JEŽÍŠ a uzdravující radost
Bratři a sestry, můžeme začít vzpomínkou: Na konci jednoho filmu se hlavnímu
hrdinovi zjevil Pán Bůh a řekl: "Zatraceně dobrých andělů ztratilo pro tebe
dobré slovo – řekl starý známý, Bůh – Šéf z nebeské centrály - a tak se snaž, aby
ses dostal do nebe." Podobné předsevzetí a snahu na začátku každé mše svaté
mějme i my. Abychom se všichni setkali v nebi. A už teď, v této chvíli si
uvědomme Ježíšovu živou přítomnost mezi námi. A k tomu připomínám: Pán je
zde a je tu pro tebe. Je u tebe a pro tebe.
Pán Ježíš vzkříšený je uprostřed nás živý a blízký. A každý z nás ho může prosit:
"Ježíši, dotýkej se mě takového, jaký jsem. Dotkni se mě svou mocí a uzdravující
radostí." – Ano, nechejme Ježíše, aby procházel mezi námi, aby se nás dotýkal.
Řekni mu: "Dotkni se mě Pane a budu konat tvou vůli. Požehnej mi Pane a budu
konat tvou vůli. Uzdrav mě Pane a budu plnit tvou vůli: Miluj mě Pane a budu
plnit tvou vůli. Jednej ve mě Pane Ježíši s celou mocí Ducha Svatého." Ano,
takto jej prosme.
Bůh je větší než naše nemoc, Bůh je větší než naše problémy a starosti. A radost
z Pána je naší silou, říká Písmo Svaté. I pro vás, co máte finanční těžkosti,
tělesné nemoci a rodinné problémy platí: - radost z Pána je vaší silou. Můžeme
se radovat s Pannou Marií a říkat: "Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v
Bohu mém Spasiteli."
Je čas, být naplněný Duchem Svatým, to je uzdravující radostí a modlit se: "Přijď
Duchu radosti, dotkni se našich rtů a budeme tě chválit." Prosme Ježíše, aby
přišel k nám na návštěvu, Ježíš je tu, mluv s ním, vylej před ním své srdce.
Otevři mu své srdce a řekni: "Ježíši, navštiv mě. Když jsi navštívil jiné, navštiv i
mě. Osvobozuj mě od mých starostí, od mých strachů, úzkostí a mých nemocí.
Už nemusím být otrokem strachu. Jsem Božím dítětem. A mohu přijímat od
tebe všechna požehnání, která mi chceš dát."
Někdy, když přichází Bůh, aby nás vnitřně uzdravil a osvobodil od závislosti a
spoutanosti nějakým hříchem, cítí člověk pocení, chvění, horkost nebo chlad
v těle. Ano, Pán nás chce vyléčit z našich ran, z našich zlozvyků a otročení
nějakému hříchu. V té chvíli přijměme toto osvobození ve jménu Ježíšově.
Přijměme toto vnitřní uzdravení ve jménu Ježíšově. Přijměme tuto podanou
Boží ruku a záchranu pro lásku Ježíše Krista. Amen.
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To přichází k nám a mezi nás tentýž vzkříšený Ježíš z evangelia (tak, jako
zavřenými dveřmi vstoupil do večeřadla mezi apoštoly). Proto můžeme i dnes
oznamovat lidem, že Ježíš je stále živý, milující a působící ve své církvi. Jeho
moc a láska nemá hranic. On je Pánem zázraků a Pánem věcí nemožných. On za
nás zemřel, vstal z mrtvých a žije mezi námi a koná to, co dělal před dvěma
tisíci lety zde na Zemi, protože je stejný včera, dnes i na věky.
Bratři a sestry, čteme si nyní tyto řádky, aby se nás dotkla láska Boží.
Vzkříšený Ježíš i dnes kráčí, chodí mezi námi a zachraňuje svůj lid. On jediný
přináší spásu. My máme pouze svědčit o moci Boží, o tom, jak nás zasáhla. Pán
Ježíš ještě nezměnil své pracovní metody. Pokračuje v nich, uzdravuje a hlásá
slovo spásy. Evangelium se opakuje, stále připomíná věčné pravdy. Slyšíme hlas
církve a její modlitbu: „Pane, probuď svůj lid. Otřes s hříšnými. Hlásej
evangelium o Božím království, prostřednictvím kněží a katechetů. Ukaž
prostřednictvím zázraků své lásky a prostřednictvím uzdravení a obrácení, že
žiješ. A dávej svůj život v hojnosti těm, kdo věří ve Tvé jméno. Amen.“
I dnes má Spasitel, Pán Ježíš, moc uzdravovat a osvobozovat od hříchu a
je Pánem věcí nemožných. Využijme toho a prosme ho usilovně za ty největší
bolesti a problémy v našem životě a v našich rodinách. Nepokoušejme se klást
hranice dílu Božímu a neříkejme: Kdo mně pomůže? Už se nemohu změnit. –
Bůh nás může proměnit, když mu to dovolíme. Je Pánem zázraků a věcí
nemožných, jak to dosvědčil v evangeliu. Nakonec je důležité ne to, co děláme
sami, ale to, co Bůh dělá v nás, když mu to dovolíme.
Ježíš i dnes žije a dává věčný život těm, kteří věří v jeho jméno, je živoucí
osobou. Řekněme mu: „Pane Ježíši, jednej ve mně s celou mocí Ducha Svatého.
Působ a jednej skrze mne.“
Kéž prohlašujeme s mocí a účinností, že Kristus vstal z mrtvých, žije a je
zde mezi námi. Kéž vzrůstá víra ve spasitelnou moc Boží i v této modlitbě,
kterou se za tebe modlím: „Osvobozuji tě, bratře a sestro, ve jménu Ježíšově,
pro jeho prolitou krev a jeho rány, ze všech tvých obav, úzkostí a strachů. Ať tě
naplní milosrdná láska Srdce Ježíšova a dá ti sílu vítězit v boji proti hříchu. Ať
zaplaví tvůj život živou vodou své spásy. Amen.“
A v pochybnostech a křížích života můžeme říkat: „Můj Bůh to dokáže,
ano vím, že On to dokáže, provést mě přes všechna pokušení a zlobu světa.
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Protože On uzdravoval zlomené v srdci, On vyhlásil zajatým svobodu,
uzdravoval nemocné, vzkřísil mrtvé a chodil po moři. Můj Bůh to dokáže,
převést mě přes všechna pokušení, kříže, problémy a zlobu pekla. Amen.“
Nakonec se obracíme, drahý Ježíši, i s chválou k Tobě: „Ježíši, ty jsi má
Skála, mé Spasení, ty dáváš život a svému stvoření smysl. Národy, nebesa a
vesmír zpívají Tvoji chválu, velikonoční zpěv Aleluja, třikrát Aleluja. Tvůj
Utěšitel, Duch Svatý, přichází ke mně, aby mě posílil a vysvobodil, a já vím, že
milující dobrota mého Boha je všechno, co kdy budu potřebovat. Ach, Duchu
Svatý, sladký Utěšiteli, přijď právě teď. Dotkni se nás svou jemnou rukou.
Potřebujeme tvůj dotyk, aby nás teď uzdravil na duši i na těle a přinesl pokoj
této zemi. Amen.“
Aby naše modlitba o dary Ducha Svatého a o dar uzdravení, aby naše zřeknutí
se zlého nebylo jenom vnějším, je třeba zpřetrhat svazky s tím, co nás spoutává
s minulým životem, hříchy, zlozvyky, nebo lidmi, na které jsme nezdravě citově
vázáni. Každý řekněme: Ve jménu Ježíše Krista se zříkám všech těchto pout. Ale také musíme odpustit druhému člověku, protože když někomu odpustíme,
jsme od něho svobodní. Dokud mu neodpustíme, jsme s ním svázáni a jsme na
něm závislí. Proto řekněme: Pane, odpouštím těm, kteří mně ublížili.
Na závěr se obraťme k Duchu Svatému s prosbou: "Duchu Svatý, přišel čas, kdy
se všichni lidé musí rozhodnout, jestli budou žít pro tento svět anebo v Tobě
tomuto světu zemřou. Země čeká, i každý z nás čeká na Tvoji mocnou ruku, aby
nás vedla do zaslíbené země. Ach, Duchu Svatý, přijď právě teď, sestup na
každého z nás a naplň nás svou láskou, mocí a dary. Amen."
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