3. Velikonoční neděle
Milovaní bratři a sestry drahé děti
Ve dnešním evangeliu jsme měli možnost slyšet nádherný příběh dvou
zklamaných mužů, kteří při setkání s Kristem byli prostoupeni pokojem a radostí.
Vidíte děti tento stoleček? Podívejte se doma, kolik má váš jídelní stůl
nožiček. Tak a nyní se podíváme na několik stolů, stolečků abychom si ukázali
různé druhy se kterými se můžeme setkat.
První z nich je na jedné noze, je tak mohutná, že drží celou váhu desky
stolu, tento druh je dekorativní, a kde bychom jej mohli najít?
Druhý vypadá takto, je již stabilnější, ale kdyby se zatížil ve středu až příliš,
zlomil by se
Třetí má daleko větší stabilitu, protože jej podepírají čtyři nohy, a díky toho
je možné kolem něj sedět a třebas i papat jako rodina, jako Ježíš, když s učedníky
usedl ke stolu, lámal chléb a dával jim, a otevřeli se jim oči a naplnil je úžas,
radost, pokoj, že se setkali s Ježíšem tak že jim hořelo srdce. A to by měl být
výsledek našich modliteb, že nám bude hořet srdce pro Krista a budeme chtít
milovat ještě více. To můžeme dělat právě tehdy, když se nám do něčeho nechce,
a my to přesto uděláme. Když vidíme něco co bychom z lásky pro druhého mohli
udělat, a my to uděláme.
To je pravá láska, projevená obětí. A stejně tak jako vaši rodiče byli sami
jako ten první stůl a nesli veliká břemena, tak svatbou se z nich stal stabilnější
stůl, na němž obětovali svou lásku Bohu a ten jejich lásce požehnal a narodili jste
se vy, a jak rostete v lásce svých rodičů, tak se stáváte silnější a větší až společně
tvoříte stůl který má třebas i daleko více noh, a o to více tento stůl můžeme zatížit
milostí a požehnáním tak že to vydrží. Problém může nastat kdyby si jedna noha
stolu řekla, mě to nebaví, já už to držet nebudu. Pak stůl může přijít o stabilitu a
to co je na něm se znehodnotí a přijde nazmar. Proto každá noha stolu, každý
z vás je v rodině stejně důležitý a má nezastupitelnou roli.
Mám zde trojnožku jestlipak víte děti, co se stane, když jednu nohu stáhnu
– ztratí balanc, tedy statiku, změní se těžiště a spadne. Pokud ji, ale zajistíme a
vyrovnáme a zatížíme pak je schopná nám posloužit jak potřebujeme. K tomu,
aby držela stabilitu potřebuje všechny tři nohy. Na každé z nich záleží. Taktéž i to
co potřebujeme pro vytvoření hezké fotografie kromě správného momentu je
dobře si nastavit tři oblasti na fotografu. První z nich je nastaveni iso citlivosti –

to jak ostrý, výrazný bude obrázek (to co nám dělá šum na fotkách), dále je to
clona – zajišťuje to kolik světla pustím do foťáku a pak je to čas na který se tato
clona otevře. Tyto tři základní prvky nám ovlivňují, jak bude výsledná fotka
vypadat. A proč to všechno říkám? Po všiňme si Dva učedníci – přichází Ježíš –
jsou tři a tvoří nádherné svědectví (fotku – záznam) toho jak z beznaděje přejít
k naději.
Ve kterých okolnostech našeho života nalezneme symboliku tří?
Tři roky Ježíš učil o svém Otci a Duchu Svatém,
tři dny byl v hrobě a pak vstal z mrtvých,
tři učedníci byli k Ježíši nejblíže (Petr Jakub a Jan) jako svědkové evangelia.
K tomu, aby se narodilo miminko potřebujeme tři jednotlivosti (Dárce, dar
a obdarovaného) – Bůh se ve světě projevuje jako trojí. Proto Bůh Otec je dárce,
který dal dar (Ducha svatého) svému Synu – Ježíši Kristu, On Jej vrací Otci a Otec
jej dává nám pro lásku ke svému Synu, aby žádný, kdo v něj věří nezahynul,
ale měl život věčný. Přeji nám, ať při očekávání Ducha Svatého, v této naději
žijeme, a chválíme toho, který žije a vládne na věky věků. Amen

