T
Tříska
v oku
Dnes se opětt setkáváme jen takto na dálku. Povím vám, že je to teda kurz trpělivosti,
trp
když nemůžeme dělat
lat spoustu toho, co bychom dělali
d
rádi. Někdy
kdy má člověk chuť se
kvůlili tomu zlobit na druhé lidi,
lidi jindy zase třeba chuť zlobit ty druhé. Pán Ježíš to taky
dobře znal. I v jeho dobách se lidi zlobili a mnohdy hledali více chybu u těch
t
druhých,
než u sebe. Pán Ježíš jim pak řekl takové pěkné
kné podobenství. Víte, on byl tesař,
tesa tak
když mluvil o třísce v oku, jak brzy uslyšíte, tak dobře
dob věděl, jaké to je. Už jste někdy
pracovali se sekerou nebo s pilou? Jak snadno se stane, že spadne pilina do oka. Je
to nepříjemné. O třísce v oku ani nemluvím. Pán Ježíš ale nezůstal
nez stal u třísky
t
v oku.
Však poslouchejte:
Matouš 6,37 -45
Buďte
te milosrdní, jako je milosrdný
mi
váš Otec.
Nesuďte,
te, a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte,
odpoušt
a
bude vám odpuštěno. Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená,
natla
natřesená,
esená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť
Nebo jakou měrou
m
měříte,
takovou Bůh naměří vám.“
ám.“
Řekl
ekl jim také podobenství: „Může
„M že vést slepý slepého? Nepadnou oba do jámy?
Žák není nad učitele. Je-lili zcela vyučen,
vyu
bude jako jeho učitel.
Jak to, že vidíš třísku
ísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastním oku
nepozoruješ? Jak můžeš
žeš říci svému bratru: ‚Bratře,
e, dovol, ať
a ti vyjmu
třísku,
ísku, kterou máš v oku,‘ a sám ve svém oku trám nevidíš? Pokrytče,
Pokryt
nejprve vyjmi trám ze svého oka, a pak teprve prohlédneš, abys mohl
vyjmout třísku
ísku z oka svého bratra.
Dobrý strom nedává špatné ovoce a špatný strom nedává
n edává dobré ovoce.
Každý strom se pozná po svém ovoci. Vždyť
Vždy z trní nesklízejí fíky a z hloží
hrozny.
Dobrý člověkk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého
vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká.
Jednou četl
etl tatínek svému pětiletému
p
synovi toto Ježíšovo podobenství. Když přečetl
o třísce v oku a o trámu, začal
za
se chlapec strašně moc smát. Tatínek se rozzlobil. „To
jsou přece vážné věci.
ci. Tomu se nesmíš smát.“ Když ale ono to nešlo přestat
p
se
smát. Když už se to konečně
kone
povedlo, řekl chlapec tatínkovi: „Víš, já jsem si to
představil.
edstavil. Pamatuješ, jak jsme spolu dělali
d
dříví,
íví, a spadla mi pilina do oka. Strašně
Strašn
moc to bolelo. A já jsem si teď
te představil, že by za mnou někdo přišel,
išel, poklepal mi na
rameno a řekl: „Počkej,
kej, já ti to vyndám.“ Já bych se k němu otočilil a prááásk. Dostal

bych pecku do hlavy od trámu, který by trčel z oka toho, co mi šel pomoct. To už
nevydržel ani tatínek a začal se taky smát. Tak takové nápady měl někdy Pán Ježíš.
Tatínek ale nakonec zvážněl. No jo, je to legrační, ale přesně tak to vypadá, když
chce někdo prstem ukazovat na chyby druhého a přitom sám je mnohem horší. Aby
bylo na světě hezky, musí začít každý sám u sebe. Nejlépe druhé naučím to, co je
správné, když sám budu jednat správně.
Satan miluje, když naši pozornost může zaměřit na někoho jiného a poukazovat na
to, jak je ten druhý špatný. Z toho totiž nikdy nic dobrého nebude a to se Satanovi
líbí. Ale schválně, zkuste si vzpomenout, kdy jste naposledy přemýšleli nad tím, co vy
sami děláte špatně? Kdy naposledy jste přemýšleli více nad tím, co potřebuje vaše
duše místo toho, co by rádo vaše tělo? Kdy jste byli na sebe rozzlobení, že daleko
více času věnujete počítači a mobilu než Bibli a času s Bohem?
Musíme si umět odpovědět na některé další otázky, jako například: Vnímáme sebe
jako toho člověka s třískou nebo jako toho, který má v oku trám? Prvně musíme dát
do pořádku své věci s Bohem, pak teprve budeme schopni pomoct někomu
druhému. Pokud jsme učedníci Pána Ježíše, musíme mít upřímné srdce a nechat
jej, aby nám ukázal, kde je náš hřích a co s ním máme dělat. Někdy si vůbec
neuvědomujeme, že děláme něco špatně. V tom nám pomůže, když se podíváme na
to, co často říkáváme. Co třeba takovéto výroky:
•
•
•
•

Já za to nemůžu, to je jeho vina!
Jasně, naštvala jsem se, ale jenom kvůli tomu, jak se mnou jednali.
Musím mu říct, jak nemožně se chová!
Ublížila mi a já chci, aby taky trpěla.

Takových výroků můžeme napsat spoustu. Schválně, našli jste v tom ty svoje? Jestli
ano, co s tím? Je na čase naše špatné postoje změnit. Někdy je to těžké a
potřebujeme si o tom s někým popovídat. Pomůže pastor? Rodiče? Přítel ze sboru?
Někdy si o tom můžeme popovídat přímo s tím člověkem, kterého tak odsuzujeme –
ale pozor! Vždy s láskou a laskavostí. Však to znáte: „Sřez svůj jazyk před zlem, své
rty před záludnými řečmi…“ tak s chutí do toho. Tím uděláme radost Bohu, druhým
lidem a konec konců – také sobě.

Teď už nás čeká pár hádanek:
1) V
a)
b)
c)

Ježíšových slovech zaznělo slovo pokrytec. Kdo je vlastně pokrytec?
Člověk, který nosí pořád pokrytou hlavu.
Druh brouka, který se pokrývá mechem, aby se chránil před predátory.
Člověk, který něco jiného říká a něco jiného dělá – chce vypadat lepší, než
je.

2) Když na někoho ukazuju prstem a říkám, že to je ON, kdo dělá špatné
věci, kolik prstů zároveň ukazuje na mě? (U těch, kteří moc neumí pracovat
s pilou, se může tento počet trochu lišit:-)
a) 2
b) 3
c) 4
3) A teď zkusíme malou osmisměrku. Když vyškrtáte všechna slova, která jsou
psána červeně, zůstane vám pár písmen. Spojte je a máte slovíčko, které nás
dnes provázelo besídkou.
Smrk, kapr, drak, drn, hrom, prak, kra, nos, perník, rohy, mír.
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4) Není oko, jako oko.
Poznáte, kdo se na vás kouká z těchto obrázků?

A ještě jednu hádanku nakonec:
5) Věřili byste, že se najdou zvířata, kterým by trám okem prošel? Teda opravdu
vás tím nenavádím, abyste to zkoušeli. Mohla by se naštvat u těch bychom
s vysvětlováním, že se hněvat nemáme, asi nepochodili. Já vám napovím,
jak se jedno z těch zvířat jmenuje, ale musíte vyluštit malou křížovku:
1. Zvířata, která napojila Rebeka, když se setkala s Abrahamovým
služebníkem.
2. Zvíře, které osedlal Abraham, když se vydal s Izákem do země Mória.
3. Zvířata, která neublížila Danielovi, protože jim Bůh zavřel ústa.
4. Zvíře, které oklamalo Evu.
5. Zvíře, které bylo obětováno na hoře Mória.
6. Zvíře, na kterém bude sedět Ježíš, až se vrátí na zem.

Tak, a to už je dneska doopravdy všechno. I když – určitě bychom se měli ještě
modlit, abychom si na Ježíšova slova vzpomněli, když budeme chtít ukazovat na
něčí chyby a svých si nevšímat. Pěstovat si je jak domácí mazlíčky vážně není
dobrý nápad.
Když už jste dočetli až sem, zasloužíte si malou odměnu. Já myslím, že maminka
něco dobrého pro radost doma jistě má.
Mějte se moc pěkně. Posílám vám všem požehnání a těším se, až se zase
uvidíme. Teta Dana

