JEŽÍŠ JE PRAVÝ BŮH
Ježíš nám svými zázraky dal poznat, že je Pán všech věcí. Mohl dělat
zázraky, protože byl Bůh. Katechismus o tom říká: „Ježíš vrátil v pouhém
okamžiku slepým zrak, hluchým sluch, němým řeč a nemocným všeho druhu
zdraví, aby ukázal, že je pravý Bůh.“ Také svatí někdy dělali zázraky. Oni však
vždy jen prosili Ježíše, aby zázrak udělal on. Ježíš však všechny zázraky dělal
sám, z vlastní vůle a z vlastní moci: Ježíš je Bůh.

Ježíš jednoho dne potkal člověka, který měl uschlou ruku. Paže ztuhla jako
kus dřeva a ruka se docela zkroutila a nenechala se narovnat. Ježíš měl s ním
soucit a řekl mu: „Vstaň a pojď sem!“ On hned pochopil, že Ježíš ho chce
uzdravit.

Ježíšovi nepřátelé však myslili: „Uzdraví-li toho člověka, obžalujeme ho.
Dnes je svátek. Ve svátek se nesmí pracovat. Léčit nemocné však je práce.
Můžeme tedy říci, že Ježíš neposlouchá Boží přikázání.“ Ježíš však viděl jejich
zlé myšlenky a řekl: „Boží svátky je třeba světit; zachráním-li však někomu
život nebo zdraví, nedělám nic zakázaného. Naopak, dělám dobrý skutek!“

Ježíš tedy řekl tomu člověku s chromou rukou: „Natáhni tu ruku!“ A hned
byl zdráv. Ježíšovi nepřátelé se však rozhněvali a řekli: „Ježíš se nestará o Boží
přikázání, znesvěcuje svátek!“ Ježíš velmi zesmutněl. Viděl, jak jsou ti lidé zlí;
tak zlí, že se nechtěli dát poučit, ale naopak ho chtěli za dobré zabít.

Jiný Ježíšův zázrak nám ukazuje, že má moc i nad zlými duchy. Sotva Ježíš
přistál s loďkou na břehu jezera, z blízké jeskyně vyběhli dva zuřiví posedlí. Do
těla těch dvou ubožáků vešli zlí duchové, povalovali je na zem a rozzuřovali je
tak, že byli nebezpeční pro všechny lidi. Když uviděli Ježíše, vrhli se před ním
na zem a křičeli: „Ježíši, Synu nejvyššího Boha, proč jsi nás přišel trápit?“

Zlí duchové, kteří byli v těch dvou ubohých posedlých, řvali vzteky. Ježíš
se jich však zeptal: „Kolik vás je?“ Oni odpověděli: „Je nás celý pluk.“ Pak
prosili Ježíše, aby je neposílal zpátky do pekla, ale aby je pustil do stáda vepřů,
které se páslo nedaleko. Ježíš jim to dovolil. Zlí duchově tedy vešli do vepřů a
hned se celé stádo vrhlo do jezera a utonulo. Tak Ježíš osvobodil dva ubohé
posedlé.

Oba bývalí posedlí byli velmi šťastni a děkovali Ježíšovi, že je osvobodil.
Zato lidé z toho kraje, když viděli, že se utopili všichni jejich vepři, přiběhli a
prosili Ježíše, aby od nich odešel. On tedy zase vstoupil na loďku a odejel. Ti
dva uzdravení však všude vyprávěli, co se stalo.

Jindy Ježíš od zlých duchů osvobodil hříšnou ženu. Byl pozván do domu
jednoho farizea, který se jmenoval Šimon. Při jídle se najednou otevřely dveře a
vstoupila žena z vesnice. Všichni ji znali, protože se nestyděla brát ode všech
mužů dary, a vůbec vedla hříšný život.

Šimon zrudl studem, když viděl tu špatnou ženu vcházet. Ona však rychle
přiběhla k Ježíšovi a vrhla se mu k nohám. A hned začala plakat lítostí a utírala
mu nohy svými vlasy. Pak vzala nádobu se vzácnou voňavkou a pomazala
Ježíšovi nohy.

Ježíš viděl, že ta žena opravdu lituje svých hříchů, a měl s ní soucit. Avšak
farizeus Šimon, který ho pozval, nebyl Ježíšovým chováním spokojen. Konečně
řekl Ježíš hříšnici: „Ženo, odpouštím ti hříchy, protože vidím, že mě velmi
miluješ. Jdi klidně domů, tvá víra tě uzdravila.“ A hříšnice odešla šťastná, že jí
bylo odpuštěno. Umínila si, že už nikdy víc nebude hřešit.

Jindy přišel Ježíš do domu, kde bydlely dvě sestry, Marta a Marie. Ta
rodina byli Ježíšovi přátelé. Ten den však byly velmi smutné, protože zemřel
jejich bratr Lazar. Marie plakala a říkala: „Ježíši, kdybys byl zde, můj bratr by
neumřel.“

Ježíš měl rád Lazara, a proto i on se rozplakal. Pak řekl: „Pojďme se
podívat ke hrobu.“ Když přišli k jeskyni, kde ho pochovali, řekla Marta:
„Nechoď dovnitř! Pohřbili jsme ho už před čtyřmi dny a už zapáchá.“ Ježíš však
odpověděl: „Věř ve mne, Marto, a tvůj bratr obživne!“

Kdy otevřeli hrobku, Ježíš se pomodlil k svému Otci: „Otče, děkuji ti, že
mě vždycky vyslyšíš. Vyslyš mě tedy i teď, aby lidé uvěřili, že jsi mě poslal,
abych spasil svět.“ Potom nahlas zavolal: „Lazare, pojď ven!“ A mrtvý vyšel,
ještě celý zabalený do pohřebního rubáše.

Všichni byli ohromeni. Ježíš jim však řekl: „Rozvažte ho a nechte odejít!“
A Lazar odešel živý se svými šťastnými sestrami. Ze všech stran se sbíhali lidé,
aby ho viděli a vyptávali se ho. Ježíš křísil i mrtvé. Ježíš tedy je pravý Bůh.

