Čtvrtek 4. postního týdne
 Ex 32,7-14; Jan 5,31-47
Ex 32,7-14
Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Sestup dolů, neboť tvůj lid, který jsi vyvedl z egyptské země, přivodil si zkázu.
Uhnuli brzo z cesty, kterou jsem jim přikázal. Ulili si býčka a klanějí se mu, obětují mu a říkají: Izraeli, to je tvůj Bůh,
který tě vyvedl z egyptské země.“ Hospodin řekl dále Mojžíšovi: „Viděl jsem tento lid, je to lid tvrdé šíje. Nebraň mi,
ať vzplane můj hněv proti nim, ať je vyhubím; z tebe však udělám veliký národ.“ Mojžíš konejšil Hospodina, svého
Boha, slovy: „Hospodine, proč plane tvůj hněv proti tvému lidu, který jsi vyvedl velikou silou a mocnou rukou
z egyptské země? Proč mají říkat Egypťané: Do zkázy je vyvedl, aby je povraždil v horách, aby je vyhubil z povrchu
země. Upusť od svého planoucího hněvu, slituj se nad svým lidem, jemuž hrozí zkáza. Rozpomeň se na Abraháma,
Izáka a na Izraele, své služebníky, kterým jsi sám při sobě přísahal a vyhlásil: Rozmnožím vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto zemi, jak jsem řekl, dám vašemu potomstvu, a zdědí ji navěky.“ A Hospodin se nad nimi
slitoval a nedopustil neštěstí, kterým hrozil svému lidu.
Jan 5,31-47
Ježíš řekl židům: „Svědčím-li já sám o sobě, mé svědectví není právoplatné. Někdo jiný je to, kdo svědčí o mně, a
vím, že svědectví, které o mně vydává, je právoplatné. Vy jste poslali k Janovi a on vydal svědectví pravdě. Já však
nepřijímám svědectví od člověka, ale toto říkám, abyste byli spaseni. Jan byl lampa hořící a svítící, a vám se zachtělo
jen na chvíli radovat se z jejího světla. Já však mám svědectví větší než Janovo: totiž skutky, které mi dal Otec, abych
je vykonal. Právě ty skutky, které konám, svědčí pro mne, že mě Otec poslal. A sám Otec, který mě poslal, vydal
o mně svědectví. Nikdy jste neslyšeli jeho hlas, nikdy jste neviděli jeho tvář a jeho slovo ve vás nezůstává, protože
nevěříte tomu, koho on poslal. Zkoumáte Písma, protože vy myslíte, že v nich máte věčný život – a právě Písma svědčí o mně; ale nechcete přijít ke mně, abyste měli život. Slávu od lidí nepřijímám. Ale vás znám: nemáte v sobě Boží
lásku. Já jsem přišel ve jménu svého Otce, a nepřijímáte mě. Přijde-li jiný ve vlastním jménu, toho přijmete. Jak vy
můžete uvěřit, když oslavujete sebe navzájem, ale nehledáte slávu jen od samého Boha? Nemyslete si, že já na vás
budu u Otce žalovat. Vaším žalobcem je Mojžíš, na kterého vy spoléháte. Kdybyste totiž věřili Mojžíšovi, věřili byste
i mně, neboť on psal o mně. Nevěříte-li však tomu, co on napsal, jak uvěříte mým slovům?“
 K Božímu slovu (z publikace od paulínek Evangelium na každý den 2016)
Témata tohoto úryvku jsou stále aktuální: mluví se tu o svědectví, o předmětu svědectví, o svědcích a o příjemcích
svědectví. Svědectví je základem vztahu mezi lidmi. Jestliže někdo svědčí o tom, co zná a miluje, předává světlo a
život. Jestliže někdo svědčí o tom, co nezná a nemiluje, šíří temnotu a smrt. Svědectví druhých nebo pro druhé je životodárné, nebo smrtící podle toho, zda je pravé, nebo falešné, diktované láskou, nebo sobectvím.


Z Buly papeže Františka k Svatému roku milosrdenství (z čl. 3)
Jsou chvíle, kdy jsme ještě silněji vyzýváni,
abychom upírali svůj zrak k milosrdenství, a
tak se stávali účinným znamením Otcova jednání. Proto jsem vyhlásil mimořádný Svatý rok
milosrdenství jako dobu příhodnou pro církev, aby umožnila věřícím vydávat silnější a
účinnější svědectví.
Svatý rok bude zahájen 8. prosince 2015 na
slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Tato liturgická oslava ukazuje, jak Bůh
jedná již od počátku našich dějin. Po hříchu
Adama a Evy nechtěl Bůh ponechat lidstvo samotné a napospas zlu. Proto patřila do jeho
úradku a vůle Maria, svatá a neposkvrněná
v lásce (srov. Ef 1,4), aby se stala Matkou Vykupitele člověka. Na tíži hříchu odpovídá Bůh
plností odpuštění. Milosrdenství bude vždycky
větší než každý hřích a Boží lásce, která odpouští, nemůže nikdo klást meze. Na slavnost
Neposkvrněného početí mi bude potěšením
otevřít Svatou bránu. V tomto případě půjde
o Bránu milosrdenství, kde každý, kdo tudy
vstoupí, bude moci zakusit lásku Boha, který
potěšuje, odpouští a dodává naději.
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