Pátek 5. postního týdne
 Jer 20,10-13; Jan 10,31-42
Jer 20,10-13
Slyšel jsem nepřátelské umlouvání mnohých: „Hrůza ze všech stran! Udejte ho! Udáme ho!“ I ti, kteří se mnou žili
v přátelství, číhají na můj pád: „Snad se dá svést a zmocníme se ho a pomstíme se na něm!“ Ale Hospodin je se
mnou jako silný bojovník; proto ti, kteří mě stíhají, padnou a nic nesvedou. Velmi budou zahanbeni, neboť ničeho
nedosáhnou; bude to věčná hanba, nezapomene se na ni. Hospodine zástupů, který zkoušíš spravedlivého, který
vidíš ledví i srdce, kéž uzřím tvou pomstu nad nimi, neboť tobě jsem svěřil svou při. Zpívejte Hospodinu, chvalte
Hospodina, že vysvobodil život ubohého z ruky zlosynů!
Jan 10,31-42
Židé brali kameny, aby Ježíše kamenovali. Ježíš jim na to řekl: „Ukázal jsem
vám mnoho dobrých skutků od Otce. Pro který z nich mě chcete kamenovat?“
Židé mu odpověděli: „Pro dobrý skutek tě nechceme kamenovat, ale pro rouhání: ty jsi jen člověk, a děláš ze sebe Boha.“ Na to jim Ježíš řekl: „Ve vašem
Zákoně je přece psáno: `Já jsem řekl: Jste bohové.' Jestliže nazval bohy ty,
kterým se dostalo Božího slova – a Písmo nemůže být zrušeno – můžete vy
říkat o tom, kterého Otec posvětil a poslal na svět, že se rouhá, protože jsem
řekl: `Jsem Syn Boží'? Nekonám-li skutky svého Otce, nevěřte mi. Jestliže
však je konám a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste poznali a (konečně)
pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci.“ Znovu by se ho byli rádi zmocnili,
ale on jim unikl. Zase odešel za Jordán na to místo, kde dříve křtíval Jan, a
tam zůstal. Přišlo k němu mnoho lidí. Říkali: „Jan sice neudělal žádné znamení, ale všechno, co Jan řekl o něm, bylo pravda.“ A mnoho jich tam v něho
uvěřilo.
 K evangeliu: Otec je ve mně a já v Otci (podle S. Faustiho)
Tématem tohoto úryvku je soud, který vynáší židé nad Ježíšem. Odsouzením Ježíše odsoudili sebe. Podobně když my soudíme Ježíše a druhé, vynášíme rozsudek především nad sebou. Zabití, k němuž odsuzujeme Ježíše a
pak na něm svůj rozsudek vykonáme, odkrývá násilí, které je v našem srdci;
toto násilí vynáší rozsudek a provádí naše odsouzení, protože v nás zabíjí
pravdu o nás, že jsme syny a bratry. Ježíšovo zabití nás ale zachraňuje.
Vždyť on je pastýř, nakolik je beránek, který snímá hřích světa (Jan 1,29).
Proces soudu je místem svědectví o pravdě. Pravda o Ježíši je, že je Kristus a
Boží Syn, že je Kristus coby Boží Syn. Ten bude však zabit, protože představuje „jiného“ Krista a Boha, než jak si ho představujeme my. Židé si tehdy
mysleli, a budou si to myslet i potom, že Bůh a jeho Mesiáš je jako někdo,
kdo se všem vnucuje silou schopnou přemoci každou nepřátelskou moc, včetně nemoci a smrti. Ježíš představuje
Boha a Mesiáše, který neodpovídá našim očekáváním a našim strachům. Pán totiž plní svá zaslíbení, ale ne naše
očekávání.
V druhé část zaznívá Ježíšova výzva, aby v něm poznali Božího Syna (vv. 32-39). On otvírá mesiášské očekávání
v neočekávané perspektivě: Mesiáš je přímo Boží Syn, a spása, kterou přináší, je dar jeho života. Jsme na vrcholu
jeho zjevení. A je na nás, zda ho přijmeme, nebo odmítneme, zda ho zabijeme, nebo v něj uvěříme.
Ježíš není zabit pro své skutky nebo pro přestupování šabatu (srov. Jan 5,15nn), ale pro svůj nárok, že je Boží Syn.
„Otec je ve mně a já v Otci“: „Otec je ve mně“ znamená, že Syn je příbytkem Otce; „já jsem v Otci“ znamená, že
Otec je příbytkem Syna. Jak může jeden přebývat v druhém a naopak? Člověk je doma tam, kde je srdcem: bydlí
tam, kde miluje a kde je milován. Otec a Syn se milují vzájemně; přebývají tedy oba jeden v druhém. V tomto
smyslu Otec a Syn jsou „jedno“. Tato Ježíšova prohlášení zaznívají o svátku Obnovení chrámu. On je ten nový
chrám, Boží příbytek mezi lidmi, poslaný do světa, aby ho zachránil. A zachraňuje ho jako Syn odsouzený a zabitý
bratřími, kterým nabízí lásku svou i Otcovu.
 MODLITBA
Pane, leckdy ti předkládám své představy a plány a chtěl bych, abys v mém životě konal mou vůli. Nejsem pak
stejně pyšný a slepý jako židé, kteří tě odsuzují? Když nepřicházím s pokorou a nehledám tvou vůli pro můj život,
odsuzuji tě znovu na smrt, a tak odmítám tvůj spásonosný plán s mým životem. Pomoz mi obnovit pokoru a touhu
odevzdat se do tvých rukou. Amen.
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