Četli jsme o tom, že Pán Ježíš, přišel tam,
kde byli učedníci. Přišel, když nastal večer toho
dne, kdy vstal z mrtvých. Četli jsme o tom, že
učedníci měli strach a byli za zavřenými dveřmi.
Dnes je celý svět za zavřenými dveřmi. Lidé se
bojí nákazy a tak jsou doma. Jako my, když ještě
nemůžeme do kostela na bohoslužbu, protože je to
zakázané. Jenže Ježíš přišel i k nám, do naší rodiny. Když jsme se sešli k modlitbě, když jsme
udělali kříž, je zde s námi. Před chvílí k nám promlouval ve svém slově.
Když Ježíš přišel k učedníkům i přes zavřené dveře, tak je pozdravil: „Pokoj vám“, zároveň
učedníkům ukázal své rány na rukou a nohou a na svém srdci. Učedníci, jak ho uviděli, že žije,
tak se zaradovali. Zcela jistě nás chce i nyní Pán pozdravit těmi samými slovy a to každého.
A protože jsme každý z nás pokřtění a tajemně je s ním každý z nás spojen, tak když teďka
jeden pozdravíme druhého a podáme si třeba i ruku, věřme, že nám ji podává Ježíš. Uděláme
to však s tím, že zároveň druhému ukážeme i Ježíšovy rány, které nás vykoupily a uzdravily
z té největší nákazy - z hříchu (ať ten, kdo vede modlitbu, vezme kříž, jde k prvnímu, ukáže mu
kříž a řekne: Pokoj tobě. Potom mu dá kříž do ruky, aby udělal totéž dalšímu, až ten poslední
kříž předá vedoucímu modlitby i s přáním pokoje).
Když učedníci uviděli vzkříšeného Ježíše, zaradovali se. Strach i smutek byly najednou pryč.
Tak se to děje vždycky, když Ježíše pozveme mezi nás, když se modlíme.
A ještě jedna věc. Který apoštol chyběl, když se Ježíš setkal s učedníky? (Tomáš). Jaké
důkazy chtěl Tomáš po učednících, že Ježíš vstal z mrtvých, aby uvěřil? (Chtěl vidět živého
Ježíše a vidět jeho rány). Myslím, že nám tím chce ten, kdo psal evangelium říci, že lidé, aby
uvěřili v Ježíše, chtějí vidět jeho lásku, jeho dobrotu a jeho samého. Že se chtějí setkat s opravdu
žijícím Ježíšem, který žije i ve svých učednících.
Podívejme se ještě jednou na videoklip o Božím milosrdenství. Uvidíme, jak se lidé mohou
setkávat s Boží láskou:
https://www.youtube.com/watch?v=04ZYRjcXbl4&list=RD04ZYRjcXbl4&start_radio=1

