Jak zněla poslední věta dnešního evangelia? Bděte tedy, protože neznáte den
ani hodinu. Bdít znamená čekat, být připraven.
Na co máme být připraveni? Co máme očekávat? Nebeské království. Co je
to nebeské království? Jak si ho máme představit? To také Ježíš říká. Mluví
o deseti pannách, to jsou družičky, které vyšly naproti ženichovi. Některé z
nich: ty připravené vešly s ním na svatbu.

bilical oil lamp in prinerest

Zkuste si nyní chvíli popovídat, jestli jste někdo zažil svatbu. Jak to tam
vypadá? Co se tam dělá? Jaká je tam nálada? Jak jsou lidé oblečeni? Apod.

Dá se to shrnout: je to tam Boží: je tam radost, jsou tam přátelé ženicha a nevěsty, je tam dobré jídlo, lidé tam
také tancují, jsou tam i různé srandy, hry, do kterých se zapojují i dospělí. Každý je pěkně oblečený.
Ježíš přirovnává nebeské království ke svatbě. Bude to ovšem svatba všech svateb. Těšíte se do nebe? Černoši
v Americe se těšili a složili tuto písničku. Můžeme se k nim přidat: https://youtu.be/_8KU5SVqYbw
Nebeské království, krátce: nebe je něco moc radostného, jako svatba. Je dobré se něj těšit a nemít z něho
strach. Ježíš však říká, že ne každý do něho může vstoupit, jen ten, kdo je na vstup do něho dobře připraven.
Četli jsme že: Nebeské království je podobné (Zde se můžeš zeptat dětí kolik jich bylo) deseti pannám ...
všechny chtěli na svatbu, jako i snad každý z lidí chce do nebe. Jenomže některé z nich nebyly připraveny.
(Opět se můžeš zeptat kolik) Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých...V čem spočívala ta pošetilost?
Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej.
Abychom každý z nás mohli vejít do nebe, musíme být připraveni jako ty družičky. Ony měly hořící lampy a
také olej do zásoby. A nyní zkusme přemýšlet. Co z našeho života dnes září a jednou a v budoucnu ještě zářit
bude? To je to, čím máme být připraveni na nebe.
Tak to první. Čím člověk září v každém věku, i když třeba je starý a té krásy mládí už moc nemá?
Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání (toto říká apoštol Pavel v
listu Galatským 5,22). Co bychom ještě mohli přidat, co z lidí září v každém věku? ...
A nyní to druhé. Víme už čím člověk září. Čím je olej do zásoby? Je to vlastně palivo, ze kterého tato zář
vzniká? Co je to? Proč je člověk plný lásky, radosti, pokoje... ve všech okolnostech, dokonce i když není
důvod k radosti, laskavosti... atd.? Tím palivem je Bůh. Mít Boha a nechat Boha, aby měl nás.
Kdo má Boha a nechá Bohu, aby naopak měl nás, aby mu patřily naše slova, naše myšlenky, naše rozhodování
a skutky, to je to, mít olej do zásoby a to je příčinou záře našeho života. Když zobrazujeme svaté, kreslí se jim
zář kolem hlavy - svatozář. To je přesně to: oni jsou nyní v nebi, protože Bůh byl palivem jejich života a zářil
z každého jejich gesta.

