5. neděle postní
Četli jsme o tom, že Ježíš plakal. Kdy? (nechat se vyjádřit děti)
Když viděl, jak Marie i ostatní pláčou, byl velmi pohnut a když
se nechal dovést na místo, kde Lazara pohřbili, také zaplakal.
Vzpomínáte si, kdy ještě se píše, že Ježíš zaplakal? (zde můžeme
popřemýšlet všichni…. Lk 19,41nn)
Někteří lidé však Ježíše kritizovali a říkali, „Copak nemohl ten, který otevřel oči slepému, také
dokázat, aby on neumřel?“ I obě sestry Marie i Marta mu říkali, „Pane, kdybys tu byl, můj
bratr by byl neumřel.“ A měli pravdu, ti co toto říkali? (zcela jistě ano, Ježíš má tu moc).
Ježíšova tím vším opět něco důležitého sledoval. Důležitého pro nás. Opět dávejme pozor:




Už se vám někdy stalo, že jste se dívali s někým na napínavý film, který jste už viděli?
Nebo slyšeli vyprávět nějaký strašidelný příběh, který jste už slyšeli? Nebo učili
mladšího sourozence násobilku, kterou už znáte? Nebo dali kamarádovi do ruky nějaký
hlavolam, který umíte vyřešit? (můžete si o tom velmi krátce popovídat)
Když už to člověk zná, tak už neprožívá takové napětí a dokonce se baví tím, jak to
druzí prožívají. Někdy dokonce může ztratit i trpělivost s tím, kdo si neví rady.

Podobně i Ježíš věděl, jak to s Lazarem dopadne. Věděl, že Bůh chce udělat velký zázrak
a Lazara vzkřísit. Věděl, že touto věcí chce Bůh lidem říci něco moc důležitého. Mohl být, jak
se říká, nad věcí. Přesto měl ohromný soucit s bolestí člověka, jak Lazara, tak i jeho sester.
Bolest druhých mu vehnala slzy do očí.
Zde se dozvídáme, jaký je náš Bůh. Ježíš je Boží Syn a o Bohu se na mnoha místech píše, že
má slabost pro slabé lidi, pro lidi jakkoli znevýhodněné, pro sirotky a vdovy, pro chudáky
a bezdomovce, pro lidi nemocné. Bůh se nikdy nikomu neposmívá. Naopak má ohromný soucit
s každým, kdo jakkoli trpí.
Každý z přítomných může přečíst následující úryvky. Uvede se to těmito slovy: V knize Žalmů
se píše o Božím soucitu s lidmi trpícími a jeho přáním, aby se o ně druzí starali:


Žalm 41,2-3 Blaze tomu, kdo si všímá chudáka a ubožáka, za to ho vysvobodí Hospodin
v nouzi. Hospodin ho bude chránit, zachová ho naživu, učiní ho šťastným na zemi,
nevydá ho zvůli jeho nepřátel.



Žalm 72, 12-14 On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, ubožáka, jehož se
nikdo neujímá. Smiluje se nad nuzným a chudým, zachrání ubožákům život. Vymaní je
z křivdy a násilí, neboť jejich krev je drahá v jeho očích.
Žalm 82,3-4 Zastávejte se utiskovaného a sirotka, ubohému a chudému pomáhejte
k právu! Vysvoboďte utlačeného a nuzného, z moci bezbožných ho vytrhněte!“





Žalm 103,2-6 Veleb, duše má, Hospodina, a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní! On
odpouští všechny tvé viny, on léčí všechny tvé neduhy. On vykupuje tvůj život ze
záhuby, on tě věnčí láskou a slitováním. On štěstím sytí tvůj život, jak orlu se obnovuje
tvé mládí. Hospodin koná spravedlivé skutky, zjednává právo všem utlačeným.



113, 5-9 Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, který trůní na výsosti a shlíží dolů na nebe i
na zem? Slabého zdvihá z prachu, ze smetiště povyšuje chudého, aby ho posadil vedle
knížat, vedle knížat svého lidu. Té, která v rodině byla neplodná, dává bydlet jako
šťastné matce dětí.

Vidíme, že Bůh má velký soucit s trpícími lidmi, které trápí nemoci, chudoba, nespravedlnost
atp. Bolí ho, když jeho děti trpí. Ježíš však potřeboval lidem říci, že mnohem horší, vlastně
nejhorší, co může člověka potkat, není ani nemoc, ani chudoba, ani dokonce smrt těla. Mnohem
horší je smrt duše:
Někdo z přítomných může přečíst následující úryvky. Uvede se to těmito slovy:


Mt 16,26 : Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo
jakou dá člověk náhradu za svou duši?



Mt 10,28 A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo ‒ duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho,
který může zahubit v pekle duši i tělo.

Ježíš potřeboval lidem na příkladu Lazara vysvětlit, že Ježíš je ten, kdo dává věčný život. A
kdo Ježíše odmítá, odmítá věčný život. Kdo odmítá Ježíše, volí smrt duše, věcnou smrt. A to je
to nejhorší, co se člověku může stát. Proto Ježíš přisel, aby nás od této hrůzy vysvobodil, tak
jak to řekl v dnešním evangeliu Martě:
„Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít a žádný, kdo žije a
věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“ (Jan 11,25-26)
Když to shrneme:
 Ježíš je ten, kdo nám přináší věčný život.
 Má s námi všemi velký soucit a bolí ho, když jakkoli trpíme.
 Ví však, že větším utrpením pro člověka by byla věčná smrt a proto nám ponechává
i utrpení v našem životě, i když ho to bolí.
 Toto utrpení dopouští, abychom si uvědomili, že existuje možnost nekonečného
trápení, před kterým nás varuje a zachraňuje.
 Záchrana pak spočívá v tom, když Ježíšovi uvěříme a budeme žít podle toho, jak On nás
učí.
Na závěr malý detail. Co má společného náš na pátou neděli postní až do Velkého pátku
zahalený kříž v kostele se současnou dobou? Vidíte, jak jde Pán se svým lidem , bez roušky
ani krok. Požehnanou neděli, + otec Radek

