Ježíš přišel v sobotu do domu jednoho z
předních farizeů, aby tam pojedl
Vztah farizeů k Ježíšovi je všeobecně
znám. Je známá jejich silná kritičnost vůči
němu. Ježíš věděl, že z jejich strany bude
nepřátelskost už jen růst a přesto přijal
jejich pozvání ke stolu a neodmítl to.
Stejně jako neodmítl jít do domu lidí se
špatnou společenskou pověstí. Byl vůbec
Ježíšovi někdo nepřítelem? A jak je to s
námi? Je nám někdo nepřítelem?
Říkala mi jedna paní, že v kostele je
člověk, který jí ani ruku nepodá. To se raději otočí na druhou stranu, nebo když už musí, tak to
bylo jen s velkým úšklebkem. Stalo se, že zase jistý muž, ač by měl zdravit ženu jako první, se
na jistou osobu ani nepodívá, natož aby pozdravil či odpověděl na pozdrav, a to sedává každou
neděli v kostele.
Ježíš takto nejednal a toto své učedníky neučil. On se naopak nechal pozvat i k těm, o kom
věděl, že ho budou i na hostině velmi kriticky sledovat, aby mu to jednou spočítali. Přesto k nim
zašel a měl je rád, i když je také dokázal veřejně zkritizovat a slovy nešetřil.
Co dnes uděláme se svými nepřáteli my? Není čas se za ně alespoň začít modlit a hledat
příležitost ke smíření, nebo alespoň slušnému chování? A i když to třeba už u některých lidí
nestihneme, protože třeba nedávno umřeli, není čas postát nad jejich hrobem a omluvit se,
odpustit, vyslovit například modlitbu Otče náš se slovy: A odpusť nám naše viny, jako i my
odpouštíme našim viníkům…?
Příběh vyprávěný evangelistou Lukášem má svou gradaci a skrývá jedno překvapení. Zatímco
farizeové sledovali Ježíše, jak se bude chovat, tak Ježíš zase pozoroval je. Hosty, kteří si vybírali
ty nejlepší místa, varoval, že s tímto jejich přístupem si můžou navodit i pěkný trapas. Hostiteli
zase podotkl, že je třeba nebýt tak vypočítavý, když někoho zve, ale má vše poměřovat
s myšlenkou odměny spravedlivých či milosrdných jednou při vzkříšení.
Pozorujeme druhé, posuzujeme jejich chování, a Pán se v tom všem našem chování dívá na nás.
Co na nás vidí? Není to předmětem ke konání pokání či nápravy?

