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30. neděle v mezidobí
Dnešní příběh vyprávěl Ježíš, aby ukázal, jak
důležité je nebýt domýšlivý a nedívat se na
druhé svrchu. Dva muži se šli modlit do chrámu.
Jeden byl farizeus, něco jako znalec Zákona,
a druhý celník, ten vybíral od lidí daně. Farizeus
se postavil doprostřed a sebevědomě oslovil
Boha: „Děkuji Ti, Bože, že jsem o tolik lepší než
jiní lidé, že nejsem ani nepoctivý, ani zkažený
a že ve všech směrech převyšuji lidi, jako je
tento celník.“
Celník zůstal stát skromně v rohu, protože se
považoval za nehodného třeba jen pozvednout
oči k nebi. Sklonil hlavu a šeptal: „Pane, slituj se,
prosím, nade mnou, hříšným.“
Pán Ježíš dále řekl: „Byl to celník, kdo se vracel domů očištěn od svých hříchů.
Každý, kdo si myslí, že stojí nad druhými lidmi, bude ponížen a každý, kdo je pokorný,
bude povýšen.“
Jak se dostaneme do nebeského království? Stačí, abychom byli hodní, a cesta k Bohu
se nám ukáže? Ne. Přidáme dobré skutky, budeme se dělit, odepřeme si někdy
čokoládu a cesta se ukáže? Ne. Cestu zná jen Ježíš, a tak se ho musíme dobře držet,
protože jen on nás může do Božího království dovést. Po této cestě jdeme s Ježíšem
po celý život. Jdeme po ní, když si hrajeme, když se učíme, když jsme sami, když jsme
doma, když jsme s kamarády ... Jestliže jsme hodní, jde se nám určitě líp, ale když se
Ježíše pustíme a opustíme ho při hříchu, při zlém skutku, co myslíte, že bychom měli
dělat, abychom se neztratili? Co bychom měli dělat, abychom se mohli zase „chytit”
Ježíšovy ruky?

(správná odpověď z minulého čísla – V jednom díle růžence je deset
korálků.)
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Na obrázcích je vidět, co se stalo v dnešním evangeliu – jak se farizeus a celník
modlili v chrámě. Najdeš mezi obrázky 13 rozdílů?

