…se svým Bohem zdolám hradbu (Ž 18, 30)
Zkuste si společně odpovědět na tyto otázky
Co vidíš na obrázku?
Dítě v ministrantských šatech přeskakuje ne jednu, ale rovnou tři zdi, tři ploty,
tři překážky. Pomáhá mu přitom hůl, na které je svítí světlo lampa. Podobné
staré lampy ještě občas najdeš v sakristii, nebo na půdě kostela. Používaly se
při různých příležitostech v průvodech k tomu, aby svíce nezhasla a mohla se
vynést ven za zdi kostela.
Malíř maloval obraz podle žalmu 18, kde najdeš slova: „Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot. S tebou proběhnu i nepřátelskou
vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu.“ (Ž 18, 30)
Ten, kdo se tento žalm modlí, se asi ocitl ve velkém nebezpečí. Zeď je pevná
a jsou na ní temné stíny. Určitě to není zeď, která chrání, ale která omezuje
a koho drží, ten se touží dostat ven.
• Podtrhni v žalmu věty, které popisují pronásledování a dokonce smrtelné
nebezpečí.
• Co by za tou temnou trojitou zdí mohlo být? Co se takové zdi podobá?
Co tě vězní, ohrožuje a omezuje? Odkud chceš vyskočit ven?

Všimni si té svíce. Je na ní něco zvláštního?
Na to, jak je malá, vrhá stín, který je tak velký, že dokonce přesahuje rám obrazu a sahá tam, kam už člověk nedohlédne, a v jejím světle jsou barvy na obraze
hned příjemnější a přátelštější.

Co by to mohlo znamenat?
Světlo nejen ukazuje cestu, ale ukazuje i to, co je nepříjemné, třeba jak je ta
zeď vysoká a nebezpečná. Bůh je jako takové světlo, ale zároveň je také pomoc
a opora – podobně jako hůl, která umožňuje skočit do výšky a přeskočit překážku. Bůh nám pomáhá překonávat zdi, které jsme si kolem sebe nastavěli
a které nás omezují a brání nám žít. Pomáhá odbourávat to, co nás rozděluje,
předsudky nebo falešné názory. Můžeme věřit, že s ním proběhneme i nepřátelskou vřavou a přeskočíme hradby. Tmavě modré pozadí obrazu je znamením
Boží věrnosti, na kterou můžeme odpovídat důvěrou.
• Místo postavy můžeš nakreslit sebe nebo někoho, o kom víš, že by takové Boží
světlo a Boží hůl potřeboval.
(Podle Bernharda EHLERA upravila Eva Muroňová)

