Neděle dobrého pastýře – Vděčnost

Jistě známe každý obrázek Ježíše –
pastýře s pastýřskou holí, nesoucí na
ramenou
jehňátko
jsoucí
mezi
ovečkami. Ano, takový je Ježíš, obrázky
tohoto druhu znázorňují jeho něhu,
laskavost, vlídnost, trpělivost. Na
dokreslení či dopochopení oněch
sladkých obrázků stačí pohledět na kříž.
Na mysl však připadá: Je to všechno
pěkné, ale jak já s tím naložím? Napadá
mě slovo vděčnost. Asi člověku dojde, že nejde jen o pocity, ale
o praktický projev osobní vděčnosti.
K tomu bych rád připomněl starou náboženskou praxi Izraele. Tak
jako my křesťané, tak i židé mají své vyjádření toho, čemu věříme,
a říkáme tomu krédo. Izraelské krédo, či vyznání víry je biblický text
Páté knihy Mojžíšovy:
„Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat
Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a
celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je opakovat
svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš
uléhat nebo vstávat“ (Dt 6,4-7).
Tento text židé chovají ve velké úctě. Dokonce malé svitky tohoto textu vkládají do předmětů,
které nazývají Mezúzy, a mají je umístěné v prostoru dveří a kdykoli jsou ven z domu, či se
vracejí z venku do domova, těchto schránek s textem vyznání se dotýkají a potom si políbí ruku,
která se textu dotýkala.
Vděčnost Bohu vyjadřují jak střežením mysli, aby milovala Boha celým svým srdcem, duší
a silou, tak i prakticky, když o jediném Bohu mají vyprávět svým dětem, když o svém Bohu
mají hovořit a rozvažovat doma, na cestách, ba i na lůžku.
O náboženských praktikách zajetých kolejí ať už našich starších bratří ve víře, židů, nebo nás
křesťanů si člověk nemůže dělat iluze, že jsou kdovíjak prožívány, ale jako námět k zamyšlení
a vyjádření naší vděčnosti jsou dobrou pomůckou.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dnešní neděli se také modlíme za nová kněžská povolání, ale i za ta stará , jak nás prosívá
sv. Otec František.
Tuto neděli (kolem svátku sv. Marka) také budeme prosit za úrodu a požehnání polí, když jsme
si zástupně do kostela přinesli ošatky se zeminou našich polí, či zahrad. Obdobně budeme prosti
za požehnání naší práce, když budeme žehnat symboly toho, co nás živí (nobebooky, pracovní
pomůcka atp.)

