
nedělka na 28.2. - Pán Ježíš a děti (Mk 10,13-16)

Dnes si budeme vyprávět jeden krátký příběh z Bible. Pán Ježíš byl zrovna někde s učedníky a 
vyprávěl lidem o Božím království. Kázal, jako pan farář. Vysvětloval lidem, co dělat mají a co ne. 
Všichni pozorně poslouchají.

Když tu k nim přichází skupinka rodičů s malými dětmi. Rádi by, aby se děti mohly také seznámit s 
Ježíšem. Aby jim mohl požehnat. 

Učedníci to ale vidí jinak. Takového křiku. Lidé už vůbec neuslyší kázání. Děti tomu stejně 
nebudou rozumět. Ať jdou pryč, ti nám s nastolením Božího království nepomohou, potřebujeme 
vyučit dospěláky, hlavně muže. "Jděte pryč, rušíte mistra v důležité práci!"

Ale Pán Ježíš to naštěstí viděl jinak. V Bibli se píše, že se rozhněval na učedníky. Řekl jim: "Nechte
děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takových je Boží království. Amen, pravím vám, kdo 
nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevstoupí."

A Pán Ježíš přerušil kázání, pozval děti k sobě. Bral si je do náručí, povídal si s nimi a žehnal jim 
(modlil se za ně a přál jim dobré věci).

Příběh je to krátký a ne moc dobrodružný. Ale přesto se z něj můžeme dozvědět něco dobrého. V té 
době byli důležití muži, dospělí muži. Ženy tak důležité nebyly a děti už vůbec ne. Pán Ježíš má rád
i ty nedůležité. Pro něho jsme důležití všichni stejně! Malí i velcí, holky i kluci.
A pak je tam ta zvláštní věta - kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevstoupí. 
Znamená to snad, že kdo nestihne uvěřit jako dítě, už nemá šanci a Pán Ježíš už ho nezachrání? 
Kdepak. Tady naštěstí nejde o věk. Uvěřit mohou lidé v kterémkoli věku. Ale máme se k tomu 
uvěření postavit jako děti. Máme se Bohu odevzdat do rukou jako malé bezbranné dítě. Stát se 
Božími dětmi a přijmout ho za tatínka. Přijmout ho bezelstně, bez postranních úmyslů, bez zadních 
vrátek. Jako malé děti. 
A zároveň i děti mohou přijmout Ježíše jako svého zachránce. I vy. Pán Ježíš vás má všechny rád a 
udělá si na vás kdykoli čas.

modlitba: Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že nás máš všechny rád, malé i velké. Díky, že k tobě 
můžeme všichni s čímkoli přijít. A ty nás neodeženeš. Prosíme tě, abychom se nad nikoho 
nepovyšovali, ale naopak všem ukazovali cestu za tebou. Díky, Amen.

písnička: Kdo chcete, můžete si zazpívat písničku, kterou jsme se učili na sborovce.
"Pán Bůh nás má všechny rád a odpouští nám každý den,
proto také chceme se mít rádi navzájem.
Volá k sobě všechny děti, děti pojďte sem,
zve nás všechny do království, kdo chce pojďte jdem."

nebo si zazpívejte písničku od L.Rejchrta: Pán Bůh má všechny rád, já to vím
nebo kteroukoli jinou.

Původně byl text s obrázky.  Klára M.


