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3.9.2000
Jan Křtitel					       
(Příprava na Mesiášův příchod)
Mt 3,1-12
Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. 
(Mt 3,2)

I. MOTIVACE
Když začíná nový školní rok, přijde něco, co tu ještě nebylo. Budeme poznávat nové lidi a nové věci, možná začneme i zcela nová přátelství. Můžeme se na to těšit, můžeme z toho být i trochu nejistí. Co a jak bude? Ale vždycky, když něco nového přichází, je dobře se na to patřičně připravit, snažit se počítat s tím, co přijde. 
Nebo když se třeba chystá svatba. Je s tím spojeno plno příprav, spoustu věcí je potřeba předem promyslet, předem spočítat a včas oznámit. A nevěsta se ženichem? Ti se chtějí především dobře připravit na to, aby začátek jejich manželství byl něčím zcela novým a otevřeným ke společnému životu. 
II. PŘÍPRAVY
Když Bůh otevírá novou kapitolu svých příběhů, není to jen tak. Přeje si, abychom na to byli připraveni. Abychom nepropásli jeho nové události. A tak nám skrze biblické proroky a řadu dalších lidí Bůh vzkazuje, abychom se připravili. Připravte se! Připravte se na to, že k vám přicházím. Hodlám přiblížit své království. Chci vstoupit do vašeho světa. Hledám si mezi vámi své místo. Jsem na cestě k vám. 
No, jak se na tohle máme připravit? Vždyť je to něco docela jiného, než sbalit 1. září čisté sešity do aktovky a pěkně se obléknout. A je to také něco jiného, než nechat si ušít nové svatební šaty. 
III. NÁVŠTĚVA
Je to podobné spíš tomu, když za vámi má přijít návštěva. Vzácná návštěva. Taková, na které vám moc záleží, dlouho dopředu se na ni těšíte, často myslíte na to, že přijde a že byste chtěli být připraveni ji přijmout. Byli byste rádi, aby jí u vás bylo dobře, abyste si rozuměli a spolu něco nového zažili. 
Snad právě jako na vzácnou návštěvu se připravujeme i na to, co k nám přichází od Pána Boha. 
IV. POD POUŠTNÍ KAZATELNOU
A teď si představte, že jste na poušti, kousek od řeky Jordán. Je tam hromada lidí a je tam také jeden zvláštní prorok. Jmenuje se Jan. Má na sobě snad to nejobyčejnější oblečení a je na něm vidět, že už dlouho nic pořádného nejedl. O jídlo a oděv se téměř nestará. Tím víc se však stará o to, co bude říkat všem těm lidem, kteří na to místo přišli. 
Jan je chce totiž všechny připravit na jednu velkou Boží návštěvu. Oni to lidé už trochu tušili, už někde slyšeli, že má být od Boha poslán vyvolený služebník, že se přibližuje Boží navštívení. Někteří to věděli moc dobře a Jan jim chce říct, že to bude co nevidět. A ať se na to tedy patřičně nachystají. 
A tak to začne. Jan zvedne svůj hlas a jako dávní proroci vyzývá k tomu, aby se nad sebou lidé zamysleli, aby se změnili. A to dřív než bude pozdě, protože se přiblížilo království nebeské. Všem těm lidem shromážděným z celého okolí znovu připomíná, že přijde Mesiáš - Kristus. Že to nebude jen tak ledajaká návštěva a že by je mohlo moc mrzet, kdyby ji z nějakých důvodů nemohli přijmout. 
V. JORDÁN - ZNAMENÍ PŘECHODU
Kvůli této nové zprávě Jan zřídil tu provizorní pouštní kazatelnu. A ne náhodou zrovna v blízkosti řeky. Jednak mohl v Jordánu křtít, ale také ta řeka lidem něco důležitého připomínala. Připomínala jim, jak kdysi jejich předkové po velmi dlouhé a namáhavé cestě přešli přes Jordán z pouště do zaslíbené země. Připomínala jim, jak se těšili na to, co jim Bůh zaslíbil.  Když byli znovu u této řeky, tak lépe rozuměli, co znamená připravit cestu Hospodinu a vyrovnat mu stezky. 
VI. PŘEMYSLET SVŮJ ŽIVOT 
Jan používal slovo pokání. Co to může znamenat? Viděl, že připravit se znamená také změnit se a nemyslet jenom na sebe. A to nebylo mnohým z těch lidí vůbec příjemné. Zvlášť když jim to říkal velmi ostře, jako když vás někdo napomíná - není to příjemné. Jenomže Jan mluvil přísně proto, že mu moc záleželo na tom, co říkal: že za ním přichází někdo důležitější, než je on; Jan nechtěl, aby to lidé přeslechli. 
VII. ZÁVĚR
Když k nám přichází Bůh, nestačí se na to jen dobře obléct a něco chutného uvařit. Jde na prvním místě o to - být připraven také od něj něco přijímat.
MODLITBA
Prosíme o to, abychom tvému navštívení byli otevřeni, abychom slyšeli tvé slovo a mohli z něho žít. Amen.
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10.9.2000
Ježíšův křest a pokušení
(Boží Syn jde cestou poslušnosti)
Mt 3,13 - 4,11
Boží Syn zakusil na sobě všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. (Žd 4,15b u)

I. MOTIVACE
Jak se pozná silnější od slabšího? Dá se to snadno změřit? Pozná se to podle chování? Podle silných řečí? 
Jak se chová silnější k slabšímu? Může na něj pouštět hrůzu? Může ho chránit? Může s ním jednat jako s rovným? Může se i silnější slabšímu podřídit?
Co byste dělali, kdybyste byli nejsilnější?
II. VYŠŠÍ K NIŽŠÍM MÁ SE TIŠE - JEŽÍŠŮV KŘEST
Prorok Jan kázal lidem u Jordánu. Říkali mu Křtitel, protože tam také křtil. Tím svým kázáním a křtem připravoval lidi na příchod zaslíbeného Mesiáše. Židé na něj už dlouho čekali. A tak také ti, kteří Jana slyšeli, rozuměli jeho výzvám a nechali se od něj pokřtít, počítali s tím, že už brzy přijde ten, o kterém říkal: Je silnější než já. 
A pak přišel Ježíš z Galileje, z města zvaného Nazaret. Zpočátku to vypadalo, jako že se neděje nic zvláštního. Ježíš přišel za Janem, tak jako před ním už řada různých lidí z celého okolí. Podobně jako oni Ježíš Jana požádal o křest. 
Jenomže Jan se tomu velmi bránil. Tak ten, kterému připravuji cestu, na kterého tu všichni čekáme, ten se chce ode mne nechat pokřtít? To přece nejde,  já bych měl být pokřtěn od něho, vždyť on je větší než já. Bránil se. Jan snad čekal, že skončí všechnu svoji činnost hned, jak Ježíš přijde, měl dojem, že sám není hoden ani toho, aby mu zouval obuv. Jenomže Ježíš se chtěl nechat od Jana pokřtít a musel ho k tomu moc přemlouvat. 
Když byl nakonec pokřtěn a vystoupil z vody, najednou bylo všem zřejmé, že Ježíš je ten vyvolený Boží Syn. Ten, na kterého čekali. 
III. ĎÁBEL CHCE MÍT PARTNERA
Že přišel Boží Syn a nijak se nad ostatní nepovyšoval, to mnohým nedalo spát a nejméně ďáblovi. Proto nám evangelia vypravují zvláštní příběh o jejich setkání. Setkání na poušti. 
Na pustá místa někteří lidé chodili, aby lépe poznali Boží blízkost. Ale být dlouho sám na poušti, to musela být zároveň velmi těžká zkouška. Ježíš byl na poušti čtyřicet dní a pak i na něj přišla ta zkouška, jakoby trojí pokoušení ďáblovo. 
IV. JEŽÍŠ NENÍ KOUZELNÍK
Ďábel věděl, že Ježíš je Boží Syn a že musí mít po těch čtyřiceti dnech na poušti hlad. Říkal mu: Jestli jsi Syn Boží, tak snad musíš být dost mocný na to, udělat si tady z těch kamenů chleby. Pokoušel ho.  Ale Ježíš rozhodně nepřišel svou moc využívat k tomu, aby se sám najedl, nepřišel dělat kouzelníka, ani „stolečku, prostři se”.  Řekl ďáblovi, že mu možná uniklo, co všechno člověk opravdu potřebuje k životu. A naučil ho jeden biblický výrok, který praví, že člověk není živ jenom chlebem, ale také Božím slovem. 
V. JEŽÍŠ NENÍ SUPERMAN
Pak se ďáblovi zachtělo vidět supermana, a tak se snažil Ježíše přemluvit, aby skočil z velké výšky, aby ukázal, co umí. Říkal mu: Když jsi Syn Boží, tak tě Bůh musí zachránit! Jenomže Ježíš si nepotřeboval dokazovat Boží věrnost, a tak ďábla začal znovu učit tomu, co je to  biblická pokora. 
VI. JEŽÍŠ NENÍ SLUHA DVOU PÁNŮ
Ďábel se pokusil potřetí získat Ježíšovu moc na svou stranu, a tak mu nabídl rovnou celé své panství. Ovšem s jednou podmínkou. Když ho bude uctívat, pokloní se mu a bude mu sloužit. Ani tentokrát se nedal Ježíš zlákat. Poslouchal jedině Hospodina, svého Boha. Tomu ďábel nemohl rozumět, proto to jejich podivné setkání na poušti skončilo, když Ježíš říkal: Jdi mi z cesty, satane! Jen Hospodinu patří úcta.
VII. ZÁVĚR
Ježíš využívá svoji moc a sílu od Boha docela jinak, než by to kdo čekal. Ještě se nám to ukáže v dalších příbězích, které nás čekají. Zatím se jeho síla projevila v tom, že se nad druhé nepovyšuje a dokáže odolat pokušení. 
MODLITBA
Prosíme, dej nám, Pane, sílu nepovyšovat se a nezneužívat svých možností. Buď nám světlem na cestě víry. Amen.
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17.9.2000
JEŽÍŠ KÁŽE A UZDRAVUJE
(Ježíš začíná plnit své poslání)
Mt 4, 12 - 25
Bůh neposlal Syna  na svět, aby svět odsoudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. (J 3, 17u)

I. Úvod
Prorok Jan Křtitel neúnavně vyzýval všechny lidi, aby přestali jednat špatně a přiblížili se k Bohu. Mnohým se jeho slova nelíbila. Ovšem Jan si nedal pokoj ani před samotným králem, kterému vyčetl jeho špatný život. Král Herodes Antipas dal Jana uvěznit. Král mohl být spokojený. Nikdo ho už nerušil, nemluvil mu do jeho života a svědomí. Sotva však za jedním prorokem zaklaply mříže, už se tu objevil někdo nový a říkal totéž co Jan: Čiňte pokání, neboť se přiblížilo nebeské království. Tak to už bylo trochu příliš. 
II. Ježíš jde do Galileje
Pán Ježíš věděl, co se stalo s Janem, a velice dobře znal i královy úmysly. Opustil nebezpečné území Judska a vydal se na sever. Možná nás napadne, že jde domů do Nazareta, do tesařské dílny svého otce, aby pokračoval v práci svých předků a vydělal si na svou obživu. Místo toho se vydal na břeh jednoho jezera. Když si otevřeme Bibli a na posledních stranách najdeme mapu Palestiny, velice snadno zjistíme, jak se toto jezero (někdy se říká „moře“) jmenuje. Je zajímavé, že má dokonce 3 jména: Genezaretské, Galilejské, Tiberiadské. Podle těchto jmen také velice snadno zjistíme, jak se jmenovala část území, do které Ježíš přišel (Galilea).
Nastala chvíle, kdy Pán Ježíš začal veřejně vystupovat mezi lidmi, učil je milovat Boha a žít podle jeho vůle. Nejde do Jeruzaléma, střediska tehdejší zbožnosti, do chrámu, kde se scházelo mnoho lidí, kde byly školy a kde se vykládalo Písmo. Míří do Galileje, do severních polopohanských končin, na okraj Palestiny. Tam začal své kázání, protože to odpovídalo Božímu plánu. Prorok Izajáš dávno před narozením Ježíše řekl, že lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo a nad těmi, kdo sídlí      v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Toto prorocké slovo se začíná plnit. Ježíš se sklání    k těm nejubožejším, jejichž víra byla smíšena s pověrami, jde za nemocnými a opuštěnými, pro které už není lidské naděje. Světlo jeho evangelia prosvěcuje stín smrti. Poselství té radostné zvěsti zamířil do hlubin lidské bídy, bolesti a beznaděje. 
III. Ježíšova zvěst
Jaké to bylo poselství? Co Pán Ježíš vlastně prohlašoval? Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Určitě si vzpomenete, že to zvěstoval Jan Křtitel. Také tento prorok mluvil o tom, že je nejvyšší čas změnit své smýšlení a životy, že Zachránce stojí přede dveřmi. I když slova zvěsti jsou stejná, přece je zde rozdíl.  Toto království přichází v Ježíšově osobě, v jeho blízkosti lidé poznávají a prožívají Boží lásku. S Boží láskou se setkávají nejen v mocných činech, které Ježíš konal, ale i ve slovech, která zvěstoval. Stále zdůrazňoval: Bůh vás hledá, chce si vás podmanit. Máte úžasnou šanci. Změňte své životy a smýšlení, litujte svých hříchů, Bůh je dobrotivý. Pán Ježíš svými slovy neděsí ani nehrozí, ale přináší naději. Vnáší světlo do temnot a ukazuje k pravému smyslu života.
IV. Povolání učedníků
Druhá Ježíšova výzva byla pozváním k následování. Když procházel kolem Galilejského jezera, bylo tam mnoho lodí, které patřily místním rybářům. Na břehu se sušily sítě a ti, kteří se vrátili z lovu, třídili úlovek. Na jedné lodičce právě dva bratři vhazovali do vody síť. Na Ježíšovo zavolání: Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí se tito bratři - Šimon a Ondřej - rozhodnou všechno opustit. Ihned opustili loď  i svého otce a šli za ním. Určitě to pro ně nebylo lehké rozhodování. Měli vlastní loď, práce je bavila, dávala jim obživu a teď najednou od všeho odejít? Zval je ten, o kterém toho moc nevěděli, ale srdce jim říkalo, že od něj mohou čekat víc než od svých sítí. Pochopili, že Ježíš je zve k dobrému dílu, k službě lidem, že v tom bude jejich náplň života i vyznamenání. Poznali, že odměna za všechno, co opustili, bude jednou mnohem vyšší. I další dva rybáři - zase bratři, Jakub a Jan - poslechnou Ježíšovy výzvy a stávají se jeho učedníky. Také oni poznali, že ten, kdo je zve, má co nabídnout. Byli to obyčejní rybáři. Nic moc. Ale poslechli a šli za ním. Neměli co nabídnout. Možná, že to na rovinu Ježíšovi řekli: Jsme chudí lidé, kteří nemohou dát nic víc než jen sebe. A tak dali sebe. Bylo to to nejcennější, co mohli dát. O to šlo Ježíšovi především. Dali sami sebe, své ruce a nohy, hlas a oči, své schopnosti i slabosti. To byli první čtyři Ježíšovi žáci a spolupracovníci, kteří s ním přinášeli druhým lidem radostné poselství. Chodili s ním do židovských modliteben (synagóg), které byly v okolí Galilejského jezera. Tam Ježíš učil a vykládal Boží slovo. Spolu s ostatními posluchači byli také svědky jeho mocných činů, neboť uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu..., přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením, posedlé, náměsíčné, ochrnuté, a uzdravoval je. Nejen slovy, ale i mocnými zázraky se prolamovalo Boží království do tohoto světa. Lidé na vlastní oči viděli, jak chce každému pomoci, jak je mu líto, že lidé trpí. Pohanská Galilea se stává dějištěm Ježíšova mocného působení. Ti, kteří se od Boha vzdálili, se setkávají s Ježíšem a prožívají veliké věci.
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Modlitba
Pane Ježíši Kriste, slyšeli jsme tvé slovo pozvání, které platí také nám. Zvěstuješ nám Boží vůli, pomáháš nám a osvobozuješ od mnoha břemen, která nás zdržují na cestě za tebou. Dej, ať se ti umíme cele odevzdávat, poslušně jít za tebou a věrně tě následovat. Amen.

24. 9. 2000
JEŽÍŠOVA BLAHOSLAVENSTVÍ
(Komu patří království nebeské)
Mt 5, 1-16
Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je. (Lk 11, 28)

I. Úvod
Kolem Pána Ježíše se shromažďovalo stále víc posluchačů, aby naslouchali jeho slovům. Jednou dovedl své učedníky i  celý zástup na vysokou horu, kde se posadil jako učitel mezi žáky a mluvil o pravidlech šťastného života.
Každý z nás ve svém životě zachovává určitá pravidla. Řídí se podle určitých norem. Někdy dá hodně práce je dodržovat. Ale jinak to nejde, vznikl by chaos a nepořádek. Nejdříve musíme poslouchat rodiče, potom ve škole dodržovat školní řád, pak se postupně seznamujeme se zákony, podle kterých také jednáme. Když děláme řidičský průkaz, musíme se naučit pravidla silničního provozu a také podle nich jezdit. Také naše církev a náš sbor má své řády. Často  i ve svém volném čase nebo při svých zálibách se musíme řídit podle určitých nařízení - třeba rybář musí znát, které ryby může chytat a které musí pustit zpět do vody. Také houbař  musí dobře vědět, které houby jsou jedlé a které jedovaté. V životě jsou určitá pravidla, podle kterých se řídíme. Pán Ježíš vypráví o pravidlech šťastného života a požehnání. Jeho dnešní slova patří k nejznámějším textům Nového zákona. 
II. Blahoslavení
Ježíš několikrát gratuluje lidem slovem, které se velice těžko překládá: blahoslavení, blažení, šťastní, požehnaní, Bohu milí.
Podívejme se, jak vyjadřuje Pán Ježíš správný postoj k životu, v čem vidí skutečné štěstí a požehnání.
Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.
Šťastný je ten, který si nemyslí, že je dokonalý. Kdo ví o svých chybách a dovede je přiznat a chce je napravit. Kdo je pokorný, slyší Boží hlas a dává mu přednost před tím, co mně říká moje já. Požehnaný je ten, kdo se spolehne na Boha a uvěří tomu, že Bůh mně může dát mnohem víc, než si mohu zasloužit. Kdo pochopí ve svém životě, že nemusí hromadit hmotné poklady, ale všechny dary spravovat tak, aby sloužily druhým. Takoví lidé jsou na tom před Pánem Bohem dobře. 
Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. 
Copak pláč a smutek přináší štěstí? Ježíš myslí na ty, kteří pláčí nad zlem, nad svou bolestí, nad svými vinami a minulostí, na ty, kteří cítí s druhými lidmi bolesti. Pláče ten, kdo v pokání touží po obnově, novém začátku. Takové Ježíš blahoslaví a slibuje, že právě oni budou potěšeni. 
Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
Zde zase myslí na ty, kteří se naučili poslušnosti a trpělivosti. Tichost je opakem hněvu a podrážděnosti. Nejde o to pasivně či lhostejně sedět někde v koutě a čekat v tichosti, až si mne někdo všimne. Ježíš gratuluje těm, kteří přijímají Boží vedení, i když mu třeba v první chvíli nerozumí, těm, kteří v tichosti vycházejí s lidmi, nehádají se, nepomlouvají, ale raději v dobrém ustoupí. Takovým bude patřit Boží zaslíbená země.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
Čtvrtému blahopřání rozumíme velmi dobře. Křesťan má celým srdcem toužit po tom, aby ve světě vládla spravedlnost a kolem nás bylo všechno v pořádku. Pán Ježíš tuto touhu vyjadřuje slovy „hladovět“ a „žíznit“. Tak jako se opakuje jídlo a pití, tak se opakuje naše úsilí o spravedlnost ve světě. A co je zaslíbeno - že tato touha bude naplněna.
Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
Milosrdný člověk je takový, který umí odpustit a který se nemstí. Usmívá se na ty, kteří se na něj mračí a nemají ho rádi. Žije z Božího odpuštění a milosrdenství.
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
Čistého srdce je ten, kdo svůj život odevzdal Ježíši, aby v něm vládl. V čistém srdci panuje Ježíš a jeho vůle. Dobře víme, že sami si srdce vyčistit neumíme. Proto prosíme s žalmistou Srdce čisté stvoř mi, ó Bože... (Ž 51, 12). Ti, kdo ve svém životě každodenně usilují o čistotu, uvidí Boha.
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.
Šťastní a požehnaní jsou také ti, kdo šíří a opatrují pokoj. Staví mosty mezi lidmi, žijí bez závisti a dovedou pomoci ke smíření těch, kteří jsou na sebe zlí. A zaslíbení? Ti, kdo milují usmíření a pokoj, sami dojdou míru a pokoje.
Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.
Pán Ježíš upozorňuje, že jeho následovníci budou procházet zkouškami a utrpením. Právě v těžkých situacích člověk nejvíc pociťuje Boží blízkost a vedení. A to je důvod k radosti a jásání. 
Když to slyšeli Ježíšovi posluchači, zůstali jako opaření. Od malička slýchali od učitelů Zákona, že úspěšný je ten, kdo je bohatý, komu se dostává od lidí vážnosti, kdo se umí prosadit. A teď jim tento učitel říká pravý opak. Je to možné? Aby bylo pro člověka štěstím, když pláče, když je pronásledován, když je v tichosti? Z Božího pohledu je to tak. O tom nás chce ujistit Ježíš. Budoucnost náleží Bohu a je na nás, zda se mu odevzdáme.
III. Naše poslání
Dnes si máme připomenout ještě další Ježíšova slova, která mluví o naší důležitosti. Každý křesťan ví, že má v tomto světě určité poslání.
Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.
Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.
Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.
Těmito slovy říká: Vy jste důležití pro město či vesnici, ve kterých žijete, vám je dáno nezastupitelné poslání, svět vás potřebuje jako sůl a světlo. Kolikrát stačí špetka soli, maličký plamének a všechno se změní. Nemusíme svítit jako třeba doktor A. Schweitzer, který odešel do pralesa léčit lidi, nebo jako matka Tereza v Indii. Stačí maličké světélko. Tím může být pozdrav, úsměv, návštěva, odpuštění, stisk ruky... a všechno se rozzáří. Ustupuje tma a hřích. Každý z nás má možnost být aspoň maličkým světlem pro druhé. Z vděčnosti za to, že nás má Pán Bůh rád.  
Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je. (Lk 11, 28)

Modlitba
Slyšeli jsme, Pane, tvá slova, a víme, že žít v jejich duchu není vůbec jednoduché. Stojíme před tebou s prázdnýma rukama a v pokoře tě prosíme, abys naplnil naše ruce i srdce svou mocí. Dej, ať se jako tvoji následovníci osvědčíme pokorou, tichostí, láskou a milosrdenstvím, čistotou, pokojem a poslušností. Amen. 
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1.10.2000
Naplnění zákona a proroků
(Ježíš je víc než zákon)
Mt 5,17-20.27-32; 19,1-12; 5,33-37
Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním
zákona. (Ř 13,10)

I. MOTIVACE
„Vůbec se mi nechce psát úkol, učit se zeměpis, ale musím. Vůbec se mi nechce vynést odpadky, umýt nádobí, ale musím. Jsou to nepříjemné povinnosti.“ Často děláme své povinnosti s těmito pocity. Práce nám nejde a zabere spoustu času. Jindy si řekneme: „Tuto zemi bych chtěl vidět, rád si přečtu, co učebnice zeměpisu nabízí. Úkol zvládnu, bavilo mě, co jsme probírali. Vynesu odpadky a uklidím v kuchyni, překvapím maminku.“ Všechno jde náhle snadněji a rychleji. Kouzlo je v tom, že nepřistupujeme k povinnostem jen hlavou, ale srdcem.
II. JDE O VSTUP DO BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ
Boží lid má vodítko pro život. Dostal ho Mojžíšovým prostřednictvím od samotného Boha. Má Boží slovo, smlouvu, zákon. Všechno je uloženo ve svatých knihách. Jsou zaznamenána i Boží poselství, která tlumočili proroci. Zákoníci a farizeové pečují o vzdělávání lidu. V synagogách se žáci učí nazpaměť dlouhé části zákona a proroků. 
Ježíš to zná. I on se hodně naučil. Pochopil však, co je důležité, proto jedná jinak. Chodí z místa na místo po zaslíbené zemi a vyučuje zástupy naslouchajících lidí. Potvrzuje platnost zákona a proroků stejně jako zákoníci a farizeové. Svatá slova nikdo nesmí a ani nemůže zrušit. Budou platit tak dlouho, dokud se nenaplní vše, co říkají. Nikdo z lidí nesmí zrušit ani nejmenší přikázání. Kdyby se o to přece jen někdo pokusil, byl by v nebeském království vyhlášený za nejmenšího. Za největšího bude prohlášený ten, kdo bude Boží slovo v jeho celistvosti nejen učit, ale bude je i zachovávat. Důrazem na zachovávání slova se začíná Ježíšovo učení zřetelně odlišovat od učení zákoníků a farizeů. Nestačí Boží slovo pouze znát, umět je odříkávat. Boží slovo vyjadřuje vůli živého Boha. Člověk, který přijme Boží vůli nejen hlavou, ale i srdcem, pak podle ní také žije. Tak to Pán Bůh chce, takového člověka přijímá mezi své spravedlivé, otevírá mu přístup do svého království.
III. PŘÍKLAD O CIZOLOŽSTVÍ
Ježíš je dobrý učitel. Chce, aby posluchači co nejlépe rozuměli. Proto uvádí příklady, které pomohou proniknout ke smyslu Božího zákona, k Boží vůli.
První příklad se týká věrnosti. Bůh je ve všem věrný. Věrný má být i jeho lid. Má zachovávat věrnost svému Bohu, a to tím, že ji zachová také ve vzájemných vztazích. Muži a ženy musí dodržet zákon nejen pro oči druhých, nejen navenek. Před druhými se dá ledaco zatajit. Bůh však hledí k srdci. Tam to všechno začíná. Srdce má zůstat čisté, pak jsou čisté i myšlenky, pohledy a činy. Všechno, co ohrožuje čistotu srdce, musí pryč. Ježíš to důrazně připomíná  obrazy „vyrvaného oka, odhozené končetiny“. Není čeho litovat, když jde o věrnost Bohu, o Boží spravedlnost, o jeho království.
IV. PŘÍKLAD O ROZVODU
Zákoníci a farizeové poznali, že Ježíšovo vyučování je mocnější. Nechtěli, aby ohrožoval jejich učitelskou autoritu. Chtěli Ježíše před lidmi znemožnit, usvědčit z neznalosti zákona a z falešných výkladů. Nyní využili Mojžíšova ustanovení, podle kterého směl muž dát ženě rozlukový lístek a poslat ji zpět k jejím rodičům. 
Ježíš znal ustanovení, které se běžně využívalo. Věděl o řadě důvodů k rozluce, o provinění žen, o sobectví mužů. Každý rozvod zapříčinila lidská vina. Na otázku farizeů, jestli smí muž propustit ženu z jakékoli příčiny, Ježíš obrací pozornost k jádru problému. Rozluka je ustanovena pro tvrdost lidského srdce. Bůh nic takového nechce. Stvořil muže a ženu, aby spolu dobře žili a pomáhali si. 
Posluchači porozuměli a lekli se Božího nároku na čistý manželský život. Ptali se Ježíše, jestli by nebylo lepší do manželství vůbec nevstupovat. Ježíš neuděluje všeobecně platné rady, dává zvláštní odpověď. Každý se musí rozhodnout sám, jestli bude nebo nebude žít v manželství. Za své rozhodnutí bude odpovědný jen Bohu. 
V. PŘÍKLAD O PŘÍSAZE
Starý zákon zakazoval křivou přísahu u soudu. V běžném životě si však lidé zvykli podpořit své sliby a tvrzení přísaháním. Po vzoru pohanských národů přísahali při všem možném. 
Ježíš žádá víc než zákon. Jeho učedníci se nemusí uchylovat k přísahání. Budou pravdiví před Bohem i mezi sebou navzájem. Jejich vyjadřování bude upřímné a jednoznačné. Vaše slovo buď „ano-ano - ne, ne“; co je nad to, je ze zlého.
VI. JEŽÍŠ JE NAPLNĚNÍM ZÁKONA
Starý zákon s přikázáními byl Božím darem, pomocí k životu podle Boží vůle. 8.10.2000	O lásce k nepřátelům					       14
Ježíš svým vyučováním odkrýval jeho nejhlubší smysl. Svým celým životem, obětí na kříži a vzkříšením odkryl Boží lásku k člověku. Lidé nedokázali plnit Boží zákon. Bůh se nad nimi smiloval, přišel v Ježíši Kristu a zákon naplnil. Ježíš je víc než zákon, přichází s Boží láskou i k nám. „Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona.“
MODLITBA: 
Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že jsi nám ukázal Boží lásku. Pomáhej nám, abychom i my nebeského Otce ctili a milovali, abychom stejně milovali i druhé. Amen.

8.10.2000
O lásce k nepřátelům
(Přemáhejte zlo dobrem)
Mt 5,21-26.38-48
Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. (Mt 5,44)

I. MOTIVACE
Do třídy přišel nový kluk. Dělá schválnosti spolužákům. Pořád někoho otravuje. Chová se vyloženě nepřátelsky. Proč to asi dělá?
Položit si tuto otázku je velmi důležité. Možná pak přijdeme k podstatě problému. Možná ten kluk vůbec není tak zlý. Možná je jen nejistý v novém prostředí. Chce na sebe upoutat pozornost, aby se s ním někdo bavil. Chce, aby ho třída přijala. Dělá to však úplně špatně. Možná není chyba jen u něho. Možná v něm ostatní vidí vetřelce, neumožňují mu zapadnout do kolektivu, podílejí se tak sami na jeho nepřátelském postoji.
Za nepřátele považujeme někdy lidi, kterým nerozumíme, a málo děláme proto, abychom je lépe poznali. Změníme-li své vlastní chování, ubudou kolem nás nepřátelé.
II. BOŽÍ ZÁKON V DOKONALÉ PODOBĚ
Ježíš vyučuje zástupy lidí, kteří k němu přicházejí. Nepředkládá jim nějaké své nové učení. Vykládá jim Zákon, který dobře znají. Pomáhá jim proniknout k Boží vůli, která je obsažena v psaném slovu Zákona. „Slyšeli jste...,“ říká Ježíš a uvádí jednotlivé příklady. Od povrchního naslouchání vede lidi k přemýšlení o jejich vlastním vnitřním postoji ke slyšenému slovu. Učí je odhalovat příčinu špatného činu a předcházet porušování Zákona. Učí je porozumět záměru Boží vůle a poznat Boží zákon v dokonalé podobě. 
III. PŘÍKLAD O SMÍŘENÍ
Bůh dal člověku život. Zákon zakazuje zabíjet a trestá vraždu. Ježíš obrací pozornost k tomu, že zabíjení předchází nějaký důvod: hněv, ponižování, neúcta k druhému. Z malého zla se zrodí zlo veliké. Už i hněv si máme uvědomit, učit se ho ovládat, nedovolit mu růst a ovlivňovat jednání.
Ježíš učí, že vztah k Bohu vždy souvisí se vztahem k bližnímu. Kdo přichází s obětí smíření k Bohu, má se napřed smířit s bližním. Bůh zjevil svou lásku k lidem v živém a jednajícím Ježíši. Každý, kdo miluje Boha, projevuje svou lásku k němu odpouštěním, smířením a dobrým jednáním s druhými. Jiný přístup Ježíš nesmlouvavě odsuzuje. 
IV. PŘÍKLAD O ODPLATĚ
Co znamená odplácení, tomu všichni rozumíme. Ježíš vybízí posluchače, aby se zlým člověkem nejednali stejně jako on s nimi. Uvádí příklad o uhození do „pravé tváře“. Je to míněno tak, že po facce, kterou dostaneme, máme nastavit druhou tvář? Někteří tomu tak rozumějí, ale nemají pravdu, zůstávají jen u vnější stránky příkladu. Zkuste uhodit někoho do pravé tváře. Normálně se vám to podaří jen tehdy, když jste leváci. Pravák uhodí druhého do pravé tváře jen hřbetem ruky, nikoli dlaní. Uhodit hřbetem ruky bylo vždy výrazem povýšeného pohrdání, snahou ponížit. Ježíš tedy nemluví o pouhé facce, upozorňuje na vnitřní postoj pohrdání, který vede k ponižování druhého. V srdci a ve smýšlení je kořen zla. Ježíš žádá změnu srdce a změnu smýšlení, poněvadž jen pak se člověk bude umět zříct odplaty a pomsty. Raději se vzdá toho, nač má nárok, než aby pokračoval v navazování řetězu odplaty. 
Nesoudit se a odevzdat požadovanou košili nebo plášť, prodloužit povinnost otrocké nosičské služby pro Římany z jedné míle na dvě, to je možnost překvapit toho, který chce ponížit. Je to vlastně doporučení, jak přerušit odplácení a pohnout protivníka k přemýšlení a změně postoje. Možná tento způsob nebude vždycky úspěšný, ale je možností k nápravě lidských vztahů. I kdyby se výsledek dostavil v jednom případu z deseti, nebo i jednom ze sta, stojí za to využít tuto možnost.
V. PŘÍKLAD O LÁSCE K NEPŘÁTELŮM
Starý zákon jmenuje, koho má Izraelec milovat, ale nepřikazuje nenávist k nepřátelům. Hlásaly ji však některé židovské sekty Ježíšovy doby. 
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Ježíš učí lásce ke všem lidem. Říká: „Nebeský Otec dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž?“ Nyní je čas milosti, každý má šanci opustit zlou cestu. Čas soudu přijde později a bude výhradně v Boží pravomoci. Kdo chce plnit Boží vůli, nebude lidi rozdělovat, ale dopřeje jim stejnou šanci, kterou dává Bůh. A bude dělat ještě víc, bude se za jejich nápravu přimlouvat u Otce všech. 
VI. NEJOPRAVDOVĚJŠÍ DŮKAZ LÁSKY
Největším projevem Boží lásky je Ježíšovo pozvání, abychom byli dokonalí jako náš nebeský Otec. Pro člověka samotného je to vysoká laťka. Ale my ji nemusíme zdolávat sami. Ježíš ponechal ukazatele na cestu všem, kdo mu uvěřili. Učí nás, jak žít, čeho se vyvarovat. Na našich cestách nás provází a pomáhá nám. Spolu s ním dokážeme odpouštět, smiřovat se, neodplácet zlým a s jeho pomocí budeme moci podle Božího vzoru milovat i ty, kteří se k nám chovají nepřátelsky a pronásledují nás.
MODLITBA
Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za pozvání k Boží dokonalosti. Děkujeme za důvěru, kterou k nám máš. Prosíme, pomáhej nám, abychom s tvou pomocí žili k radosti nebeského Otce a  byli dobrými svědky jeho lásky i všem lidem kolem nás.      Amen.

15.10.2000
JAK SE MODLIT
(Pravá zbožnost)
Mt 6,1-18
Pane, nauč nás modlit se. (L 11,1b)

I. MOTIVACE
Proč občas uděláme nějaký dobrý čin? Máme pěkný pocit, že jsme dobří lidé? Nebo si přejeme, aby nás někdo pochválil a ocenil? Dělá nám dobře, když nás při tom někdo vidí? A nebo se spíš stydíme, protože se to moc nenosí, dělat něco pro druhého, a vypadáme trochu jako blázni? Možná prostě máme radost, když můžeme někoho potěšit.
Modlíme se raději v přítomnosti jiného člověka, nebo sami v soukromí? Potřebujeme o svých modlitbách s někým mluvit, nebo modlit se společně?
Někdy litujeme toho, co jsme udělali špatně, čím jsme ublížili. Je potřeba, aby o tom celé naše okolí vědělo?
II. DOBRÉ SKUTKY
Pán Ježíš říkal, že víra člověka se nejspíš projeví v jeho skutcích, v tom, co dělá. 
Určitě to nemyslel tak, že bychom si měli vyhradit denně nějaký čas, kdy se budeme snažit dělat dobré skutky a pak si za to vybarvíme políčko v modrém životě. A po očku se podíváme, jestli nás někdo viděl a dostatečně nás pochválí. Takové dobré činy třeba i někomu pomohou, ale to hlavní, co jimi chceme dokázat, je, abychom sami vypadali dobře.
Pánu Bohu se velmi líbí něco úplně jiného. Dělat dobré věci, ale tak, že nám je úplně jedno, jestli nás někdo vidí nebo ne. Protože nám záleží především na tom člověku, který to dobré a pěkné od nás přijímá. A ještě víc se mu líbí, když vlastně ani nevíme, že právě něco dobrého děláme. Opravdová víra vede naše slova, ruce a nohy tak samozřejmě směrem k druhému člověku, že ani netušíme, že druhého obohacujeme, že pro něho něco děláme. 
III. MODLITBA
Modlitba je zvláštní a jedinečný způsob, jak Pánu Bohu vyjadřujeme svoje děkování, radost, smutek, bezradnost, prosby. Modlíme se sami i společně v rodině, ve shromáždění, v kostele. Někdy se modlí jeden člověk nahlas a ostatní se mohou k jeho modlitbě připojit, jindy se modlí každý sám za sebe.
A zase nemůžeme dělat z modlitby prostředek, aby si nás lidé všimli a řekli si – ten je ale zbožný, toho má asi Pán Bůh rád. Podívejte, jak často a jak dlouho se modlí! A jaká pěkná slova při tom umí užívat.
Pán Bůh nás zná a nepotřebuje, abychom se snažili jej mnoha slovy umluvit. Opravdová modlitba, která touží po Pánu Bohu, nepotřebuje mnoho slov. Pán Bůh sám ví, co potřebujeme, co je pro nás nutné, bez čeho nemůžeme žít.
 IV. MODLITBA PÁNĚ – OTČENÁŠ
Pán Ježíš naučil svoje posluchače modlitbu, kterou se mohou modlit k Pánu Bohu. Je to krátká modlitba, ale jsou v ní všechny nejdůležitější věci. Oslovujeme v ní Pána Boha Otče, protože k němu máme důvěru a on nás přijímá jako svoje děti. Prosíme za to, aby Boží slovo bylo ve světě bráno vážně a s úctou, aby se přibližovala jeho vláda pokoje a lásky, aby se ve světě prosazovala jeho vůle – to je všechno, co člověka a lidi přibližuje životu v této lásce a pokoji. V Ježíšově modlitbě mají místo i naše věci – prosíme o to, co potřebujeme ke každodennímu životu.22.10.2000	O zabezpečení života					       18
 Toužíme po odpuštění našich vin a vyznáváme, že si sami nechceme připomínat, co nám kdo udělal. Prosíme o Boží posilu a ochranu v pokušení. 
V. PŮST
Ježíš varuje před tím, když člověk dělá něco jen proto, aby ho viděli druzí lidé a on si tak dělal dobré jméno a lepší pověst. Tak i když prožíváme těžké chvíle, kdy jsme se proti někomu a něčemu provinili, neukazujeme svoji lítost každému na potkání, aby lidé ocenili, jak „opravdoví a hlubocí“ lidé jsme. Svá selhání odkrýváme před Pánem Bohem a prosíme ho o odpuštění. Je-li to možné, toužíme napravit svou vinu i u člověka, proti kterému jsme se provinili. 
VI. V SKRYTU
Dobré skutky, modlitba ani půst a projevy lítosti se nemohou stát okázalými obřady, které nám samým budou dodávat pocit důležitosti a zbožnosti a jimiž se před druhými lidmi budeme prokazovat jako zvlášť kvalitní a dobří křesťané. Všechno to jsou projevy víry mezi lidmi navzájem a mezi člověkem a Pánem Bohem a nepotřebují se ukazovat jako naše zvláštní kvality.
Modlitba
Pane, prosíme, zbavuj nás pokušení ukazovat před lidmi naši zbožnost a sledovat, jestli ji dost ocení. Tobě patří díky za to, že umíme udělat něco pěkného pro druhého člověka, že s tebou smíme v modlitbě mluvit, že nám dáváš poznat naše selhání, ale také odpouštíš, když tě o to upřímně prosíme. Amen.
22.10.2000
O ZABEZPEČENÍ ŽIVOTA
(Bůh o nás pečuje)
Mt 6,19-34
Hledejte především Boží království a spravedlnost,
a všechno ostatní vám bude přidáno. (Mt 6,33u)


I. Motivace
Máme dostatek všeho, co potřebujeme k životu? Nebo nám pořád ještě něco chybí? Je mnoho lidí, kteří mají všeho nadbytek, a přece nejsou šťastní. Jsou pak jiní lidé nebo rodiny, které mají hodně dětí, žijí skromně a jsou šťastní. Co je pro ně důležité? Zkusme si udělat pořadí toho, co v životě opravdu potřebujeme a bez čeho nemůžeme žít. 
Jak jsou na tom lidé v jiných částech světa? Mají všichni co jíst? Co je pro ně důležité?
II. Poklady 
Žijeme v době a ve společnosti, kde je všeho dostatek. Mnoho lidí má víc, než je nutně k životu potřeba. Ukládá si věci nebo peníze, které se mohou hodit později. Říká Ježíš, že to je špatné? Asi nelze říct, jaké množství majetku smíme mít a co už je moc. Jde tu mnohem více o to, kam a čemu patří naše srdce. Je pevně připoutané k věcem, které časem pomíjejí nebo je kdokoli může ukrást? Nemusí se takový člověk stále strachovat, že o své peníze a majetek přijde? Druhá možnost je mít srdce obrácené k Pánu Ježíši, k věcem, které patří k Božímu království. 
III. Dva páni
Zkuste někdy sedět na dvou židlích. Asi byste za chvíli spadli. Nebo jít po dvou cestách, jedna uhýbá doleva a druhá doprava. To bychom se roztrhli. Nejde mít rád majetek, věřit mu, doufat, že nás zachrání, když nám bude zle, a tak spoléhat na něj a zároveň milovat Pána Boha. Musíme se rozhodnout, kdo bude naším pánem. Můžeme se nechat ovládat věcmi, stát se jejich otroky, věnovat jim mnoho přemýšlení. Ježíš nabízí jinou možnost. Spoléhat na Pána Boha a jeho lásku k nám. Pán Bůh nechce, aby byl člověk jeho otrokem. Nechce ho ovládat. Chce s ním mluvit, ukazovat mu cestu v životě, dává mu lásku. Pak člověk může mít rád sebe i druhé lidi a mít srdce svobodné pro ně i pro Pána Boha.
IV. Nestarejte se
Všichni se potřebujeme najíst a obléct. Chceme samozřejmě také někde bydlet, aby nám bylo teplo a nepršelo na nás. To je v pořádku. Pán Ježíš neříká, ať si lehneme na pohovku a čekáme, že se všechno zařídí nějak samo. Nezbavuje nás odpovědnosti o vlastní život ani o život lidí kolem nás. A už vůbec neříká těm, co opravdu nemají co jíst - to je jedno, však ono to nějak dopadne. Naopak, nás, co máme přebytek, učí hledat, kde a s kým se můžeme rozdělit.
Pán Ježíš chce, abychom těmto věcem nepřikládali tu největší důležitost, aby starost o ně nenaplnila všechen náš čas. Abychom nechodili po světě neustále ustaraní, co si zase zítra vybereme k svačině nebo vezmeme na sebe. Když máme pocit, že jsme zavaleni starostmi, pohleďme na stromy nebo květiny - jak jsou krásné, jak se ze své výšky a krásy dívají na nás a říkají si - co se staráte, vždyť to, s čím si dnes29.10.2000	O posuzování druhých					       21
lámete hlavu, bude zítra už za vámi, to důležité je přece něco úplně jiného. To, že dýcháme, že jsme na světě, že nám Stvořitel dopřál další den.
V. Nechte zítřek, hledejte Boží království
Myslíme na zítřek a další dny, na to, co nás čeká, jak všechno zvládneme. Ježíš obrací naše srdce a oči k dnešku. To, co je teď a dnes, to je důležité. Dnešek není jen příprava na zítřek. To by nám nakonec celý život utekl v čekání na něco, co teprve přijde.
Dnešek má dost svých starostí i radostí. A hlavně je možností hledat a ptát se po Božím království. V něm nebudou starosti ani pláč. A dnešek je příležitost udělat mu tady o kousíček víc místa. Tak, že můžeme rozdávat radost, lásku, pěkné slovo, pomoc. V každém i sebemenším činu, který přichází z lásky, se k nám nebeské království přibližuje.
Modlitba
Pane, soustřeď nás na tvoje království. Ukaž nám, že dnešek není k tomu, abychom se starali jen o věci, ale abychom se měli rádi a pomáhali si, protože ty nás máš rád a staráš se o nás. Prosíme za lidi, kteří mají hlad a nás posílej k pomoci tam, kde můžeme být něco platní. Amen.

29.10.2000
O POSUZOVÁNÍ  DRUHÝCH
(Soud patří Bohu)
Mt 7,1-5. 7-8
Nesuďte, abyste nebyli souzeni. (Mt 7,1)

I. Motivace
Už je to zase nějaký čas, co skončily prázdniny a začala škola. Vy starší jste se vrátili mezi své spolužáky. Někdo z vás šel do školy poprvé. 
A to není pro vás jednoduché. Některé děti s vámi třeba jednají tak, jak nejste zvyklí z domova nebo z křesťanského tábora nebo od dětí ze sboru. Nechovají se tak, jak byste chtěli, aby s vámi jednali. Třeba se vám někdo začne posmívat, nadávat vám nebo vás ponižovat. Kluci i holky, co mají ostré lokty, začnou vás a další děti utlačovat. Anebo jsou zkrátka jen jiní než vy a chovají se jinak, než jsme zvyklí. 
Co s tím? Jak máme s takovými lidmi jednat? Máme o nich rozhlašovat mezi druhými, jak jsou zlí a špatní?  A když už ne nahlas, tak aspoň potichu jim nadávat a odsuzovat je? Nemyslete si, známe to i my dospělí ze styku s druhými lidmi. A rodiče se ptají: co máme svým dětem poradit? Jak se správně zachovat?
Pán Ježíš nám neříká přímo: to a to udělejte. Ale učí nás ve svém kázání: nejprve se musíte podívat na sebe, jací jste. Ale hlavně vezměte vážně, že všichni žijeme a jednáme před Boží tváří. Vy nejste soudci druhých ani druzí soudci vašimi – Bůh je soudce nás všech. On bude nakonec posuzovat naše jednání.
II. Nesuďte, abyste nebyli souzeni
„Nesuďte, abyste nebyli odsouzeni,“ říká Pán Ježíš. Je za tím Ježíšova víra, že jediný, kdo může odsoudit i zachránit, je Bůh.
V době Ježíšově byli zbožní muži, znalci Božího zákona, kteří se pohoršovali nad lidmi, kteří zjevně nežili dobře. Odsuzovali je a odsuzovali i Ježíše, že se s nimi stýkal. Vytýkali mu, že s nimi dokonce stoluje.
Ale Pán Ježíš tady mluví ke svým žákům, k těm, kteří mu naslouchali a za ním šli. Jim říká: „Nesuďte druhé, abyste nebyli Bohem odsouzeni.“ A tak se nyní týká Ježíšovo slovo i nás, když mu nasloucháme.
Copak my se nepřidáme k pomluvám? Nehledáme vinu nejdřív u druhého? Neponížíme v hněvu druhého – svého sourozence, kamaráda? Nepohrdneme některými lidmi? Nepovýšíme se nad někoho? Nepomyslíme si o někom, že je přinejmenším blázen? A neřekneme ve vzteku druhému něco tak škaredého, že to je, jako bychom ho odsoudili k tomu nejhoršímu?
Ano, Ježíš ví, proč mluví zrovna k nám.

III. Kdo je před Bohem bez viny?
Pán Ježíš nám říká: „Nesuďte,“ protože nás chce zachránit před Božím odsouzením. Vždyť v Božím království nemohou mít místo ti, kdo druhé nemilosrdně odsuzují, kdo se povýšeně staví do role soudců! 
To je právě to: kdo druhého odsuzuje, sám se staví nad něho. To je ale falešné. Vždyť kdo je bez viny? 
Vzpomeňme si na příběh, kdy zbožní muži přivedou k Ježíši ženu, která se prodávala mužům, aby ji Ježíš odsoudil k nejpřísnějšímu trestu. A co udělal Ježíš? Řekl: „Kdo z vás je bez viny, ať po ní první hodí kamenem.“ A tu všichni beze slova odešli. Co se s nimi stalo? Najednou neviděli jen hřích té ženy, ale uviděli pravdivě sami sebe. Poznali svou vinu. Pán Ježíš ani nevyslovil: uvědomte si, že vy nejste soudci, že soudcem všech je Bůh. A oni to poznali a najednou se ze soudců stali obvinění. Najednou jako by prohlédli. A už nebyli tak slepě sebejistí a nemilosrdní. Uviděli sebe i tu hříšnou ženu jinak.
IV. Tříska a kláda
Tady, ve svém kázání, to Ježíš říká jinými slovy, ale tak názorně, že to musí trknout i malé dítě. Vždyť přece i malé dítě už si dokáže představit, jak malinkatá je tříska oproti kládě. A proto můžeme porozumět Ježíši, když říká: ten, kdo vidí chyby a špatnosti u druhého a odsuzuje ho za to a nevidí své vlastní chyby a dluhy, ten se podobá člověku, který vidí třísku v oku svého bratra, ale kládu ve svém oku nepozoruje. 
Ano, tak můžeme být zaslepení! Vidíme-li pořád chyby a chybičky u druhého a chceme-li je stále kárat a napravovat, nepozorujeme, jakou kládu chyb a dluhů máme my sami ve svém oku. Řekneme si: je to vůbec možné, co říká Pán Ježíš? Ano, chce tím říct Ježíš, je to nepochopitelné, a přece to děláte. Vzpamatujte se! Podívejte se především na sebe. Buďte sebekritičtí a pokorní. A v posuzování druhých buďte milosrdní. Neboť Bůh, nebeský Otec, je milosrdný k vám. A přejete si přece, aby vás on soudil milosrdně! 
Tak nás Pán Ježíš svým slovem staví do pravého světla. Otvírá nám oči. Dává nám poznat, jak na tom jsme před Bohem.
Ale to ne proto, že by nás chtěl odsoudit – to proto, že nás chce zachránit.
V. Ježíš nám přichází pomoct s naší kládou
Ale kdyby u toho Pán Ježíš s námi skončil, byli bychom odsouzeni ke špatnému konci! Vždyť kdo z nás by dokázal pohnout s tou svou kládou? Jak bychom se zbavili té veliké viny, která nás zatěžuje, té spousty dluhů, které máme vůči Bohu i našim bližním?
Vždyť to znáte už i vy, děti: jak je těžké poznat a uznat svou vinu. Ale zbavit se své viny, to sami nedokážeme. To jde jenom tak, že nám otec nebo matka, bratr nebo sestra odpustí. Jenom láska a odpuštění nás zbaví té naší klády.
A to je smysl Ježíšova příběhu. On nepřichází do našeho života jen proto, aby nás napomínal, varoval. A už vůbec nepřichází proto, aby nás odsoudil: s tou svojí kládou nemáš naději. Ne. Ježíš do našeho života přináší radostnou zprávu o Bohu milosrdném, který odpouští obrovské dluhy, a proto čeká, že i my budeme ochotni odpustit druhým to malinko, co nám dluží. Proto nás také Pán Ježíš učí prosit: „Otče náš, odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům…“ A zároveň nás Pán Ježíš ujišťuje: „Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“
Modlitba
Pane Ježíši, děkujeme, že ty na nás neupíráš přísný pohled. Nepřicházíš nás odsoudit a potrestat, ale chceš, abychom žili dobře a nemuseli se bát Božího soudu. Ty nám dáváš poznat, že Bůh na nás hledí jako slitovný a laskavý otec. A proto od nás žádáš, abychom byli pokorní a milosrdní k druhým. Veď nás svou dobrou cestou.  Amen.5.11.2000	Pravý a nepravý učedník					       24
5.11.2000
PRAVÝ  A  NEPRAVÝ  UČEDNÍK
(Živá víra nese ovoce)
Mt 7,13-29
Podle slova také jednejte, nebuďte jen posluchači -
- to byste klamali sami sebe. (Jk 1,22)

I. Motivace
Komu z lidí nejvíc důvěřujete? Rodičům – a proč? Protože pořád mluví o tom, jak vás mají rádi? Nebo poznáváte podle jejich chování k vám,  že vás mají opravdu rádi, i když nejsou zdaleka bez chyby?
Kde lidé o lásce jen nemluví, ale mají se skutečně rádi, tam je bezpečno. Pro vás, děti, je takovým místem bezpečí především domov a rodina. 
Do rodiny nějaký nepřítel nesmí. I když i to se stává a je to pak moc smutné. Ale rodiče mají před takovými nepřáteli rodinu chránit.
I církev, společenství lidí věřících v Pána Ježíše, bývá přirovnávána k rodině. Pán Ježíš říká na jiném místě evangelia, kdo patří k té jeho zvláštní rodině: všichni, kdo Boží  slovo slyší a podle něho jednají. 
Rodina věřících  má být pro lidi otevřená. Proto je tu nebezpečí, že sem přijdou lidé, kteří to nemyslí dobře.
II. Úzká cesta k životu
Ježíš nám připomíná, že cesta, po níž kráčí všichni, kteří patří k jeho rodině, a která má nadějnou budoucnost, není cesta široká, pohodlná a zametená. Je to cesta úzká. A to také znamená, že jsou na ní různá ohrožení a nebezpečí. Třeba, že nás někdo bude chtít svést  od toho, co nás učí Pán Ježíš, a od úzké cesty života, po níž se my všichni učíme všelijak klopýtavě chodit. Může přijít někdo, kdo bude hlásat něco jiného. A třeba právě tu pohodlnou cestu. A bude mluvit o Pánu Bohu moc hezky a nám se bude zdát, že to s námi myslí dobře. Ale pozor!
III. Vlci v ovčí kůži
 Pán Ježíš ty lidi přirovnává k dravým vlkům a říká: Dávejte si na ně pozor!
Víme, že v Bibli je Boží lid častěji přirovnáván k ovcím, a ti, kdo ovce ohrožují, k vlkům. Na ovce číhá mnoho nebezpečí. Ale nejhorší je snad to, když se ukáže, že některé z ovcí mají srdce dravých vlků. Vypadají jako ovce, ale ve skutečnosti jsou to draví vlci.
Řeknete: ale to není možné! Ovce je přece ovce a vlk je vlk – to je přece jasné! Nemohou být vlci v ovčích kůžích. Snad jen v pohádkách. Ale ne mezi skutečnými zvířaty.
No vidíte: co není možné mezi zvířaty, je možné mezi lidmi. Jistěže je to jen obraz. Ale Pán Ježíš tím naznačuje, jak nebezpeční umějí být lidé. Umějí se dělat navenek jinými, než uvnitř jsou. Tváří se, že to myslí s druhými dobře, krásně mluví, ale jsou to dravci, kteří myslí na sebe a hledí, kde co urvat.
IV. Lživí učitelé a kazatelé
Nevíme přesně, koho měl Pán Ježíš na mysli. Ježíš je nazývá lživými proroky.
O prorocích jsme už slyšeli ze Starého zákona. Tam se také mluví o lživých prorocích. Pán Bůh je neposlal. Proto ti proroci nemluví lidem Boží slovo, nýbrž to, co je napadne. A hlavně to, co se lidem pěkně poslouchá. Nemluví pravdu, hledají svůj prospěch. A tak většinou lidu Božímu říkají, že se jim bude dařit dobře, zrovna když by bylo třeba lidi varovat, aby se odvrátili od svého zlého jednání.
Pán Ježíš nás varuje. Pozor! Podobní falešní lidé se mohou objevit i mezi vámi. Budou mluvit o Bohu líbivě a horlivě. 
A budou třeba i činit podivuhodné věci. Budou říkat, že jim jde o lásku a pokoj, ale ve skutečnosti budou myslet na to, kde by pro sebe něco urvali. Na ně si dávejte pozor!
V. Poznáte je podle jejich jednání jako strom podle ovoce
Tu nás ale  může napadnout, jak takové nebezpečné lidi poznáme, když se tak mistrně přetvařují? Nestaneme se nutně dříve nebo později ovečkami, které ti draví vlci chytí do svých zubů?
Tady nás Pán Ježíš ujišťuje: Nejste bezmocní. Můžete ty lidi poznat. Když nedáte na jejich krásné a zbožné řeči, ale budete si všímat, jak žijí. Zda se chovají tak, jak mluví.
A aby to mohli všichni, dokonce i děti, dobře pochopit, říká to Ježíš takto: Je to jako se stromy. Podle čeho poznáte zaručeně, jestli je strom zdravý a dobrý, nebo shnilý, špatný? Podle toho, jaké nese ovoce. Vždyť každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Strom se nemůže přetvařovat.
A Ježíš říká: Ani lidé nedokáží dlouho předstírat, že jsou jiní, než opravdu jsou. Jejich jednání je prozradí. A tak tím si můžete být jisti: to, co je v člověku, co je člověk zač a jak to s vámi myslí, poznáte dřív nebo později z toho, jak se chová.

A tak si zapamatujme to první: svým chováním prozrazuje člověk, co v něm opravdu je. Jako strom poznáme podle jeho ovoce.

VI. Kdo slyší Ježíšovo slovo a nejedná podle něj, klame
sám sebe a  připravuje si zkázu
Teď je ale nakonec důležité, že to, co platí o druhých lidech, platí také o nás.  Také naše jednání prozrazuje, co je v nás a co jsme my zač. Jestli se učíme skutečně podle Ježíšových slov žít a jednat, anebo je jenom vyslechneme a pustíme je k vodě. Na tom záleží, co s námi bude.
A zas nám to Pán Ježíš říká příběhem, aby to pochopilo každé Boží dítko. A my ten příběh dokonce dobře známe, děti. Pán Ježíš říká: „A tak každý, kdo slyší tato má slova a podle nich jedná, se podobá muži moudrému, který postavil svůj dům na skále…“
To znáte, že? Jak je to dál, pomozte mi… 

Slyšeli jsme dnes, že si máme dávat pozor na falešné lidi, kteří nás ohrožují. Ale ještě víc možná ohrožujeme my sami sebe. To když slovo Pána Ježíše pořád jen tak slyšíme, ale nesnažíme se podle něj jednat. Tady se už i vy, děti, učíte spolu s námi brát slovo Pána Ježíše vážně a žít podle něj.
VII.  Ježíš nás učí stavět život na skále plněného slova
A to hlavně proto, že Pán Ježíš nás nepřichází zbytečně strašit ani marně varovat. On přichází, aby nás provedl skrze různá nebezpečí, těžkosti a zkoušky do věčného domova nebeského Otce.
A proto Ježíšovo slovo zní jako ta nejlepší rada a jako zaslíbení, i když je v něm skryto také varování. Ježíš chce, abychom se podobali tomu muži moudrému, který ví, co dělá, když svůj dům staví na skále. Pán Ježíš nás má rád. Chce, abychom na úzké cestě za ním obstáli a našli v něm skutečnou životní oporu. Chce, abychom patřili skutečně do rodiny Božích dětí, kterou tvoří všichni, kdo slyší jeho slovo a podle něj se snaží jednat.
VIII. Ježíšovo slovo je mocné
A na úplný konec ještě jedno povzbuzení.
Ti, kdo Ježíše tehdy slyšeli, žasli nad jeho učením. Neboť poznali, že jeho slovo má moc.
A to je dnes zaslíbení i pro nás, milé děti. Slovo Pána Ježíše má skutečnou moc. Má moc nás udržet  na úzké cestě, která vede do domu nebeského Otce. Má moc zachránit nás od zlého – od falešných lidí i od vlastních klamů. A má moc stát se nám oporou v  těžkých chvílích a zkouškách. A nad tím i my můžeme užasnout!
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Modlitba
Tobě, Pane, můžeme plně důvěřovat. Tys nás nepřišel oklamat. Prokázals to, když jsi pro nás z lásky dal svůj život. My všichni jsme před tebou jako ohrožené a nerozumné děti. Věříme, že ty nás neopouštíš. Nenech nás bez pomoci před falešnými lidmi. Nenech nás jen tak být nerozumnými staviteli. Dávej nám znovu slyšet své slovo a pomáhej nám brát je vážně. Ty máš moc nás provést až do Božího domova. 	Amen.

12.11.2000
UZDRAVENÍ SETNÍKOVA SLUHY
(Mesiáš pomáhá trpícím)
Mt 8,1-17
On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl.	(Mt 8,17b)

I. Motivace
Zeptejte se někdy svých dědečků a babiček, jestli si pamatují tu dobu, kdy se naší země zmocnili němečtí nacisté. Jejich armáda ovládla všechny cesty a města, kontrolovala, co se kde vyrábí, sklízí, co se píše v novinách a co vysílá v rozhlase. Děti ve škole se musely povinně učit německy a zdravit předepsaným způsobem.  Lidé se báli a své utlačovatele nenáviděli.
Něco podobného prožívali také Židé v Ježíšově době. Jejich zemi obsadila římská vojska. V každém městě a na každé důležité křižovatce byla vojenská posádka, která dbala na to, aby se lidé nebouřili,  ale odváděli do Říma část své úrody nebo peněz - daně. Velitelem nad stovkou římských vojáků byl setník.
II. Očekávání Židů   
Jednoho dne přišel Ježíš do Kafarnaum, městečka na břehu Genezaretského jezera. Nebyl sám. Následovali ho lidé, kteří ho předtím slyšeli kázat a viděli, jak uzdravuje nemocné. Někteří byli prostě zvědaví a chtěli se o něm dozvědět víc, jiní chtěli porozumět té síle, která z Ježíše vycházela, a možná si i přáli, aby také jejich život proměnila.
III. Rozruch v Kafarnaum 
Lidé v Kafarnaum si všimli toho zástupu a ptali se: „Co se děje? Proč jdete za tím člověkem?“ A lidé, kteří šli za Ježíšem, odpovídali: „To je přece Ježíš z Nazaretu. Vy jste o něm ještě neslyšeli? Neslyšeli jste, jaké měl kázání tam na té hoře? Jestlipak tohle není Mesiáš poslaný od Boha, kterého my Židé tak toužebně čekáme?“
IV. Žádost římského setníka
Zatímco se bavili, přišel tam římský setník a přistoupil rovnou k Ježíšovi. „Pane,“ pravil uctivě, „prosím tě, pomoz mi. V mém domě leží můj služebník, je těžce nemocný a velmi se trápí.“ Lidé okolo se zarazili a pak si začali šeptat mezi sebou: „Co ten tady chce? Říman! My se jich taky o nic neprosíme! Myslí si o sobě, že jsou pupek světa, tak ať si pomůžou sami!“ Ale Ježíš se podíval setníkovi do očí a řekl: „Ano, já jdu hned k tobě a uzdravím ho.“ Setník však zavrtěl hlavou: „Ne tak, Pane - vždyť kdo jsem já, abych tě mohl přijmout ve svém domě? Takovou poctu si nezasloužím.  Ale řekni jenom slovo a můj služebník bude uzdraven.“ 
V. Slovo toho, kdo má moc
    Ježíš na něj pohlédl překvapeně. Setník vysvětloval: „Stačí, když přikážeš, Pane. Tak jako v naší armádě má váhu moje slovo. Moji vojáci vědí, že mne císař nad nimi ustanovil důstojníkem. Proto mne poslechnou. Když jednomu řeknu, běž na stráž, on jde, když jinému vzkážu třeba o půlnoci, přijď ke mně, hned se dostaví. Vojáci, kteří jsou mi podle císařovy vůle podřízeni, prostě poslechnou každé moje slovo. A já věřím, že ty, Ježíši, jsi byl jako Pán a Král ustanoven od Boha, který vládne nade vším. A proto tvoje slovo poslechne i zlá nemoc, která trápí mého služebníka.“ Ježíš se podivil a řekl: „Jdi tedy domů, a jak jsi uvěřil, tak se stane.“ 
VI. Víra cizinců 
Ježíš se pak otočil k těm, kteří stáli okolo a pravil: „Amen, pravím vám, takovou víru jsem dosud nenalezl ani mezi našimi lidmi. Nemyslete, že království Boží je jen pro naše lidi. Přicházejí mnozí odjinud a Hospodin, náš Bůh, také je zve ke své slavnosti. A naopak, ti z nás, kteří jiným víru nepřejí, nebudou se radovat        z Božích darů. Já jsem proto přišel, abych se ujal každého, kdo volá k Bohu ve svém trápení.“
VII. Co říkali lidé
    Když lidé Ježíše slyšeli, mnozí se na něho zlobili: „Co se stará o cizí? Proč nešetří svoje síly? Já bych měl být pro něj důležitější než ten Říman. Proč se nezeptal mě, jestli něco nepotřebuji?“ A uraženě odcházeli domů. Jiní si říkali: „Ježíš není žádný Mesiáš. Je to zrádce vlastního lidu!“ A všude mezi svými přáteli a sou-19.11.2000	Utišení bouře a uzdravení posedlých			       28
sedy Ježíše pomlouvali.  A další si říkali: „To se lehce řekne, staň se, jak jsi uvěřil - ale co se doopravdy stalo?“ A utíkali se podívat k setníkovu domu. Co tam uviděli? Setníkův sluha vesele zametal schody a pískal si!
    A někteří si vzpomněli, co je psáno u proroka Izajáše: „On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl.“ Ti se ptali sami sebe: „Není to psáno o tomto Ježíšovi? On se slitoval nad trápením těch cizinců a podívejte, jakou závist a zlobu za to sklízí!“ A tito lidé pak následovali Ježíše dál.
Modlitba 
Pane, jak vzácné je tvoje milosrdenství!  Prosíme, nauč nás radovat se ze všeho dobrého, co činíš - nám i druhým.	 Amen.


19.11.2000
UTIŠENÍ  BOUŘE  A UZDRAVENÍ  POSEDLÝCH
(Ježíš přemáhá démonskou moc)
Mt 8,18-34
Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. (1J 3,8b)

I. Motivace
 Když máte jít poprvé do školy, jako třeba prvňáci, anebo když později změníte školu, máte strach. Jak vás přijmou? Budou mít pro vás učitelé pochopení? Zastanou se vás, kdyby se k vám choval někdo ze spolužáků nepřátelsky? Najdete mezi spolužáky pochopení? Získáte přátele? Všechno je mnohem snazší, když do té nové školy nemusíte jít sami. Když jde s vámi nějaký kamarád - a nejlepší je, když víte, že ten váš kamarád je spolehlivý, můžete mu věřit, a že je silný, že vás ochrání. Dospělí lidé mají podobné pocity jako vy. Taky někdy jdou do nového zaměstnání nebo odjíždějí do cizí země. Co je tam čeká? Jak je přijmou? Kdo se jich zastane?
II. Cesta do neznámých končin
Jednou zamířil Ježíš se svými  učedníky k jezeru Genezaretskému. Stanuli na břehu. Před nimi se rozkládá nesmírná vodní plocha. Konce nedohlédneš.  „Poplujme na druhou stranu,“  říká Ježíš, a vstupuje do loďky. Jeho učedníci váhají.  Vždyť někteří z nich bývali rybáři. A tohle jezero dobře znají. K druhému břehu se většinou nepřibližovali. Žijí tam cizinci. Říkává se, že tam jsou nějací nebezpeční lidé.  Možná nemocní anebo zlí a nešťastní, kteří mohou druhému ublížit. Učedníci váhají, ale Ježíš už je v lodi, tak nakonec nasednou k němu. Vyplouvají  a zakrátko se jim jejich domovský břeh ztrácí z dohledu. Ježíš si lehne a usíná.
III.  Pane, zachraň nás
A tu se nebe počne zatahovat a zavane prudký vítr. Vlny se zvedají, pohazují loďkou. A Ježíš pořád spí. Učedníci se potí u vesel a u kormidla. Ale jejich situace je zoufalá. Ještě chvíli a vlny loď zcela zavalí. A Ježíš pořád spí.  Učedníci už nemohou vydržet, propadnou panice a křičí jeden přes druhého: „Pane, Pane, zachraň nás, je s námi konec!“
IV.  Ježíš zachraňuje
A tu se Ježíš probudí, vidí ty vlny, cítí sílu zběsilé vichřice, vidí, jak má lodička namále. A on se na učedníky podívá a říká jim: „Proč se bojíte? Máte tak malou víru?“ A pak vstane a vykřikne do větru a vlnobití: „Zmlkněte!“ A hned je bouře zbavena své síly. Vítr už neoslepuje, vlny nehrozí. 
V.  Kdo to jen je?
Na lodi je ticho. Učedníci, kteří už nějakou dobu s Ježíšem chodí, na něj znovu udiveně hledí. Polohlasem se ozve otázka, kterou sami sobě kladou: „Kdo to jen je, že ho poslouchají i vody a vichry?“
VI. Nebezpečí na druhém břehu
Ale to už přistávají u druhého břehu. V té cizí krajině. Prohlížejí si břeh. Je pustý, kamenitý. Jeden z učedníků ukazuje na blízké skalisko. Jsou v něm vytesány kobky. Zřejmě pohřebiště. Neveselé místo. Jiný učedník zas spatří kousek dál stádo vepřů. Válí se v bahně a vítr až sem přináší jejich zápach. Ale Ježíš opouští loď a učedníci, opět s lehkým váháním, jej následují. A nedojdou daleko,  když tu se proti nim s řevem vyřítí dvě hrozivé postavy. Oboří se na Ježíše: „Co se o nás staráš, Ježíši! Proč jsi přišel? Nech nás na pokoji! My od tebe taky nic nechceme, ty Synu Boží!“
VII.  Co chtěli udělat učedníci a co udělal Ježíš
Jeden z učedníků říká: „Utečme, rychle! S tím nechci nic mít! Dej pozor, Ježíši!“ A druhý lituje: „Že jsme si s sebou nevzali aspoň nože! Však už  bychom si to s nimi vyřídili!“ Ale Ježíš odpoví: „Nebojte se. Jsou posedlí. Démon zloby jim na26.11.2000	Uzdravení ochrnutého					       30
šeptává a ďábelská nenávist je žene.“ A obrací se k těm dvěma a s láskou jim říká: „Ať vás vaše zloba a nenávist opustí a - aby už více lidem neškodily - ať vstoupí třeba do těch vepřů!“ 
 VIII.  Jak to dopadlo 
A stalo se podle jeho slova: ty dva muže jejich zloba opustila a oni se začali chovat docela rozumně. Zato celé stádo vepřů se splašilo, rozběhlo se a vrhlo se do vody, kde se utopilo. 
A pasáci těch vepřů utekli celí vyděšení. V nedalekém městě pak všechno vyprávěli. Lidé, kteří o tom slyšeli, přišli na břeh jezera. Našli tam stopy toho velikého stáda, které náhle končily ve vodě. Našli tam Ježíše s učedníky, jak si povídají s těmi dvěma uzdravenými. A ti lidé z toho byli zmatení a nelíbilo se jim to. Prosili Ježíše: „Proč jsi sem přišel? Nech nás na pokoji. Odejdi z našeho kraje, prosíme.“  A vstal Ježíš a následován svými učedníky, vstoupil na loď a odplul.
Modlitba
Pane, cesta s tebou vede někdy nebezpečím. Měj pochopení pro náš strach a pomoz nám jej překonat. Pane, tvoje moc nás překvapuje. Pomoz nám, abychom se nad tebou neuráželi, ale zůstávali stále v tvé blízkosti.  Amen.

26.11.2000
Uzdravení ochrnutého
(Ježíš přináší spásu i zdraví)
Mt 9, 1-8
Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy. (Mt 9, 6b)

I. Motivace
Možná to znáte: jste přesvědčeni o nějaké věci, že by byla tím nejlepším dárkem k Vánocům nebo narozeninám. Něco jste si přáli, a pak jste dostali cosi jiného a byli jste nadšení, protože to bylo ještě lepší, než věc, kterou jste si předtím vymysleli sami.
Podobné je to, když Pánu Bohu říkáme, že něco potřebujeme nejvíc, a on nám dá něco jiného, co se ukáže být ještě důležitější.
II. Dobrá mysl z odpuštění
Ježíš se vrátil do města Kafarnaum, kde bydlel. Na jeho návrat čekalo několik lidí, kteří měli ochrnutého přítele. Moc by mu přáli, aby mohl zase chodit. O Ježíši slyšeli, že uzdravuje nemocné, a proto se za ním s důvěrou vypravili. Ochrnutého naložili na lůžko a před Ježíše jej donesli. Nevíme, co si o tom myslel ten nemocný. Možná už byl u mnoha lékařů a ztratil za tu dobu naději, že mu ještě někdo může pomoci. Možná jej nemoc docela přemohla a on byl pořád smutný.
Ježíš je jiný než ostatní lékaři. Kromě toho, co je vidět, pozná i věci v člověku skryté a ví, co nám nejvíc schází. V této chvíli vidí, že mu ti přátelé ochrnutého věří, že má moc něco udělat. Ale asi je překvapí, když jejich příteli poví: "Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy." Nic na to však neříkají, ani oni ani ten ochrnutý.
III. Pohoršení zákoníků
Rozzlobilo to však některé z mužů, kteří se celý život věnovali studiu Božího zákona a byli přesvědčeni, že Boha znají a že odpouštět může jenom Bůh, když předtím lidé splní určité podmínky. Ježíšova slova byla pro ně rouháním. Rozzlobilo je, že si Ježíš osobuje to, co patří jen Bohu.
Ježíš poznal, co se odehrává v srdcích i těchto lidí. Řekl jim: „Proč o tom smýšlíte zle?“ Věděl, že proti uzdravení by nic nenamítali. Z bible přece znají, že Pán Bůh dal některým lidem léčitelskou moc, aby uzdravovali. Přáli by to tomu postiženému, ale odpuštění jen tak z ničeho nic, to mu nepřejí. I Ježíš ví, že odpouštět je těžší, ovšem také více potřebné. Zdravý hříšný člověk není před Bohem zachráněn. Ale nemocný, kterému je odpuštěno, zachráněn je. Ježíš chce tomu postiženému dát víc než jen zdravé nohy. Ty jeho nemocné jsou jenom částí celé velké nemoci všech lidí. I ti, kteří tak znají bibli jako zákoníci, mohou zapomenout na to, že důvodem všech našich nemocí a trápení je hřích, který pokazil blízký vztah mezi námi a Bohem. Dokud tento vztah nebude zdravý, budou lidé trpět pod nejrůznějším utrpením. Proto Ježíš přišel, aby odstranil tuto zásadní příčinu všeho utrpení. Odpouští hříchy! Pro toho nemocného muže je v této chvíli na místě Ježíšovo  povzbuzení: „Buď dobré mysli!"
IV. Uzdravení
Za chvíli se o tom mají viditelně přesvědčit. Ježíš řekne ochrnutému: „Vstaň, vezmi své lože a jdi domů.“ A muž byl v té chvíli uzdraven. Všichni viděli, jak odchází po zdravých nohou. Stejně opravdové jako jeho zdravé nohy je i odpuštění hříchů, které mu Ježíš daroval na prvním místě.
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V. Bázeň i chvála
Tam, kde je Ježíš, ukazuje se, jaké to bude v Božím království. On nedovolí, aby tam vešly zlé věci. Zlou věcí je nemoc, smutek a neodpuštění. Proto muž, kterého k němu věřící přátelé přinesli, odešel zdravý a s dobrou, radostnou myslí. Ale to by nebylo možné, kdyby se nad ním předtím Syn člověka - tedy Ježíš ve své moci nesmiloval a neodpustil mu.
Zástupy, které tomu přihlížely, viděly, že tady se děje něco nového; jinak, než jim to vysvětlovali zákoníci. Za odpuštěním i uzdravením poznali Boží moc. V Ježíši je najednou tato moc člověku velmi blízko. To vzbuzuje bázeň i chválu. 
Modlitba
Pane, ty nás můžeš zbavit největšího postižení - hříchu. Prosíme tě, uč nás rozumět tomu a nejvíc ze všeho stát o tvé odpuštění.		 Amen.

3.12.2000
Vzkříšení dcery Jairovy
(Ježíšovy mesiášské činy)
Mt 9, 18-34
Buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila.  (Mt 9,22b)

I. Motivace
Mnoho lidí si zvyklo od neděle čekat pořád to stejné - ráno sváteční šaty, setkání s přáteli v kostele, obvyklý průběh bohoslužeb, potom slavnostnější oběd s celou rodinou. Jsme-li zdraví a celkem nám nic nechybí, málokdy očekáváme něco navíc. Spíš si to nové a přitažlivé připravíme na nedělní odpoledne. Evangelista Matouš své církvi, a dnes i nám, ukazuje, že ta největší překvapení a nové věci smíme očekávat právě při bohoslužbách, když se dozvídáme o Ježíši. Zkusme od Božího slova čekat něco nového!
II. Nešťastní lidé hledají Ježíše
Lidé, kterým se přihodilo něco zlého a jsou nešťastní, hledají pomoc. Jsou-li nemocní, hledají lékaře a nebo léčitele. Jsou-li postižení trvale, pak hledají alespoň nějakou úlevu, sociální příplatky a jistě také přátele, kteří by k nim byli laskaví a byli ochotni jim pomáhat tam, kde na to oni sami nestačí.
 Dnes slyšíme o dvanáct let nemocné ženě, o dvou slepcích a o němém člověku. Ti všichni vyhledali Ježíše, protože věřili, že on, a nikdo jiný, jim pomůže v jejich neštěstí. Ale kromě nich za ním přišel i člověk, který žádal víc než jen uzdravení. Chtěl, aby Ježíš vrátil život mrtvé dívce. Tolik se odvážil od Ježíše očekávat.
III. Vzkříšení i uzdravení na jedné cestě
Nikdo se dosud neodvážil chtít od Ježíše něco takového jako tento Jairus. Tak se podle zprávy evangelistů Marka a Lukáše jmenoval nešťastný otec dívky, která právě zemřela. Ano, bylo to před chvílí, a on se s tím nechtěl smířit. Znal už Ježíše a věděl, že lidé za ním přicházejí, aby slyšeli o Pánu Bohu a jeho království docela nově a aby je Ježíš léčil a zbavoval trápení. Proto šel Jairus za Ježíšem.
Tolik mu na tom záleželo a tolik od Ježíše očekával, že dělal věci, o kterých by jindy řekl, že se nehodí: přeruší Ježíšovo kázání a on, vážený představený synagogy, se Ježíši klaní a prosí: „Má dcera právě skonala; ale pojď, vlož na ni svou ruku a bude žít!"  - A ukazuje se, že Ježíš tu prosbu nepokládá za nemístnou ani bláznivou, ale jako by na ni byl připraven, hned vstane a jde i se svými učedníky za Jairem do jeho domu.

Prochází zástupem lidí a mezi těmi lidmi je jedna velmi nešťastná žena, která už dvanáct let trpí krvácením; vnitřní nemocí, se kterou si nikdo neví rady. Tato žena jistě viděla, že Ježíš má někam namířeno, možná i věděla, že jde do vznešeného Jairova domu k mrtvé dívce. A přece se odváží také ona po Ježíši něco chtít. Nepromluví, jen se potají zezadu dotkne třásní na Ježíšově plášti. Má v srdci velikou naději: „Dotknu-li se alespoň jeho šatu, budu zachráněna!" - To byl odvážný čin. Nemocná žena věděla, že zákon jí nedovoluje kohokoliv se dotýkat. Pro svou nemoc byla pokládána za nečistou. Jak to mohla udělat? Uvést sebe i Ježíše do tak nebezpečné situace. Myslela si snad, že si toho v davu nikdo nevšimne a Ježíš nic neucítí. Ale on se k ní obrátil a podíval se na ni. Co se s ní teď stane? Bude potrestána? Ne. Místo, aby se na ni Ježíš rozzlobil, řekne jí potěšující slova: „Buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila." To je překvapení! Nešťastná žena už nemá být zoufalá, ale má být dobré mysli, podobně jako jsme to slyšeli, když ta slova Ježíš pověděl ochrnutému. Žena už nemá být smutná a ustrašená, může se radovat, protože je zachráněna. To proto, že uvěřila tomu, který jí opravdu mohl pomoci. Nezklamal ji: „A od té hodiny byla ta žena zdráva."
Nyní se teprve Ježíš dostává do domu smutku - už to tam opravdu tak vypadá. Zástup hudebníků a plaček oplakává zemřelou dívku. Ale Ježíše to neodradí. On ví, že otec, který za ním přišel, mu věří. Teď je tu Pánem on, a proto tu nemají co dělat lidé, kteří už se smířili se smrtí. „Jděte odtud! Ta dívka neumřela, ale spí." Za ta slova sklidil posměch. Naděje pána toho domu a otce dívky, že i tady může Ježíš ještě něco dělat, tato naděje ostatním lidem byla cizí, bláznivá. 
Ježíš jde k dívce, a jako když rodiče probouzejí dítě, tak Ježíš nyní bere za ruku tu mrtvou dívku a probouzí ji. Ježíš vzkřísil Jairovu dceru. To, co v naději očekával její otec, Ježíš opravdu učinil. Pravda je to, čemu se ostatní ještě před chvílí smáli.
IV. Ježíš uzdravuje slepé a němého
To, co se stalo v domě představeného synagogy, se rozneslo do daleka. Mnoho lidí se dozvědělo, jak velikou moc má Ježíš. I to, že nikoho neodstrčí, tak jako tu nemocnou ženu nepřešel bez povšimnutí jako méně důležitou. Neřekl jí, že když už to vydržela dvanáct let, může ještě půl hodiny počkat, než on navštíví důležitější lidi. Ježíš si udělá čas pro každého, kdo od něho čeká pomoc.
Podobně ho brzy na to prosili o smilování dva slepci. Toto zlé postižení platilo v Izraeli podle rabínského učení za blízké smrti; slepý člověk - už skoro mrtvý člověk. Nemohli Ježíše vidět, jen slyšeli, že tudy prochází, a tak se za ním vydali. Tento Pán je pro ně jedinou nadějí, proto za ním běží a volají: "Smiluj se nad námi, Synu Davidův!" Jdou za ním až domů. Vždyť ten, který se zastává nešťastných a nuzných lidí, se jistě slituje i nad nimi.
„Věříte, že to mohu učinit?" ptá se jich Ježíš. - A slepí na jeho otázku odpovídají jednoznačně jako věřící lidé, kteří svou záchranu očekávají jen od tohoto Pána: „Ano, Pane."  - Ježíš se dotkne jejich očí a my znovu slyšíme, že je uzdravil, protože mu uvěřili: „Podle vaší víry se vám staň." Oba uzdravení mají takovou radost, že si ji nemohou nechat pro sebe. I když si Ježíš nepřál, aby to o něm říkali, oni to rozhlásili po celé té krajině.
Zlým neštěstím je také hluchoněmost. Takto postiženého člověka přivádějí nyní k Ježíši. Ten sice Ježíše viděl, narozdíl od předchozích slepců, ale vědět o něm mohl ještě méně než oni, protože to, co se o Ježíši šířilo po celé krajině, k jeho mrtvému sluchu nedošlo. Nemohl se s nikým dobře dorozumět, proto potřeboval přátele, kteří věřili, že Ježíš i na zlého ducha hluchoty a němoty stačí. Přivedli toho nešťastníka k Ježíši a on jej nenechal odejít nemocného.
V. Závěr
Mnoha lidem Ježíš způsobil radost, když na jejich víru odpověděl uzdravením nebo vzkříšením. Zástupy lidí, kteří u toho byli, nebo se o tom doslechli, žasly a divily se a možná potom někteří z nich uvěřili. Ale byli i takoví, kteří se Ježíši posmívali a nebo ho  dokonce obviňovali, že má svou moc od zlých sil. Ježíš se s nimi o to nehádal. On nedělal zázraky kvůli obdivu a slávě. Myslel především na ty nešťastné lidi, kteří mu důvěřovali. Ti odcházeli zachráněni. Kdo chce, tak si toho všimne a přemýšlí o tom.
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Modlitba
Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že naše mysl může být radostná, když víme, že víra nás zachraňuje. Prosíme tě, posiluj a potěšuj zarmoucené lidi, kterým někdo umřel, nemocné i všelijak postižené. Dej, abychom všichni od tebe dovedli očekávat nové věci. Amen.

10.12.2000
Vyvolení dvanácti
(Pán Ježíš vytváří ze svých učedníků církev, která zde na zemi pokračuje v jeho díle)
Mt 9, 35 - 10, 4
Proste Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. (Mt 9,38)

I. Úvod
Pán Ježíš chodil krajem, kázal, učil uzdravoval - den za dnem. Jenže těch, kteří chtěli slyšet jeho slovo, přibývalo a přibývalo. A bylo také stále více těch, kteří potřebovali jeho pomoc. Pánu Ježíši jich bylo líto. Jak může jediný člověk stačit na celé zástupy? A tak se obrátil na své učedníky a řekl: ”Žeň je velká, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!” A nejen to. Nestačí jen prosit Pána Boha a sám přitom nic nedělat. A tak další kapitola začíná tím, že si Ježíš své učedníky opět zavolal a ustanovil z nich své pomocníky. Od té chvíle už nebude On jediný kázat i léčit, budou tu další, které On sám k tomu vybavil, a ti budou v jeho díle pokračovat. A jsou tu až dodnes - je to lid Páně, církev. Do ní jsme byli i my povoláni tak jako těch prvních dvanáct.
II. Jak se dostáváme do církve?
Až donedávna bývala v církvi většina takových, kteří to měli po rodičích - jako jiné věci: jako se člověk narodí jako muž či žena, jako Čech nebo Slovák, tak se určití lidé narodili jako křesťané, jako evangelíci. A byli jiní, kteří byli evangelíky třeba proto, že si tak velmi vážili velikého a slavného dědictví našich otců - od Husa až po Masaryka - a chtěli toto dědictví uchovat a předat dál. A pro jiné je příslušnost k církvi jakousi zálibou - jako někdo patří k nějakému spolku, tak oni své náboženské zájmy rozvíjejí v církvi. A pro další patřit k církvi znamená patřit do slušné společnosti těch, kteří žijí lépe než jiní a na tom si zakládají.
Mnohé z toho ještě asi i platí, ale nic z toho není tím, co skutečně dělá církev církví. Protože církev netvoříme my ze svého rozhodnutí a ze svých sil, církev tvoří sám Ježíš Kristus, tím že nás k sobě povolává do nového lidu Božího, tak, jak jsme to slyšeli. Místo dvanácti pokolení lidu izraelského, který byl do té doby jediným svatým a vyvoleným Božím lidem, vybírá Ježíš dvanáct učedníků, apoštolů. Tím založil lid nový, kde byli opět židé, ale pak už nejen oni, ale všichni, kteří Ježíše Krista přijali za svého Pána, kteří mu uvěřili, když je zavolal.
Důležité je, že Ježíš je k sobě povolává, ne že oni sami se hlásí. Do nového lidu Božího se sám nemůže nikdo prosadit a vnutit, ani si členství v něm získat svým nadšením, svými zásluhami. Ti, kteří přišli - přišli také z moci Ježíšovy. Je to vlastně zázrak, že poslechli. Že pouhé slovo - nic víc -  stačí na to, aby se tu shromáždili lidé, kteří dosud o Ježíši sotva věděli, kteří nebyli nijak připravení a vybavení, a že z takových docela obyčejných 12 mužů Ježíš skutečně učiní apoštoly. Tak vzniká církev svrchovaným zavoláním samotného Pána. A nikdo tomu nezabrání. A tak nemějme strach - protože když víme, že to nejsme my, kdo zakládáme církev, svým rozhodnutím a nadšením, svou horlivostí, tu už se nemusíme tolik obávat o její budoucnost. Jestli tu církev je a bude a zůstane - to nezáleží v první řadě na nás, ale jen na Bohu samém. On má takovou moc, že vytvoří svůj lid i tam, kde pro to nejsou z naší strany žádné předpoklady, kde by to nikdo neočekával a svou šikovností zařídit nedokázal. V tom je sláva našeho povolání a je naše naděje, že to od počátku je a zůstává dílem Kristovým, dílem Božích stvořitelských rukou. A „On díla rukou svých nikdy neopouští”.
III. K čemu Ježíš apoštoly svolal?
Matouš dále píše: „Dal jim moc nad nečistými duchy.” K tomu tu církev je - aby v moci, kterou jí Kristus dává, přemáhala všechny nečisté duchy, můžeme říci všechny posedlosti, kterými jsou lidé zmítáni. Když církev před ostatními žije novým životem, dosvědčuje také, že to není osudová nutnost, aby byl člověk posedlý démonstvím peněz, lakomstvím a sobectvím, aby byl ovládán svými vášněmi, aby podléhal svým slabostem a choutkám. Kristem je od toho všeho osvobozen a smí žít jako svobodná osobnost a odpovědná bytost Bohu, ke cti a k pomoci svým bližním.
IV. Kdo byli první apoštolové?
Známe těch dvanáct učedníků. O povolání prvních z nich - rybářů a celníka - jsou v Bibli zvláštní vyprávění. Víme, že na nich ani na těch dalších nebylo nic urozeného, nic výběrového - nic hodného úcty - nic, nač bychom po lidsku vsadili, kdybychom zakládali krásnou církev. První z nich pocházeli z Galileje, končiny se špatnou pověstí, polopohanské. A byli to rybáři, kteří sotva uměli číst a psát a sotva byli nějak příliš zbožní. A celník - vyděrač, podvodník, kolaborant, všemi nenáviděný. A o těch ostatních nevíme nic. Asi to nestálo za to uvádět. Z Judstva - z té lepší části židovské církve - byl jenom jeden: Jidáš - a o něm už tady stojí - aby nikdo neměl pochyb, že je to on - ”který ho pak zradil”. I takový patřil do Ježíšovy družiny.
Ne, nelze si dělat žádný falešný obraz o těch, kteří jako první zaslechli Ježíšovo zavolání. Když bychom zkoumali jejich jména, s nějakým slovníkem v ruce, zjistíme, že jsou to nestejná jména - směs aramejštiny, hebrejštiny, řečtiny a latiny - různí lidé, z různých prostředí, nic co by bylo zárukou kvality a spolehlivosti. A je tomu tak dodnes, že jsou v církvi lidé různí a všelijací, a tak nás může těšit, že ani na počátku to nebylo jiné, že to na ničem jiném nezáleží než na Božím vyvolení, které pak s námi lidmi činí veliké věci.
V. Ježíš spojuje i nepřátele v jeden lid
V první skupině učedníků byl, jak jsme slyšeli, celník Matouš, který kvůli své ziskuchtivosti sloužil Římanům proti vlastnímu lidu. A vedle něj je povolán Šimon Kananejský nebo také Šimon Zélotes. To byl naopak člověk patřící k odbojářům proti Římu, chystajícím násilný odpor, člověk, který musel všechny kolaboranty nenávidět a pohrdat jimi. A tito dva nesmiřitelní nepřátelé stanou najednou spolu v kruhu Ježíšových nejbližších. Takovou moc má jeho povolání, dokáže překonat rozpory, nepřátelství, nenávist, to, co my lidé proti sobě máme a na čem jsme schopni trvat po celý život, když nás On od toho neosvobodí. Víte, že v prvních sborech žili spolu páni a otroci, chudí a bohatí, a v živé církvi, kde je pravé společenství, tomu tak je stále, že se snesou lidé vzdělaní a prostí, lidé různých zájmů a z různých rodin, a kde tomu tak není, tak je to vždy špatné znamení. 
Je to div stvořitelské Boží moci, že se v jedné církvi spojí lidé, které jinak nespojuje vlastně nic - ani kulturní zájmy ani politické názory, ani stejné povolání a vzdělání ani nejsou příbuzní, mohou mít velmi různý vkus a životní styl, společenské postavení a temperament, a přece se nazývají bratry a sestrami, sdílí společné starosti a radosti, jeden před druhým jsou dokonce ochotni vyznávat své viny a slabosti a prosit za odpuštění. Nic než Boží moc by nás nedalo dohromady. A přece se scházíme, zpíváme - každý, jak umí - společné písně, nasloucháme slovu Božímu a podáváme si ruce jako blízcí přátelé. Tak se projevuje slavné Boží povolání. Jen díky němu se spolu cítíme dobře, možná někdy i lépe než se svými příbuznými či kamarády ze školy, protože tady vládne pokoj a láska a odpuštění a nemá tu místo tvrdost a žárlivost a závist a vše, co lidi odjakživa rozděluje a trápí. A když se octnete třeba i daleko ve světě, stačí tam vyhledat kostel a přijít mezi věřící křesťany a najdete bratry a sestry, mezi nimiž se budete cítit jako mezi svými.
Ale není to naše zásluha, jestli se to daří, ale Boží milost. A když se nám to nedaří, když se nám třeba sbor zdá být do sebe uzavřený a pro jiné, odlišné lidi nepřístupný, netrapme se příliš tím, zda jsme dost dobří a dokonalí a pro svět přitaž-17.12.2000	Povolání celníka						       39
liví. Víc pomůže vzpomenout na toho, který církev svolal a tím založil. Když dílo ve sboru svěříme v důvěře jemu, který nevybíral podle lidských kvalit, který jen slovem vytvořil něco nového, lid, který tu přes všechny potíže žije už dva tisíce let a žije po všem světě a je spojen právě jen a jen vírou v laskavého Pána, který zná všechny a každého zvlášť, který nás každého při křtu povolal jménem, a pro nás je vyznamenáním být jeho svědky a apoštoly. 
Modlitba
	Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že i nás jsi přijal mezi své vyvolené; a prosíme, abychom věrně konali službu, ke které nás dnes voláš.       Amen.

17.12.2000
Povolání celníka 
(Pán Ježíš si k sobě povolává hříšné lidi a slaví s nimi 
radostnou hostinu.)
Mt 9, 9 – 13
Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. (Mt 9,13b)

I. ÚVOD
Pán Ježíš pokračuje na své cestě, doprovázen zástupy lidí, kteří přicházejí, aby si poslechli jeho kázání.  A on je přijímá a učí. Tak jako to dělal od počátku a jako to bude dělat i dál. Proto přišel - tak to od počátku říkal: aby se všichni dozvěděli, že „se naplnil čas a přiblížilo Boží království”. Ale nečiní to jen slovy - Ježíš káže i svými činy, svým jednáním. Učí názorně svými skutky, co to všechno znamená. 
II. Koho Ježíš povolává
Jeden však poslouchat Ježíšovo kázání nepřišel. Asi ne jen ten jeden, asi bylo víc takových, kteří se o nějakého potulného kazatele nezajímali. Uzdravení nepotřebovali, žilo se jim dobře - tak kam by chodili? Ale tu čteme, že Ježíš přichází k nim: „Když šel dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš.” Ano, Ježíš vstal a šel dál, za těmi, kteří se s ním ještě nesetkali. Kdyby to nechal na nich, kdyby si sám celníka nevšiml, nikdy by se z něj Kristův učedník nestal. Ale Ježíš toho, který si nepřišel poslechnout jeho slovo, osloví sám. Tak jako přednedávnem oslovil nedaleko odtud rybáře a povolal je do své služby. 
Jenže Matouš není rybář, je to celník a v tom je rozdíl. To nebylo obyčejné zaměstnání. Však to dobře znáte - o celnících se mluví v Novém zákoně jedním dechem s hříšníky a nevěstkami. Ano: celník - to je ukázkový hříšník, člověk, který vybíral daně pro okupanty, spolupracoval s pohany a navíc vybíral i pro sebe, okrádal obyvatelstvo. Kvůli penězům opustil Hospodina i svůj vlastní lid. Slušní lidé by s ním za stůl nesedli. Tento celník Matouš u jezera Galilejského nejspíš vybíral poplatky právě od rybářů, kteří již šli s Ježíšem, obohacoval se na jejich úkor - a oni ho za to nenáviděli. Tak právě tohoto člověka Ježíš uviděl a rozhodl se zasáhnout do jeho života. A stejně si dodnes všímá těch, kdo od něj odpadli a žijí jen kvůli svému prospěchu, penězům a výhodám, propadli chamtivosti a nepoctivosti. 
A Ježíš toho celníka nejen vidí. On mu řekne: “Pojď za mnou!” - a tím jej činí svým učedníkem a apoštolem! Do své služby vezme takového hříšníka! To je pozoruhodná věc. A Matouš hned přidává zprávu o dalších, mnohých hříšnících, kteří Ježíše následovali.
III. Proč bere Ježíš právě hříšné do služby
Právě ti, kterým se dostalo odpuštění, kdo ten zázrak odpuštění prožili sami na sobě, se hodí, aby zvěstovali Boží milost a odpuštění všem hříšníkům, všem ztraceným, jako byli oni sami. Ti, kdo se i bez odpuštění Božího považují za dobré, o milosti Boží jen čtou v Bibli, ale sami se domnívají, že ji vlastně nepotřebují, ti ke zvěstování evangelia o Božím odpuštění způsobilí nejsou, ti nedovedou ostatní strhnout. Ale ti, kteří vše dostali darem a ničím svým se nemohli vykázat, jsou nejvhodnější, aby o Boží štědrosti a dobrotě svědčili.
IV. Co Ježíš s hříšníky dělá
Ježíš to ovšem ví, že jsou hříšní - neplete si spravedlivé s hříšníky ani mu to není jedno. Jako si lékař neplete zdravé s nemocnými a není mu to jedno. Nemocní potřebují léčit. Hříšníci také potřebují léčit - potřebují uzdravit ze svých vin tím, že se jim dostane odpuštění. Ježíš je nejen léčitel všech možných neduhů - jak už to mockrát předvedl. On je lékař, který léčí hřích. A to tak, že hříšníka zavolá, že mu odpustí a posadí jej ke svému stolu. Tím ta služba pro celníka Matouše začala - hostinou, veselým hodováním. A pokračovala až ke službě apoštolské a kazatelské. Podle tradice je tento nový učedník evangelista Matouš.
V. S kým je Ježíš na hostině
S Ježíšem však nesedí jen on, ale také mnoho dalších hříšných lidí. To je vlastně už večeře Páně - Ježíš a jeho učedníci zde názorně ukazují, co to je Boží odpuštění. A pro koho je - a komu se nabízí Kristův stůl, společenství s ním - ano - i komu se otvírá jeho království. Ježíš a jeho učedníci se nestraní těch, kteří propadli hříchu - chamtivosti, nepoctivosti, nevěře a čím vším jiným se ještě proviňovali. O odpuštění a obrácení, o pokání a polepšení tu nepadne ani slovo. A přece je to velice přesvědčivé kázání. 
Takové kázání se děje i dnes všude, kde přistupujeme ke stolu Páně. Ježíš nás shromažďuje k hostině - nás takové, o kterých kdekdo ví, jaké mají chyby a čím se provinili, a vedle nich ty řádné a slušné, kterých si druzí váží a o kterých ví jen Bůh sám, co se v jejich srdcích skrývá. Jsou zváni všichni společně - rybáři známí svým odporem k římské nadvládě spolu s celníkem - kolaborantem. 
VI. U Kristova stolu se člověk mění
Nebylo to tak, že se Ježíš dostal do špatné společnosti, že by klesl na úroveň zlodějů a podvodníků a přidal se k nim -  právě to, že dosavadní nepřátelé spolu stolují, že celník nechal ležet peníze a poslušně vstal a šel za Ježíšem - z toho je vidět, že ti celníci a hříšníci u Ježíše jsou kající hříšníci - uzdravení a osvobození od špatné minulosti. A je jim u jednoho stolu s Ježíšem a jeho učedníky dobře. Cítí se tu doma - nikdo je nepřehlíží, nikdo je nezahání, aby se stále hlouběji propadali do svého hříchu a osamocenosti. Sedí tu radostně, bez pocitu zahanbení a ponížení. Prožívají díky tomu, jak je Ježíš přijal - a jak s nimi podle jeho příkladu jednají i jeho učedníci - co znamená Boží odpuštění. Jaká je to moc a jaká radost a jaké osvobození. A tak je tomu dodnes, když je u stolu Páně přijímán provinilý, osamělý člověk bez výčitek, bez nedůvěry, bez podezřívání -  nikdo se nad něj nepovyšuje a nesoudí jej: tam prožije Boží blízkost a bratrskou lásku. 
VII. Komu Ježíšova společnost vadí
Ale jakkoli to zní krásně, snadné to není. Zvedá se bouře protestu zbožných a přísných lidí -  To nejde! K čemu by byla naše mravní opravdovost - naše úsilí o zbožný a poslušný život? Copak mohou padnout rozdíly mezi slušnými lidmi a darebáky - třeba mezi těmi, kdo zůstali věrní po celou dobu komunistického útlaku, a těmi, kteří se do církve vrátili až po jejich pádu? To by bylo nespravedlivé! 
VIII. Proč si Ježíš všímá hříšných
Na to Ježíš odpovídá: “Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.” Lékaře Ježíše nepotřebují ti silní, ti co něco platí, protože něco dovedou a někam to dotáhli! Lékaře potřebují ti, co jsou na tom špatně. Kteří nedovedou to, co dovedou silní a úspěšní. Kteří třeba ani neměli šanci stát se slušnými lidmi, nikdy mezi ně nepatřili. Nic nedokázali, nikam to nedotáhli - jsou přehlíženi, posuzováni a pohrdáni - z různých důvodů. K takovým přichází Ježíš i dnes. Ti potřebují jeho léčení - ti, kteří uznají, že jsou nemocní. Že nestačí na své spasení, že nestačí ani na svůj život. Že si ho pokazili nebo ho nemohou unést, jak se jim stal těžkým a složitým. Lépe je24.12.2000	Ježíšovo narození					       41
člověku, aby byl nemocný, slabý a neúspěšný, jako ten, který prohrál a ví o své beznadějné situaci - a jako takový by vešel do Božího království, než aby se jako silný, zdatný a na sebe spoléhající ztratil ve světě. To Ježíš hlásá na výstrahu zbožným, spravedlivým, zdravým a zdatným. Evangelium neříká, že takoví lidé nejsou - ani že se do Božího království nedostanou a že to není dobře, když žijí zbožně, řádně a poctivě a snaží se Pána Boha ve všem poslouchat. Ale ti zákoníci reptající při pohledu na stolujícího Ježíše si sami zavírají dveře do Božího království, vylučují se z kruhu Ježíšových učedníků, když se začnou povýšeně nadřazovat nad ty, kteří jim nestačí. I ti věrní potřebují vědět, že také jim má Bůh co odpouštět a že se k Božímu stolu chodí pro milost a odpuštění a ne pro ocenění našich zásluh. 
Večeře Páně je hostina pro hříšníky a jako takoví, jako před Bohem provinilí, ale toužící po jeho odpuštění, k ní smíme a máme s radostí a beze strachu přistupovat a společně se radovat z Boží blízkosti a  smíření a odpuštění.
Modlitba
Pane, děkujeme, že přicházíš ke všem provinilým a nehodným, odpouštíš jim a nestydíš se za ně.      Amen.

24.12.2000
JEŽÍŠOVO NAROZENÍ
(Narodil se nám Spasitel)
Mt 1,1-25
Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem světa. (1J 4,14b)

I. MOTIVACE
Už jste, děti, slyšely slova jako „rodokmen“, „genealogie“? Možná někdo z vašich rodičů či prarodičů něco takového jako rodokmen sestavoval. „Genealogie“ znamená zabývat se rodokmenem, sestavovat ho. Všem nám je společná chuť vědět něco o našich předcích. Kdo byli rodiče mé maminky, kdo mého otce, kdo byl dědeček mého dědečka, jak se jmenoval, kde žil, v kolika letech se oženil, jakého byl vyznání on a jakého jeho žena, jestli to bylo manželství smíšené nebo byli moji předkové evangelíci už hodně dávno. A taky je zajímavé vědět, čím se kdo živil, jaké měl řemeslo, povolání. Jste taky tak pyšní jako já, když se dozvíte, v čem byl šikovný vlastní dědeček nebo co zažil? A nebo šťastní? Ono je totiž moc hezké vědět, že někam patříte, že odněkud pocházíte, že máte svou minulost a že patříte do velké rodiny, která už dávno žila před vámi, že máte tzv. své kořeny. A nic na tom hezkém pocitu nezmění ani to, když se náhodou o někom ze svých předků dozvíte něco nepěkného. Nebo máte jinou zkušenost? Chtěly byste taky napsat rodokmen, až budete velké? 
II. JEŽÍŠ – původem z lidu Božího
Evangelista Matouš chtěl napsat takový rodokmen Ježíšovi a napsal ho pořádně dlouhý. Proč ho napsal? Možná proto, že byl na Ježíše pyšný a měl z něj radost, ale jistě proto, aby všichni věděli, že Ježíš patří k Božímu lidu, že tam jsou jeho kořeny, mezi potomky Abrahamovými, kteří toho zažili až až. Aby se vědělo, že Ježíš patří k Davidovu rodu (Král David, který se také hlásil k potomkům Abrahamovým, to by bylo téma na dlouhé vyprávění a ne všechno z toho, čím žil, by bylo na pochvalu). No a na konci té řady jmen: Ježíš. Na konci dějin lidu Božího: Ježíš. Jako cíl a naplnění toho, co se dosud událo.
III. Ježíšovo narození
Marie, Ježíšova matka, byla zasnoubena s Josefem. Pro snoubence znamenal jejich vztah mimo jiné to, že ještě nežijí naplno jako manželé, ale že jsou si věrni a počítají se sebou navzájem. Vyšlo najevo, že Marie čeká dítě. Josef neměl ani zdání, jak je to možné, ale byl džentlmen, nechtěl Marii udělat veřejnou ostudu, chtěl ji uchránit před skandálem, a tak se rozhodl, že jejich snoubenecký svazek tiše ukončí. Že ho zruší. Když o tom přemýšlel – jak na to – usnul a ve snu se mu zjevil anděl Páně a řekl mu: „Josefe, Davidův potomku, neboj se vzít si Marii za manželku. Dítě, které čeká, bylo počato z Ducha svatého. Narodí se jí syn. A ty mu dej jméno Ježíš. Protože on osvobodí svůj lid od každé viny.“ Když se Josef probudil, udělal všechno to, co mu anděl Páně přikázal. Vzal si Marii za manželku a když se dítě narodilo, dal mu jméno Ježíš. Nevzdal se práva, které měl každý otec, totiž dát svému dítěti jméno. I Pán Bůh se hlásil k Ježíši jako ke svému synu, to nám napovídá Ježíšovo jméno. To byla Boží volba.
IV. Proroci měli jasno už dávno
To vše spojené s narozením Ježíše už dávno lidu Božímu ohlašovali proroci. Prý, že mladá dívka bude čekat dítě a porodí syna a dají mu jméno „Immanuel“, to je česky: „Bůh s námi“. Josefovi, díky tomu snu, něco z těch slov zřejmě došlo. A tak podle toho jednal.
Modlitba: 
Pane Bože, náš nebeský Otče, děkujeme Ti za to, že jsi stále s námi, že to nebyl nějaký planý slib proroků, ale že je to opravdu tak. Děkujeme Ti, že jsi nám právě na Ježíši dal poznat, že to s námi myslíš dobře a že se na tebe smíme spolehnout. 	Amen.31.12.2000	Klanění mudrců						       43
31.12.2000
Klanění mudrců
(Proroctví se naplňuje)
Mt 2, 1-23
Dal jsem tě za světlo pohanům, abys byl spasení mé až do končin země. (Iz 49,6b u)

I. motivace
Děti, taky rády objevujete něco nového? Lákají vás nové a nepoznané věci? Anebo s vámi nic nehne, kdyby se například na obloze objevila hvězda jako hrom. Já vím, možná se nezajímáte zrovna o hvězdy jako astrologové a dávní hvězdopravci, ale stejně by mě zajímalo, máte-li vy nějakou takovou hvězdu, za kterou vás to táhne tak, že vás nic nezastaví. Existují takové „hvězdy“: zpěváci, zpěvačky, sportovci, populární lidé. Možná ale existuje něco jiného, co pro vás má velmi přitažlivou sílu a vy se jenom divíte, že druzí to tak nevnímají a vůbec si té vaší „hvězdy“ nevšimli. A pro vás je to zatím něco tak vzácného, že byste šly kvůli tomu až „na sám kraj světa“. Možná jste objevily to přitažlivé v nějaké knížce a ne a ne se od ní odpoutat, možná… Co já vím.
II. mudrci hledají judského krále
Daleko na východ od judské země žili hvězdopravci, moudří a vážení učenci. Ti znali každé souhvězdí a každou hvězdu na obloze, věděli, kdy která vyjde, kdy zhasne a co znamená. Jednou objevili na nebi něco nového. Tak velikou a jasnou hvězdu, že z toho byli u vytržení. „Takovou jsem ještě neviděl,“ volal jeden z nich. A druhý: „Co to jen bude znamenat?“ „Já vím,“ řekl další, „to se určitě narodila nějaká významná osoba, určitě nějaký král.“ Ale kde, v jaké zemi? Přemýšleli. A hledali ve svých knihách, mapách, dlouho přemýšleli a pak usoudili, že to nemůže být nikde jinde než v judské zemi. Rozhodli se vydat se na cestu, nového krále najít a poklonit se mu. Osedlali velbloudy, naložili cenné dary, aby krále uctili tak, jak se sluší a patří. Cesta vedla pouští, cizími zeměmi, přes hory a údolí. Cestovali dlouho, dokud nedorazili do Judska. Kde jinde by měli hledat nově narozeného krále než v královském paláci. Tak si to namířili až do Jeruzaléma, kde žil král Herodes. Když tam přišli, ptali se lidí: „Řekněte nám, kde je ten právě narozený král Židů? Na východě jsme viděli jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ Lidé vypadali zmateně. Zjevně nic netušili. O žádném nově narozeném králi nic nevěděli, a to jsou zde doma! Znali jen toho krále starého – Heroda. A tito cizinci že by věděli víc? To je zvláštní! Zpráva o narození se rozšířila široko daleko.
III. Znepokojený král herodes
Brzy se také král Herodes dozvěděl, kdo to přijel do města, a vylekaně se vyptával, koho že to ti cizinci hledají. „Nového krále? Já jsem přece jediný král v zemi!“ Ale co kdyby to souhlasilo, co ti cizinci říkají. Vzpomněl si, že se mezi lidmi vypráví staré proroctví o narození zachránce – Mesiáše – židovského krále. Vystrašeně volal: „Jak to tedy je? Musím to vědět, protože jsem král této země!“ Rychle si dal zavolat kněze a učence a udeřil na ně: „Řekněte mi pravdu! Co říkají svatá písma? Kde se ten zachránce narodí?“ „V Betlémě“ – odpověděli a ukázali své svitky. „Takhle to už dávno prorokoval Micheáš: že zachránce přijde z Betléma.“ 
iv. mudrci u heroda
Král Herodes k sobě tajně pozval také ty hvězdopravce, mudrce, a ptal se jich, kdy tu hvězdu viděli. A ti mu řekli, že to už je pěkně dlouhou dobu, to byli ještě doma – tam daleko na východě. Herodes už měl svůj plán, ale ten neprozradil. Bál se totiž o svůj trůn a chtěl si ho udržet stůj co stůj. Mudrce pouze pověřil úkolem: Aby vše prověřili, zjistili a pak ho přesně informovali, až to dítě najdou. Prý, že se mu chce pak také poklonit. Tvářil se jako laskavý král, kterému na věci opravdu záleží, a dokonce mudrcům poradil, kam přesně mají jít, totiž: do Betléma. Ale pak už, plný lsti a hněvu, plánoval dál.
V. mudrci u cíle
Když přišli mudrci k Betlému, byla už tma. Na nebi hvězdy a ejhle! Na obloze zase ta samá hvězda! Ta, kterou viděli tenkrát doma. Radostně se vydali za ní. Náhle se hvězda zastavila nad místem, kde bylo to dítě, které se jmenovalo Ježíš. Sesedli z velbloudů, vešli dovnitř a uviděli dítě s jeho matkou Marií. To dítě vypadalo úplně normálně jako každé jiné. A přece jen to byl ten král, kterého hledali! Padli před ním na kolena, klaněli se mu a rozložili před ním dary: pokladnici se zlatem (komu jinému než králi patří cenné zlato), misku s kadidlem (jehož vonný kouř měl upozornit na jejich božskou úctu, kterou chtěli dítěti prokázat) a pak džbánek s myrhou (tato vonná a léčivá mast měla pomoci lidem zapomenout na to, že i toto dítě, i když král, jednou též zemře). Čím vším ten Ježíš vlastně je? Ti moudří hvězdopravci z daleké ciziny to poznali.
A co zatím Herodes? Byl to velmi krutý král a vůbec se nechtěl tomu narozenému dítěti klanět. Chtěl ho zabít! Jen aby nepřišel o svůj trůn. A tak kul pikle.
Ještě tu samou noc však mudrcové dostali ve snu pokyn od Boha, aby se k Herodovi nevraceli, aby mu nevěřili. Že chce dítěti ublížit. A oni Boha poslechli a vraceli se domů jinou cestou.
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VI. Na útěku
Král Herodes čekal marně. Brzy pochopil, že ho mudrcové neposlechli. Velmi se rozhněval a křičel něco o podvodu. A pln hněvu a strachu se staral dál. Jak to dítě teď najdeme? V Betlémě je malých dětí spousta. Ani jeho jméno neznáme! Jen jedno je jisté: ten chlapec nebude starší než dva roky – podle té hvězdy. Ten chlapec musí zmizet, má-li Herodes zůstat králem! Král se chopil svého hrůzostrašného plánu. Zavolal si vojáky a rozkázal pobít v Betlémě a okolí všechny malé chlapce do dvou let věku. Aby měl jistotu, že mu to dítě neunikne. Chtěl mít jistotu, tak nehleděl na oběti. Zločinec!
Ale noc před tím, než se to stalo, i Josef měl sen. Ve snu se mu ukázal anděl a řekl mu: „Vstaň, vezmi dítě a jeho matku a uteč s nimi do Egypta a zůstaň tam tak dlouho, dokud ti neřeknu. Protože Herodes chce dítě zabít.“ Josef ještě tu noc s oběma utekl do Egypta a všichni tři tam zůstali tak dlouho, dokud Herodes žil.

VII. návrat domů
Konečně! Po dlouhé době měl Josef opět sen a v tom snu mu anděl řekl, že už se může vrátit, že Herodes už nežije. A tak se ti tři vydali na cestu směrem k domovu a došli až do Nazaretu, tam se usadili, tam, odkud vyšli tenkrát do Betléma kvůli sčítání obyvatelstva. 
modlitba:
Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že tě smíme stále objevovat a že se nám neztratíš, ani když tě nehledáme.	 Amen. 

7.1.2001
VYSLÁNÍ DVANÁCTI
(Ježíš vyzbrojuje kazatele evangelia)
Mt 10, 5-15
Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky. (Sk 1,8a)

I. Motivace
Panovník (třeba král) nemůže být všude, a přitom tak trochu všude být musí, protože se musí starat o mnoho věcí najednou. Od toho má zástupce, kteří mají plnit konkrétní poslání, a pokud jde o cizinu, tam ho zastupují vyslanci a velvyslanci. Představitelé cizí země s nimi jednají tak, jako by jednali přímo s panovníkem. Náš příběh vlastně o takovém panovníkovi a jeho vyslanci mluví.
Ježíš je podle evangelií velvyslanec Boží mezi námi, pro nás Bůh sám. Tento Boží vyslanec si jednou zavolal své žáky a pověřil je, aby ho zastupovali. Stanou se od této chvíle jeho pomocníky. Nebudeme se teď zabývat jejich počtem (proč jich bylo dvanáct) ani jmény a zkusíme si pro jednou představit, že bychom se takovými pomocníky chtěli stát také; a tak si (jako) vezmeme poznámkový sešit a nadepíšeme si: Co mají dělat Kristovi vyslanci a jakou k tomu dostávají výbavu.
II. Kázání o nebeském království
Ze všeho nejdřív si napíšeme, co vlastně máme jako vyslanci dělat: Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Kdyby tu tato věta nebyla nebo kdybychom ji přehlédli, už by to nebylo pověření od Ježíše. I tak by se dalo dělat mnoho užitečných věcí, pomáhat si nebo třeba napomínat lidi, aby se chovali slušněji, nebo si stýskat nad tím, co všechno lidi dokážou zkazit a poničit. Ale nebylo by to už pověření od Ježíše.
Pověření od Ježíše zní: Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Raději si k tomu připišme, že „nebeské” neznamená, že to bude na jiné planetě na konci světa, nebeské znamená, že to království patří Bohu. Nejde ho založit ani vybudovat, nedá se přivolat - přichází „samo”: přibližuje se tak, jak to chce Bůh, a ne my lidi.
III. Kázat evangelium - ale komu?
Pomocníků bude vždycky málo, a lidí mnoho. Kým začít? Člověka asi nejdřív napadne, že by mohl vynechat ty, kdo mu připravili zklamání. To raději půjdu k někomu cizímu. Jenže Ježíš to chtěl jinak. Bůh přece není posudková komise, která jen v cíli odmění ty, kdo úspěšně splnili pravidla. Vždyť jsou tu lidé, kteří např. Mojžíšova pravidla nedodrželi (říkejme jim třeba „ztracené ovce”), a právě k těm je potřeba jít.
Raději si to poznamenejme, ať na to nezapomeneme: Zpráva o tom, že je Boží království blízko, je určena i pro ty, koho by podle našeho názoru vůbec nemusela zajímat, protože se nám nelíbí, jak žijí.
I těm bychom měli vyřídit, že je to království blízko. A raději vysvětlit, že se tím „blízko” nemyslí ani žádné kilometry ani letopočty, protože se tím myslí veliký předěl, který dělí člověka od Boha. Ten předěl - který nemáme jak přemostit - je najednou malý, skoro žádný. Ne proto, že by se lidstvo zlepšilo, ale proto, že tu mezi námi má Bůh svého vyslance Ježíše z Nazaretu. Proto je to království tak blízko.
IV. Moc nad nečistými duchy
Jakou výbavu k tomu úkolu Ježíš pomocníkům nabídl? Dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každý neduh. To bylo tenkrát - však každičkou nemoc přisuzovali satanovi a zlým duchům. My mluvíváme spíš o virech a bacilech, ale to neznamená, že by se na učednické výbavě něco změnilo. Vzpomeňte si místo rýmy, angíny nebo malomocenství třeba na bacila pýchy, ješitnosti, závisti, lhostejnosti, chamtivosti (a dalo by se ve výčtu pokračovat dlouho a dlouho) anebo bacil poraženectví, nejčernějších nářků, zklamání, smutku - nakažené uzdravujte, ty, které takový bacil málem dorazil, probouzejte k životu, démony vyhánějte.
A co s těmi, kdo usilovně slouží zlu? Odpověď je stejná: i od takové nemoci pomáhejte... Že jim to nebude po chuti? Nebude; jenže říkat jen to, co je lidem po chuti, to také není poslání od samého Ježíše... Raději si to zase poznamenejme: Království Boží je dík Ježíšovi blízko a právě toto jsou znamení jeho blízkosti.
V. Za kolik se spása prodává
Ještě kolik za to máme od lidí žádat  - i na to Ježíš odpověděl: Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Jen se zeptejte, kdo ví, že si Boží milost nezaslouží ani zadarmo ani jinak, a právě tomu ji vyřiďte. A co ti, kdo si ji chtějí koupit (anebo o ni nestojí)? Ti  ji nedostanou. To raději vyklepejte prach, který se vám nachytal na boty, a jděte pryč. Ať se o sebe postarají, jak umějí.
Víc nepotřebujete, tato výbava vám bude jistojistě stačit.
Modlitba:
Pane Ježíši, naplňuj nás důvěrou, že tak jako se dovede šířit bacil všech možných špatných věcí, tak také dobré věci jsou nakažlivé. Možná, že Boží království není vidět tak hned, je jako zrnko hořčičné. Od tebe to víme a na to radostně spoléháme.	 Amen.
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14.1.2001
ÚDĚL JEŽÍŠOVÝCH UČEDNÍKŮ
(Ježíš povzbuzuje ke statečnému vyznání)
Mt 10,16-33
Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým nebeským Otcem. (Mt 10,32u)

I. Motivace
Už se vám někdy stalo, že jste něco mysleli dobře, a přesto se za to na vás někdo zlobil? Určitě ano. A už se vám někdy přihodilo, že jste jen šli udělat, co vám někdo přikázal nebo poradil, a jeho vinou jste takto narazili na něčí zlobu? Tak přesně to se začalo stávat Ježíšovým pomocníkům: chtěli dělat to, co se naučili od Ježíše. Chtěli být jako on. A dostávali se kvůli tomu do potíží.
II. Předzvěst pronásledování 
Nejprve se naučili, že je Boží království blízko. To není věta jako každá jiná: jim tato věta dodávala odvahu, když se báli. Dávala jim naději, když byli skleslí a smutní. Ty, kdo dělali lumpárny, ty zase upozorňovala, že vůbec nedělají dobře.
To všechno chtěli Ježíšovi pomocníci říct druhým lidem. Měli z toho radost, že je Boží království blízko, a chtěli se o tu radost podělit. Tak s tou zprávou vyrazili do světa. Stalo se však něco nepříjemného. Málokdo je vítal, ba naopak: cítili se jako ovce, které přišly něco vyprávět vlkům. Začali se proto mít před lidmi na pozoru: vždyť u nich už tolikrát narazili na zlobu a nenávist.
První, co by nás v tu chvíli asi napadlo, by bylo mlčet, nic už neříkat. Vždyť jsou z toho jen potíže, a jak nebezpečné! Jenže Ježíš je přece poslal, aby kázali o tom, že je Boží království blízko, a aby pomáhali lidem od všech nemocí a neštěstí. Co teď? Mají přestat, když jim kvůli tomu úkolu hrozí nebezpečí? Vždyť i ta nenávist, se kterou se setkávají, je taková zhoubná nemoc, proti té se přece musí něco dělat.
III. Co je přednější
Jaké však bylo jejich překvapení, když viděli, co se dělo dál: místo aby nenávisti a zloby ubývalo, jako by jich bylo víc a víc! Dokonce ani mezi těmi, kdo si byli nejblíže, to nebylo lepší. Zpráva o Boží blízkosti měla přece působit právě obráceně - a místo toho to teď vypadá, jako by lidský život snad ani neměl žádnou cenu. Jedni stojí se zbraní v ruce proti druhým. Ježíšovy žáky nenávidí všichni svorně, aspoň v tom se vzácně shodnou. Jenže co jiného se vlastně dalo čekat? Když pronásledovali Ježíše a zlořečili mu, proč by jeho následovníky měli šetřit a chovat se k nim pěkně?
Zkrátka to vypadalo, že i když se snaží ten úkol od Ježíše plnit věrně, výsledky za moc nestojí. Ale to vy přece víte, že ne všechno přináší okamžité výsledky (když něco zasejete, taky nemáte hned druhý den úrodu). Však se jen podle výsledků řídit nemůžeme: tuto Ježíšovu práci dělat musíme prostě proto, že je to potřeba. Vyhánět démony všech nemocí a neštěstí, bacily nenávisti a strachu. A říct lidem o tom, že je Bůh a jeho království úžasně blízko, však se podívejte na Ježíše a uvidíte. Tento úkol jen tak nemůžeme vzdát - přece necouvneme před nenávistí, když zrovna ji máme vyhánět?
IV. Dva vrabci za haléř
Z toho, co jim kdy Ježíš říkal, zněla teď nejhlasitěji jeho pomocníkům v uších věta: „Nebojte se.” Nebojte se těch, kdo vám mohou ublížit na těle - strach z nich by vám mohl ublížit víc než oni sami. Přijde čas, kdy vyjde najevo všechno, co se dnes schovává; všechno temné a děsivé najednou bude vidět - vy o tom neváhejte mluvit nahlas už teď.
To se snadno řekne - nebojte se. Jenže strach si někdy poručit nedá a je tu. To se snadno řekne - nebojte se nepřátel, ti vám leda ublíží na těle, ale je to lepší, než kdybyste před nimi utekli rovnou do pekla. Jenže, jak to udělat, abychom se nebáli, když jsme proti nim sami? A právě o tom jim Ježíš tenkrát řekl ještě něco: Kolik byste zaplatili za vrabce - tak půl haléře? Vidíte, a o každého z nich má váš nebeský Otec starost a o každého pečuje. Co teprve vy! Bojíte se, že na vás Bůh zapomněl? Mýlíte se! Ví i o každém vlasu, který máte na hlavě. A nejen ví - má o vás starost a stojí o vás. Tak už se nebojte!
V. Kdo se ke mně přizná...
Jak to dopadlo? Někteří se nebáli a stáli i v nebezpečí za tím, co jim řekl Ježíš. Když to bylo zrovna u soudu nebo před nějakými mocipány, říkali si, že jejich slova o Božím království třeba přece jen zapustí kořínky i u těch mocipánů (však víte, že ovoce přijde až mnohem později).
Jiní raději vycouvali: než aby mě někdo tloukl, to si raději půjdu po svých a budu dělat, jako že vás všechny - s Ježíšem v čele - vůbec neznám. Ztratili odvahu. To se stává.
Bible líčí Ježíše z Nazaretu jako Božího vyslance mezi námi. Nebo jako přímluvce - to je někdo, kdo je moc potřeba u soudu. Člověk, který se žalobníčků bojí tak strašně, že raději nechce mít nic společného s přímluvcem (aby se kvůli němu ža-21.1.2001	Obtížnost a sláva následování				       50
lobníček nezlobil ještě víc) - takový člověk nedělá dobře. Tím spíš, že Bůh dal tomuto přímluvci veškerou moc na nebi i na zemi. Takto si to tedy první křesťané říkali: Kdo přímluvce nechce, ten ho před soudcem-Bohem nebude mít.  Kdo se ke Kristu přizná před lidmi, k tomu se on přizná před svým nebeským Otcem.

Modlitba
Pane Ježíši Kriste, někdy je to moc těžké o tobě mluvit, ani nevíme jak. Máme strach, že nebudeme pochopeni. Pomoz, abychom se uměli postavit na tu správnou stranu, dodávej nám odvahu přimlouvat se tam, kde je třeba, aby i ty ses nemusel za nás před Pánem Bohem stydět.	Amen.


21.1.2001
OBTÍŽNOST A SLÁVA NÁSLEDOVÁNÍ
-   důstojnost proroka
(Nic není přednější než Ježíš)
Mt 10,34-42 
Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.  (Mt 16,24)

    I. úvod
  Nic není přednější než Ježíš. Nic není dražší než jeho slovo. I když je náš Pán,  neporoučí, nýbrž vysvětluje, učí, vede. Proto máme tolik jeho slov v Bibli. Aby   Ježíš promluvil i dnes, nutí nás dát si práci s vírou a vztahem k němu. Přemýšlet, promýšlet - zvlášť tam, kde jde o utrpení, bolesti, tápání, nejistoty...
    II. dobrovolnost 
 Od určitého věku života je nejcennější, že Ježíš dává mnoho prostoru k dobro-  volnému přijetí sebe sama i svých závazků a úkolů. Kdybyste nyní vzali pero a   napsali, co děláte dobrovolně a co nuceně, pak to, co vás baví a zajímá, by se  objevilo jistě v první části, zatímco „povinnosti“ až potom. Pán Ježíš chce být na prvním místě a má tam být. Ale neporoučí nám to. Dává nám „ducha dobrovolnosti“ pro náš život v lásce k němu. Ten v našem nitru působí, že rádi a dobrovolně přijímáme Boží věci. A vůbec: nemá-li člověk nic, čeho si dobrovolně váží, pustne vnitřně.
III. Program Ježíše Krista
Na několika místech evangelií smíme slyšet slovo Pána Ježíše, které je základním vodítkem všeho dalšího. Na něm si můžeme vyzkoušet svou dobrovolnost a vnitřní ochotu je přijmout. V našem textu jsou to důsledky Ježíšova příchodu na svět.
IV. meč?
Spojování Ježíše s mečem (rozumějme: násilím, donucováním) je velmi starého data. Máme vědět, že bylo vždy pokušením „horlivých“ křesťanů. Mnohdy se  křesťanství násilím prosazovalo. Nikdy ale nechyběl hlas, že to není správné. A jistota panuje v tom, že to Pán Ježíš nechce. Proč tedy říká, že nepřinesl na zemi pokoj, ale meč?  Nikdy násilí neužil a naopak pokoj, uzdravení, láska -  šly vždy s ním! Spíš se proto ptejme: čeho je meč znamením? Bojů, nepřátelství, násilí. To násilí a boj ovšem přichází „z druhé strany“, z povahy starého světa vyplývá, že odpoví na evangelium odporem a násilím, až i krveprolitím. Téct má ovšem jen krev Kristova a učedníků. I když pokoj Kristův není pokojem za každou cenu, obrana učednictví se nikdy nedovrší mečem.
V. rozrušení rodinných pout?
Neruší je Ježíš, ale bezbožnost, která přestupuje první přikázání: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Ve chvíli, kdy se Bohem stává syn a dcera...., slovo Knížete pokoje přikazuje podstoupit bolestný řez (Žd 4,12). Nárok na lásku nejvyšší - k Bohu - nese v sobě kořen modlářství. Zbožnění dětí a jiných našich svazků se  vždy těžce vymstí. Člověk člověku Bohem být nestačí. Příslušnost k Pánu a Vládci, který vydal celý svůj život za nás, znamená, že toho budeme hodni /3x!/
VI. kříž!
Ježíš na kříži umřel (zástupně za nás). A kříž se stal symbolem celého jeho pře-  bývání mezi námi. Vyznáváme jeho život slovem: trpěl (pod Pontským Pilátem).  Kříž učedníků s Kristovým křížem souvisí. Všechno utrpení a bolest, které nám  vzniká, jsme-li věrnými svědky o Kristu, se nazývá „kříž“. A dovršením tohoto  kříže je mučednictví pro věrnost Kristu. Vzpomeňme na takové svědky v našem  národě: Hus, Jeroným, Augusta... Co o nich víte? Pro ty, kdo takto obětovali svůj časný život, je tu plné zaslíbení věčného života v Božím království.
VII. Následovat Pána Ježíše je slavné
Dílo a obětování, utrpení i vítězství Pána Ježíše je to nejslavnější, co tento svět prožívá! I učedníci Pána Ježíše mají při sobě tak neslýchané věci, tak slavné, dů-28.1.2001	Spor o sobotu						       53
stojné a také potřebné, že je z nich možno poznat slávu Kristovu. Pán Ježíš je s nimi svým Svatým Duchem. Tak je i s námi: všechno, co se nám jako jeho dětem stane, dotkne se zároveň i jeho, ať je to něco malého či velkého. To není troufalost. My nikdy nebudeme jako On. Nebudeme umírat za hříchy světa, ani první nevstaneme z mrtvých, jako on. Přece však máme vědět a radovat se z toho, že všechno, co nám druzí lidé udělají jako jeho učedníkům, a také vše, co my uděláme druhým jako jeho učedníkům, on sám spravedlivě odmění. 
VIII. Závěr 
Pán Ježíš není závislý na našem následování. Tím sloužíme vždy sobě a druhým lidem, svým bližním. Pán Ježíš neposlal učedníky, aby zvěstovali jeho lásku kvůli němu, ale kvůli světu: aby se lidem vedlo dobře, měli se rádi a nezahynuli.
 Modlitba:
Pane Ježíši, dej, ať druhé lidi milujeme, přejeme jim dobro a ukazujeme jim, jak  je krásné tě dobrovolně následovat. Nauč nás spolknout křivdu a chovat se statečně, když jde o tvé veliké věci.  Amen.


28.1.2001
SPOR O SOBOTU
(Milosrdenství, nikoli fundamentalistická nesnášenlivost)
Mt 12,1-8
Chci milosrdenství, ne oběť. (Oz 6,6a)

I. úvod
Náš dnešní oddíl je nazván: Spor o sobotu. Kdo se může hádat o tak fajnový den? I my přece víme, že se v sobotu dá prožít mnoho pěkných věcí. Ráno déle spát, snídaně do postele od maminky, dopoledne hraní nebo výlet, odpoledne kino, navečer televize, to se máme. Navíc po sobotě je ještě sladký den neděle, kdy si dáme repete. Nikdo už neví, že to všechno začalo už tenkrát, když se Pán Ježíš dostal do sporu s experty na Boží zákon a „hlídacími psy“ soboty: farizeji.
II. sobota
Tento krásný den začal v Izraeli, Božím lidu. Jak? Byl mu dán jako Boží přikázání. A k tomu dvojí zdůvodnění: 1. Sobota (nebo také: sváteční den) je vyložen jako den dovršení díla Božího stvoření, které je Boží prací pro lidi. Pán Bůh odpočinul - i ty odpočiň sedmého dne, a poděkuj mu! 2. Hospodin přikázal slavit den sobotní na památku toho, že Izrael byl Boží silnou rukou vyveden z Egypta - a tak se vlastně utvořil jako svobodný lid. Je tedy přerušením práce člověka pro Boha a dovršuje společenství s ním.
III. svědomitost
Izraelci byli vždy velmi svědomití v dodržování soboty. I tam, kde za to byli velmi trestáni a stíháni, sobotu dodržovali - byl to jejich poznávací znak. V době poroby jejich úsilí sobotu slavit ještě vzrůstalo - byla přeci znamením vysvobození a Boží lásky! „Dodržíme-li všichni my, co patříme k Božímu lidu, opravdu sobotu, jak se sluší a patří, Pán Bůh to ocení!“ říkali si ti nejzbožnější... Ale sobota jako měřítko výkonu zbožnosti se docela proměnila.
IV. úzkost
Boží sváteční den se dostal do velikého ohrožení. Tím, že se stal základním znakem pospolitosti Božího lidu. Vztah k němu se začal formalizovat. Přestal být kvasem uprostřed společenství, jeho pořádků a nadějí, už začal míjet vnitřní život věřícího člověka. Mnoho zbožných lidí a znalců zákona vymýšlelo, jak sobotu takzvaně „zachovat“. Člověk není stroj, nedá se na den vypnout, znehybnět...
Bylo by to pro někoho možná moc výhodné a vítané - ale nejde to. Pán Bůh nás ale takové nechce. A spor je tu: když nejde nicnedělání, nejlepší bude dělat toho co nejméně. Dýchat, jíst, pít musíme, i někam si dojít, třeba do chrámu, ale pozor na kroky! Úzkost se vkrádá tam, kde se celý smysl soboty vmáčkne jen do toho „zachování ve vnějšku.“ Smím ještě udělat krok? Smím podat lék nemocnému, aby to nebyla práce navíc? Smím škrtnou sirkou, abych si ohřál jídlo? Jen se vmysleme, co všechno se tu dá „zbožně“ vymyslet!
V. Pán Ježíš v sobotu
Pán Ježíš zachovával přikázání, vyrostl pod jejich vlivem. Znal ovšem vůli svého nebeského Otce a původní smysl jeho zákona. Jednou nechal své učedníky v sobotu „pracovat“! Z hladu pojídali zrníčka obilí, která vybírali ze zralých klasů na poli. „Proč je necháváš pracovat v sobotu,“ ptali se farizeové. Ti vám měli mnoho zápovědí a pravidel o sobotě, co se smí a co ne - a tohle tam bylo taky: nebudeš sklízet obilí v sobotu! Avšak Pán Ježíš řekl: Cožpak jste o tom nečetli v Bibli? Nejsou první, kteří z hladu udělali něco zakázaného. David král i ti, kdo se starají o chrám, to dělali a dělají. A rozhněval se na ně Pán Bůh? A tady jsou také živí, potřební lidé. A je tu také někdo větší než chrám s celým svým provozem. (Tím myslel Ježíš sebe!) 
VI. větší autorita ozdravuje
Tak mluví náš Pán - Ježíš. Pán se řekne latinsky DOMINUS. A dominující je to, co má převahu, co panuje. A sobota a její až trapičské předpisy, to už není. Pán Ježíš činí ze soboty čas, událost, která slouží. Není dominující, ale služebná. On sám je Dominus, ne sobota. „Naše skutečná sobota je Pán Ježíš Kristus,“ kdysi řekl Řehoř Veliký - a to prosím už v 6. století!
VII. den svobody, společenství, radosti
Pravé osvobození a společenství s Pánem Bohem přijde jinak než úzkostným dodržováním soboty. Až přestane být dnem číhání, kontroly, sešněrovanosti, chytáním za rukáv... Až bude opět dnem milosti, odpuštění, smíření... Až přestanou naše „výkony“ a jejich požadování. A milosrdenství lidské se potká s Božím odpuštěním a uzdravením a nasycením... Pak je  (a bude vždy) Ježíš naše pravá sobota.
VIII. sobota a neděle
Mnohé ze soboty křesťané předali neděli (odpočívat, bohoslužby, slavnostnost). I dnes dokážeme posoudit i zkritizovat lidi, že se chovají v neděli nepatřičně. „Ten zvláštní den bude vždy nástrahou, pokud neobjevíme náplň, kterou mu dává Ježíš Kristus svou svobodou a svým vítězstvím, které zní v evangeliu.“
Sváteční den je prubířským: jde nám od srdce, nebo ho „jen zachováváme“? Jinými slovy: stal se potřebou našeho života, potřebou setkání s živým Bohem, studánkou živé vody, milníkem naší víry a zbožnosti?
modlitba
Dej nám, Pane Ježíši Kriste, prožít tuto neděli ve tvé blízkosti a být opravdu blízko lidem kolem. Otevři nám oči pro krásu tvého díla a hloubku tvé lásky! 	Amen.
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