zákona – a už vůbec ne nepřátele. Jenom dar lásky dává člověku schopnost milovat. Zatímco Pán proměnil v Káně vodu ve víno, my upadáme do nebezpečí, že budeme proměňovat dobré víno ve vodu, nebo ještě hůř –
v ocet!
Duch, který s námi volá v našem srdci „Abba“ (Gal 4,6; Řím 8,15), z nás činí syny v Synu a bratry mezi sebou navzájem, kteří jsou si všichni rovni a přitom každý jiný! V Církvi máme všichni stejnou důstojnost, od papeže až po
právě narozené dítě. Ale největší z nás je ten nejmenší, což je sám Pán (Mt 18,lnn). Proto jestliže se nestaneme jako
děti, do Otcova království nevejdeme (Mt 18,1-5). Naše odlišnost není ve velikosti, ale ve službě, kterou si vzájemně prokazujeme, každý podle svého zvláštního daru (1 Kor 12,4 - 13,13) s tím, že je třeba prokazovat větší čest tomu,
komu se jí nedostává (1 Kor 12,22-24)!
Boží velikost je v lásce a milovat znamená sloužit skutky a v pravdě (1 Jan 3,18). Ano, Ježíš je mezi námi jako
ten, kdo slouží (Lk 22,27).
Adam zvedl ruku, aby všechno ukořistil a vlastnil, a tak se vrátil do prachu. Ježíš, nový Adam, se ponížil, daroval
všechno a vydal se všem do rukou. Proto je Pánem (Flp 2,5-11).

 MODLITBA
Pane, pomoz mi prosím porovnat má slova s mým životem, můj život s tvým, mou službu s tou, kterou jsi mi prokázal a prokazuješ ty… Pomoc mi být pravdivým před tebou. Amen.
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