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 Božímu slovu (z publikace od paulínek Evangelium na každý den 2016)
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 ji na nauku nebo na nerealizovatelnou morálku! Nikdo nemůže milovat z příkazu zákona – a už vůbec ne nepřátele. Jenom dar lásky dává člověku schopnost milovat.


Z Buly papeže Františka k Svatému roku milosrdenství (z čl. 20)

Ježíš mluví častěji o důležitosti víry než
o dodržování Zákona. V tomto smyslu
je třeba chápat jeho slova řečená farizeům, kteří mu odporovali, když se
nacházel u stolu spolu s Matoušem a
dalšími celníky a hříšníky: „Jděte a
naučte se, co znamená: ‚Milosrdenství
chci, a ne oběť.‘ Nepřišel jsem totiž
povolat spravedlivé, ale hříšníky“ (Mt
9,13). Oproti pojetí spravedlnosti jakožto pouhého dodržování Zákona, který
soudí a dělí lidi na spravedlivé a hříšníky, Ježíš ukazuje velký dar milosrdenství, jež hledá hříšníky, aby jim nabídlo
odpuštění a spásu. Potom je zřejmé,
proč kvůli této tak osvobozující vizi, jež
je zdrojem obnovy, byl Ježíš odmítnut
jak farizeji, tak i učiteli Zákona. Oni
kvůli věrnosti Zákonu kladli na bedra
druhých jenom břemena, čímž mařili
Otcovo milosrdenství. Poukázání na
dodržování Zákona nemůže být na překážku pozornosti k potřebám týkajícím
se lidské důstojnosti.
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