
1. neděle postní

Z evangelia podle Marka.

Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana,
žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. Když byl Jan (Křtitel) uvězněn,
přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se
Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu.“

Příběh o pokušení

V Africe je většina lidí velmi chudá. Ve velkém městě Abidžanu žije mnoho opuštěných
dětí. Jejich rodiče sami nemají nic, nemohou je živit. A tak musejí žebrat nebo krást. V
roce 1960 se začal mladý francouzský kněz, otec Martin, o tyto děti starat. Najal pro ně
dům, který mladí lidé brzy pojmenovali „náš domov“.

Jednou přivedli chlapci k otci Martinovi nového kamaráda. Přišel z jedné tlupy kapesních
zlodějů. Příští den přinesl nějaký muž pro nového chlapce dvacet marek. Byl to jeho podíl
na poslední společné krádeži. Chlapec chtěl peníze ihned strčit do kapsy. Pak se ale sám
sebe zeptal, jestli udělal správně. Šel k Pavlovi, vedoucímu chlapců v domově.

„Jsou to špinavé peníze,“ řekl Pavel, „nesmíš si je nechat.“ Zavolal si ostatní a zeptal se
jich, co by se mělo s těmi dvaceti markami udělat. Jeden radil: „Půjdeme na fotbal.“ Druzí
chtěli jít raději do kina.

Pavel  namítl:  „Ale  peníze  nám  nepatří.“  „Vrátíme  je  majiteli!“  zvolal  jeden.  Toho  ale
neznali. Pavel rozhodl: „Jsou to ukradené peníze. Říkám vám, že jsou to špinavé peníze.
Zničíme je.“ Všichni souhlasili. Pavel přinesl zápalky a bankovku zapálil.

Když to otec Martin slyšel, pomyslel si: „Nemám ani zbytečných pět marek navíc, abych
pro něj koupil matraci na spaní.“

Druhý den přišel docela nečekaně dar pět set marek. Děti v tom viděly odměnu za to, že
odolaly pokušení strčit si špinavé peníze do kapsy. Pro větší chlapce našel otec Martin
brzy práci.  Když mu jeden z nich přinesl  svůj  první plat,  prohlásil  hrdě:  „To jsou čisté
peníze!“

Začíná postní doba, kdy se připravujeme na Velikonoce. Je to
doba úklidu v naší duši. Ježíš odešel na poušť a tam se 40
dní postil. Odříkal si jídlo a pití. Chtěl tak cvičit svoji vůli, aby
se mohl dobře soustředit na úkol, který mu nebeský Otec dal.
Abychom se Ježíši podobali, učíme se taky ovládat svou vůli,
protože jinak můžeme snadno podléhat pokušení:  chtít  vše,
co se nám líbí, jíst jen to, co nám chutná, dělat jen to, co se
nám  chce  nebo  nás  baví,  lenošit  místo  učení.  Můžeme  v
postní  době,  která  trvá  40  dní,  zkusit  se  zbavit  nějakých
zlozvyků nebo odolávat nějakému pokušení. Jaké předsevzetí
si na postní dobu dáš?


