Čtvrtek 3. postního týdne
 Jer 7,23-28; Lk 11,14-23
Jer 7,23-28
Toto praví Hospodin: „Přikázal jsem svému lidu: Poslouchejte můj hlas, a budu vaším Bohem a vy budete mým
lidem, choďte po všech cestách, které vám přikážu, aby vám bylo dobře. Neposlechli, nepopřáli mi svého sluchu,
ale jednali podle zatvrzelosti svého zvrhlého srdce, a místo aby šli vpřed, obrátili se vzad ode dne, kdy jejich otcové
vyšli z egyptské země, až dodnes. Den co den jsem jim ustavičně a usilovně posílal všechny své služebníky proroky, ale neposlechli mě, nepopřáli mi svého sluchu, zatvrdili svou šíji a jednali hůř než jejich otcové. Budeš k nim
mluvit všecka tato slova, a neposlechnou tě; budeš na ně volat, a neodpovědí ti. Tak jim řekneš: To je národ, který
neposlechl hlas Hospodina, svého Boha, a nepřijal kázeň! Věrnost vymizela, vyhynula z jejich úst.“
Lk 11,14-23
Ježíš vyháněl zlého ducha z němého člověka. Když zlý duch vyšel, němý promluvil. Zástupy žasly, ale někteří
z nich řekli: „Vyhání zlé duchy s (pomocí) Belzebuba, vládce zlých duchů!“ Jiní ho pokoušeli a žádali od něho
znamení z nebe. On však znal jejich myšlenky, a proto jim řekl: „Každé království proti sobě rozdvojené zpustne a
dům na dům padne. Je-li tedy i satan v sobě rozdvojen, jak obstojí jeho království? Říkáte totiž, že vyháním zlé
duchy s (pomocí) Belzebuba. Jestliže já vyháním zlé duchy s (pomocí) Belzebuba, s čí (pomocí) je vyhánějí vaši
synové? Proto oni budou vašimi soudci. Jestliže však vyháním zlé duchy prstem Božím, pak už k vám přišlo Boží
království. Dokud ozbrojený silák hlídá svůj dvůr, jeho majetek je v bezpečí. Přepadne-li ho však někdo silnější a
přemůže ho, vezme mu jeho zbraně, na které spoléhal, a jeho kořist rozdá. Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo
neshromažďuje se mnou, rozptyluje!“
 K evangeliu: Prstem Božím (podle S. Faustiho)
Hřích není ani tolik ve zlu, které člověk páchá, ale v tom, že si ho nepřiznává, anebo v tom, že se snaží ospravedlnit sám. Ten skutečný hřích spočívá v hájení se tím způsobem, že odsuzuji jako špatného toho druhého, ano,
dokonce samotného Boha! Tak už Adama podvedl had, který ho přivedl k pádu tak, že ho přiměl, aby dobro považoval za zlo a zlo za dobro.
Kdo se dožaduje znamení, ten je nedostane, protože nemá víru. Ale kdo se spolehne na to, že na svou prosbu dostane od Otce to, co je pro Království nezbytné, ten je schopen dávat druhým ona znamení, která Boží prozřetelnost
považuje za prospěšná.
Nicméně „znamení z nebe“, které dává
Bůh, není nikdy znamením moci, nýbrž pokory. Je jím kříž (srov.
Lk 11,30). On nedá žádné větší znamení, protože nemůže. Na kříži totiž daruje
sebe celého a zjevuje se jako láska,
která nás miluje.
Prstem Božím. Duch, moc a ruka Boží
jsou synonyma: vyjadřují Boží lásku,
která působí pro spásu člověka. Zatímco
ruka označuje moc, „prst“ značí jemnost
a krásu toho, co působí: je to přesná a
láskyplná činnost řemeslníka, který
svou práci koná přesně a zkušeně. „Prstem Božím“ Ježíš obnovuje v člověku
jeho synovskou tvář, která je krásnější
než předtím a odlišná ode všech ostatních.



MODLITBA
Pane, chci znovu pohlédnout na znamení z nebe, kterým je tvůj kříž. Děkuji za
něj a chci ti předložit kříže lidí kolem
mě, zejména těch, se kterými jsem se
dnes setkal. Amen.
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