JEŽÍŠ UČITEL
Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za
to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: „Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a
takto se k němu modlete: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé…“
„Vy všichni jste bratři a sestry. Nečiňte si tedy navzájem nic zlého. Naopak
dělejte všem lidem dobře, i těm, kteří vás nemají rádi.“ „Mějte čisté srdce,
nelpěte na bohatství, buďte dobří.“ Ta slova Ježíš opakuje i pro tebe. Poslechni
ho! Jenom když poslechneme a budeme dělat to, co Ježíš učí, budeme šťastni a
přijdeme jednou k němu do nebe.

Ježíš chtěl mít u sebe několik věrných přátel. Oni s ním chodili po všechny
roky, co Ježíš učil. Těch nejbližších přátel bylo dvanáct a Ježíš jim říkal
apoštolové. Nejvyšší z apoštolů byl Šimon, kterému Ježíš změnil jméno a
pojmenoval ho Petr, to znamená Skála, základní kámen Církve.

Z těch, které Ježíš pozval, aby s ním chodili, všichni neuposlechli. Jednou k
němu přišel mladý muž a ptal se, co má dělat, aby byl dobrý. Ježíš mu řekl:
„Chceš-li být dokonalý, rozdej všechno svoje bohatství chudým, a pak přijď a
zůstaň u mne.“ Mladík však měl raději své peníze než Ježíše a více se už
neukázal.

Jednoho dne byl Ježíš na břehu jezera. Bylo tam také mnoho lidí, kteří ho
chtěli slyšet. U břehu byla uvázána loďka. Rybáři, kterým patřila, právě
vystoupili na břeh a sušili sítě. Ježíš tedy vstoupil na loďku a odtamtud učil lidi
na břehu. Lidé ho poslouchali velmi pozorně, protože říkal věci správné a
pravdivé.

Ta loďka patřila Šimonovi. Když Ježíš skončil kázání, řekl mu: „Petře,
zajeď na hlubinu a pak vrhni sítě k lovení.“ Petr odpověděl: „Pane, celou noc
jsme pracovali a nic jsme nechytili. Když to však říkáš ty, vrhnu sítě.“
A sotva vrhli síť do vody, hned se naplnila rybami, až se skoro trhala. Ježíš řekl
Petrovi: „Ode dneška budeš lovit lidi.“ A Petr nechal loďku na břehu a šel za
Ježíšem.

Ježíš chodil po celé Palestině a kázal. Lidé zdaleka přicházeli, aby ho
slyšeli. Aby snadněji pochopili jeho učení, Ježíš jim vyprávěl různé příběhy,
kterým říkáme podobenství. Aby nás naučil jak se máme modlit, Ježíš vyprávěl
toto podobenství: Kdosi přišel pozdě večer, unavený a hladový, ke svému příteli.
Ten však neměl doma nic, co by mu mohl nabídnout k večeři, ani kousek
chleba. Proto mu řekl: „Počkej chvilku, zajdu k sousedovi půjčit si něco k jídlu.“

Zašel tedy k sousedovi a poprosil ho o chleba. Soused však neodpovídal.
Když ten člověk nepřestával klepat a volat, konečně vstal a řekl mu oknem:
„Neobtěžuj a jdi! Nedám ti nic!“ On však trval na svém: „Dej mi jen jeden
chlebíček! Přišel mi na návštěvu přítel a nemám mu co dát k jídlu.“

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti:
„Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!“

A Ježíš skončil podobenství takto: „Dělejte i vy tak, když se modlíte k
mému Otci. Proste vytrvale, a bude vám dáno, klepejte, a bude vám otevřeno.“
Nesmí nás nikdy omrzet modlit se. Pán Bůh je dobrý Otec, který nás vždycky
vyslyší.

Aby nám ukázal, jak máme používat darů, které jsme dostali od Boha, Ježíš
pověděl toto podobenství: Bohatý pán odejel na dalekou cestu. Předtím však dal
své peníze do úschovy svým služebníkům. Nejchytřejšímu a nejpilnějšímu dal
pět velkých kusů zlata; druhému, který také byl pilný, dal dva kusy; třetímu,
který byl hloupý a líný, dal jeden kus. Pak odejel.

Bohatý pán rozdělil peníze svým služebníkům proto, aby s nimi hospodařili
a aby tak vydělali ještě více peněz. První služebník tedy koupil pozemek a
založil na něm vinici. Druhý koupil pole a zasel na něm obilí. Tak vydělali
mnoho peněz.

Zatím třetí, který byl lenoch, vzal motyku a zakopal svůj kus zlata do země.
Ostatní dva pilně pracovali, jeden na vinici a druhý na poli. On však po celý den
ležel ve stínu a lenošil. Myslil si, že pán bude spokojený, když mu jeho zlato
vrátí.

Když se pán vrátil, chtěl vědět, co jeho služebníci dělali v době, kdy byl na
cestách. Oba pilní služebníci ho zavedli do zásobárny a ukázali mu nádoby s
vínem a pytle s obilím: „Vidíš, pane, podařilo se nám tvé peníze zdvojnásobit!“
„Musím vás pochválit,“ řekl pán, „byli jste pilní i za mé nepřítomnosti. Pojďte
tedy a radujte se. Budete bydlet se mnou a smíte užívat mého bohatství.“

Líný služebník stál celý ustrašený přitom a když došlo na něho, řekl:
„Pane, bál jsem se, protože mnoho žádáš, a proto jsem tvé peníze zakopal do
země. Tady ti je vracím. „Ty lenochu,“ odpověděl pán, „věděl jsi, že mnoho
žádám. Proto ses měl snažit, abys s těmi penězi něco vydělal. Dej sem peníze,
dám je svým dobrým služebníkům. Tebe však vyženu ven do tmy, kde je pláč a
zoufalství.“

