4. NEDĚLE POSTNÍ
Četli jsme o tom, že Ježíš si všiml u cesty slepého člověka.
- Jak se pozná slepý člověk? Jaké nevýhody jsou spojené s tím, že
je někdo slepý? ... (děti můžou přemýšlet nahlas a vy s nimi)…
- Co, myslíte, proč si ho Ježíš všiml? Byl Ježíš zvědavý, nebo měl
Ježíš něco na srdci, třeba mu … (můžeme po chvíli napovědět, pokud na to
nepřijdou) ...chtěl pomoct?
- Je tady dneska někdo, komu by měl Ježíš pomoc v nějaké situaci?
(… nám, nyní jsme potřební i my…)
- Jak nám může Ježíš pomoct? O tom nyní budeme společně uvažovat.
Ještě předtím se podívejme na reakci Ježíšových učedníků. Také oni měli před
očima slepého člověka. Učedníci však neuvažovali, jak slepému pomoct, ale
začali se divně ptát: „Kdo za tu slepotu člověka může. On, nebo jeho rodiče?“
Také dnes se najdou lidé, kteří nyní hledají viníka naší situace. Kdo může za naši
izolaci, kdo může za rozšíření této nakažlivé nemoci? Pomůže nám to nyní? Zcela
jistě nám tyto otázky nyní nepomůžou. Ani Ježíš se nenechal unést otázkami
svých učedníků, kdo že za to může, ale řekl zajímavou větu:
„Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky“
Ptáme se, Jak nám dnes může Ježíš pomoct. Jak? Podobně tak, jako pomohl slepci.
Slepec měl problémy se svou slepotou. Také my dnes prožíváme něco
nepříjemného, podobně jako slepec. On nemohl mnoho věcí, protože byl slepý,
ani my dnes nemůžeme mnoho věcí, protože se bráníme nákaze.
- Co nyní nemůžeme? … škola, mnoho lidí je doma, všichni na ulici musíme
nosit roušky … více, než kdy jindy si umývat ruce….
Ježíš, řekl o slepci, který nemohl dělat pro svou slepotu mnoho věcí, větu, že se
na něm mají zjevit Boží skutky. Tuto větu říká Ježíš i nám. I na nás se mají
zjevit Boží skutky.
Jaké Boží skutky? Jak Ježíš pomohl slepci?
- Vzpomeňme si. Jakým způsobem Ježíš slepce uzdravil? Udělal takovou
dost neobvyklou věc, jakou? (….plivl na zem, udělal z toho bláto, potřel
tím slepci oči a poslal ho umýt se do rybníka…)

- Asi byste řekli: fůůůj! Jenže Ježíš byl velmi moudrý a věděl, až si jednou
lidé budou tento příběh vyprávět, aby si všimli právě toho fůůůj - toho bláta
se slinou - a začali přemýšlet, proč ho takto Ježíš uzdravil.
- Slepec, jakmile si bláto z očí umyl, začal vidět. Jak to souvisí s námi?
Také my, jako bychom měli někdy na očích bláto a dobře neviděli. Jen
posuďte:
- Často jsme na školu nadávali. A vidíte, teď škola není. Je zavřená, se
spolužáky se nyní moc nevídáme, ani s učiteli. Ježíš nám otevírá oči a jako
by říkal:
„Všimněte si lidé dobří, jaké dary jsem vám dával a které vám opět
vrátím, ale vy si jich budete více vážit. Takto vám nyní otevírám oči,
abyste viděli dary, které vám dávám, abyste z nich mohli mít opět
radost.“
- Stejně tak i do kostela se nám občas nechtělo chodit. Mohli jsme
ministrovat, chodit zpívat do scholy, nebo být jen tak v kostele. Nyní to
není možné. Ježíš nám otevírá oči a jako by nám říkal:
„Milí lidé. Den mého vzkříšení - neděle - je zde pro vás, abyste si
odpočinuli od práce, od nákupů, od školy. Je pro vás, abyste mohli
ode mě načerpat dary, které vám rád dávám. Nyní to budeme dělat
trochu jinak, abyste se opět začali těšit, na den neděle, který opět zase
objevíte, jako krásný a budete se z něho těšit. Dnes se naučte spolu
v rodinách modlit a být spolu se mnou. Až se toto naučíte, budou opět
otevřené kostely, abyste do nich přišli připravení a vrátili se domů
opět k rodinné modlitbě.
- Takových věcí, které bereme jako samozřejmost, je pochopitelně více.
Lidé si mysleli, že peníze a moderní technika všechno vyřeší a nyní vidíme,
že to není pravda.
„Milé mé děti všeho věku. Tolik jste věřili penězům a moderní
technice, více než mně a mému slovu. Dnes vidíte, že technika ani
peníze mohou být naprosto bezmocní. Naopak. Nyní se podívejte
kolem sebe. Objevuje se mnoho lidí, kteří chtějí v těchto dnech
pomáhat druhým. Nepotřebují k tomu ani počítač, ani elektroniku,
nepotřebují k tomu ani moc peněz. Mnozí vezmou tašku a jdou se
zeptat staré sousedky, jestli nepotřebuje něco nakoupit. Jiní sednou
k obyčejnému a zapomenutému šicímu stroji a šijí roušky pro druhé,
zdarma, prosím. Učím vás, já Ježíš, že více než moderní technika a

peníze je nezištné přátelství mezi druhými. Nepřipadá vám to, jako
byste doteďka měli na očích bláto a přes ně neviděli to důležité?
- Také jsme si jako lidé mysleli, že můžeme dělat, co se nám zachce,
třeba i s přírodou. Ale tak tomu není. Je třeba být více pokorní a
opatrní na to, co se dělá.
„Milí lidé, dal jsem vám tuto Zemi, abyste byli jejími správci.
Ale moc se o tuto Zemi nestaráte. Kolik odpadků znečišťuje
tento můj dar. Kolik lidí se chová k Zemi, jako by to bylo něco,
co se může jednou použít a poté zničené vyhodit. Ale Země, to
je váš domov a k němu musíme být jako dobří hospodáři.
Někteří lidé si myslí, že si mohou na této Zemi dělat, co se jim
zlíbí a zapomínají na to, že to může ublížit velmi druhým nebo
těm, kdo přijdou jednou po vás. Přeji Vám, abyste i touto
virovou nehodou přišli na to, že je třeba být opatrný a vážný
ve správě této Země. Dal jsem vám ji jako nádhernou zahradu,
a věřím, že tato zahrada bude opět zdravá a krásná, až vám
spadne bláto z očí a prohlédnete.“
Tak nám Ježíš v této době otevírá oči a smývá bláto, to je jeho pomoc dnes. To
jsou ty mocné Boží skutky, které se na nás nyní projevují: učíme se více lásce
k lidem i k Bohu i k přírodě a věřím, že Bůh pošle i lidi, kteří si s nákazou poradí
a vymýtí ji.
- Děti, které se připravují ke svátostem, mohou nyní vyhledat vhodnou tzv.
maximu (Ježíšovo doporučení, které se vztahuje k dnešnímu evangeliu citáty
z Nového zákona), viz. zde: Ježíšova doporučení - tzv. maximy

