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24. neděle v mezidobí
Pán Ježíš vyprávěl lidem příběhy, aby jim přiblížil lásku našeho nebeského Otce.
„Kdo je takový jako muž, který má sto ovcí a jedna z nich se ztratí? On
těch devadesát devět nechá na stráni a sejde do údolí hledat tu
ztracenou. A když ji najde, přehodí si ji přes ramena
a šťastně ji nese zpět. Potom svolá přátele a sousedy: „Přijďte
a oslavujte se mnou,“ řekne jim, „neboť jsem našel svou
ztracenou ovečku.“ Bůh je jako ten pastýř. Je větší radost
v nebesích z jednoho hříšníka, který litoval svých hříchů a polepšil
se, než z těch devadesáti devíti, kteří byli na správné cestě po
celý ten čas.
Kdo je takový jako žena, která má deset stříbrných mincí a jednu ztratí? Vezme
lampu a ztracený peníz všude hledá, vymete všechny zapomenuté tmavé kouty, dokud
jej nenajde. A když jej najde, pozve všechny své přítelkyně a vypráví jim tu dobrou
novinu. Bůh je takový: když ho opustíme a konáme zlo, všude nás hledá a je šťastný,
když nás opět nalezne.“
Každý z nás už určitě poztrácel hodně věcí. Každá věc ale pro nás nemá stejnou cenu,
není hračka jako hračka. Taková nejmilejší hračka se totiž ztratit nedá. Ta se hledá
tak dlouho, až je zase na světě. Ježíš vyprávěl svým posluchačům, že Bůh hledá
každého
z
nás,
stejně
jako
pastýř
nebo
žena
v příběhu. Hledá stejně, jako my hledáme svou nejmilejší hračku.
Můžeme se Bohu ztratit? Kdy nás vlastně hledá? Když se
rozhodneme dělat něco zlého nebo špatného. Když od Boha
utečeme. V tu chvíli nás Bůh hledá a nepřestává. Jsme jeho
milované děti a to je ještě víc než být nejmilejší hračkou.

(správná odpověď z minulého čísla – sv. Mikuláš byl štědrý, sv. Martin se podělil
o plášť, sv. František chválil Boha za stvoření, sv. Zdislava byla vzorná maminka
a starala se o chudé, sv. Anežka zakládala nemocnice, sv. Cyril a Metoděj nám přinesli
Písmo svaté)
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