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Hle, služebník můj, kterého jsem vyvolil. (Mt12.18)

I. Ne všichni, kdo jdou za Ježíšem, ho také mají rádi
Nebylo toho málo, co Ježíše a jeho učedníky trápilo. Zdaleka ne všichni, kteří za Ježíšem přišli, si chtěli opravdu vyposlechnout, co říká, a zamyslet se nad tím. Bylo jich okolo Ježíše dost, kteří v něm viděli nepříjemného soupeře: někoho, koho mají lidé rádi, za kým jdou, komu naslouchají. Snad mu záviděli tu oblibu, snad se báli, že takové množství lidu, které se objeví všude tam, kam Ježíš přijde, by mohlo zavdat příčinu k zásahu římských vojáků. Každý ví, jak jsou Římané podezřívaví!
II. Farizejové proti Ježíši
„Stálo by za to, nějak se toho Ježíše zbavit!“ říkají si. „Nebo alespoň nějak zapůsobit na lidi, aby ho neměli tak rádi!“ A tak si vymysleli lest. Přivedli k Ježíši mrzáka, který nemohl hýbat rukou. Člověka odkázaného na pomoc jiných. A položili Ježíši záludnou otázku: „Je dovoleno v sobotu uzdravovat?“
Každý ví, že ne! Sobota je den, kdy není dovolena žádná práce - a uzdravení, to je vlastně také práce. Bůh vyhlásil přísné tresty pro každého, kdo by porušil zákon o sobotním klidu.
III. Ježíš odpovídá na farizejskou lest
	Ježíš se dívá se smutkem v očích na farizeje, kterým ani za mák nezáleží na trpícím člověku. Cožpak Bůh chce lidské utrpení? Stvořil svět takový, aby v něm člověk trpěl? Ježíš nejlépe ze všech ví, že ne! Ví, že jeho dobrý Otec stvořil svět dobrý a že až s lidským hříchem se do něj dostalo všechno zlé. Ti farizeové nevidí ani lidský hřích ani lidské utrpení. Vidí jen sami sebe, snaží se za každou cenu ukázat, že jsou moudřejší než Ježíš, snaží se ho nachytat. Proto mu položili i tuto otázku. 
Jenže Ježíš proti všemu očekávání odpověděl, že v sobotu je uzdravovat dovoleno. A vůbec že je v sobotu dovoleno dělat dobré věci.  Když i obyčejný pastýř je ochoten udělat všechno, aby zachránil ovci, která spadla do jámy, jak by milující Otec neudělal všechno proto, aby pomohl trpícímu dítěti. A kdo jiný by měl na této zemi vyplnit přání nebeského Otce, než jeho Syn! Vždyť co je lepším naplněním dne odpočinku, než umožnit druhému, aby si konečně odpočinul od svého trápení.
Ruka byla uzdravena a šťastný člověk odchází pokojně domů. I Ježíš by mohl být šťastný, protože udělal to, co udělat měl - naplnil vůli svého nebeského Otce a pomohl člověku. Jenže jsou tu ještě ti farizeové. Farizeové plní vzteku a zášti, protože se jim nepodařilo Ježíše zesměšnit, naopak - jako hlupáci teď vypadají oni. A tak se rozhodli, že Ježíše zahubí.
IV. Kdo je vlastně Ježíš
Proto Ježíš odešel pryč. Dál uzdravoval nemocné, ale přikazoval jim, aby o tom nikde nemluvili. Proč dráždit farizeje, když je ještě tolik trpících a těm je nutno pomoci, ještě než se Ježíšova cesta naplní na Golgatě. Dobře o něm prorokoval Izaiáš, když mluvil o Božím služebníku, který bude světu ukazovat, co je správné a co správné není; nebude však hříšníky ničit, ale ujme se jich a povede je k novému životu. Izaiáš dobře prorokoval o služebníku, který bude v moci Ducha svatého pomáhat ostatním a tak bude všude okolo sebe šířit ten pravý sobotní klid, pokoj a odpočinek. Prorokoval dobře o služebníku, který přinese potěšení pro všechny lidi a nebude přitom křičet, ukazovat na sebe a dělat si reklamu.
Takový je Ježíš. Ví, že lidé potřebují pomoc a útěchu ve svém trápení, a proto pomáhá, těší a nehledí přitom na sebe. Nepřišel proto, aby si dal sloužit, ale aby sám sloužil druhým.
Modlitba:
Pane Ježíši, ty pomáháš trpícím a nestaráš se o to, zda se to hodí, zda je půda připravena pro reklamu a pro slávu. Ty se staráš o vůli Otcovu, která je plná milosti a soucitu. Kéž bychom tě měli před očima!	Amen11.2.2001	Čisté a nečisté						         4
11.2.2001
Čisté a nečisté
(Rozhodující nejsou předpisy,
lidské srdce znečišťuje člověka)
Mt 15, 1-20 
Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím.
(Iz 6,5c)

I. Kdo je horší než bouře na jezeře?
Učedníci jsou ještě plni toho zázraku, jak jejich Mistr utišil bouři na Genezaretském jezeře. Ze strachu z utonutí a zázračné záchrany v nich zůstalo vědomí, že jejich Mistr jim dokáže pomoci i v největší nouzi. Už by si mysleli, že to konečně všechno šťastně skončilo a oni mají pokoj - jenže ouha. Do  cesty se jim nestaví jen (v zásadě slepé) přírodní živly, ale i protivník mnohem rafinovanější - zlomyslný člověk.
To za Ježíšem přišli z Jeruzaléma farizeové a zákoníci a žalovali na jeho učedníky, že prý si před jídlem obřadně neomyjí ruce. Nejde tu o strach před nemocemi. To tehdy ještě nevěděli, že ze špinavých rukou může jeden onemocnět třeba žloutenkou. Jde o zvířata, o kterých Bůh řekl Mojžíšovi, že se jich lidé nesmí ani dotknout, natož je jíst. A co když Ježíšovým učedníkům na rukou ulpěl prach, po kterém kdysi taková havěť přeběhla? Ten prach je nečistý - a teď by se dostal do jídla a jídlem i do jejich těla a tak by i oni byli nečistí před Bohem!
II. Proč to dělají?
Jeden by si mohl říci, že ti zákoníci a farizeové musí Boha převelice milovat, když i na takové drobnosti dají, přepečlivě je hlídají, ba i jiné varují, aby neudělali něco, co by je oddělilo od Boha! Jenže chyba lávky, jim vlastně o Boha vůbec nejde. Spíše než Boží vůle si mnohem více cení právě těch svých úvah o nečistých rukou. 
A Ježíš to o nich ví. Zná ty jejich výpočty, kolik kroků může člověk udělat v sobotu, aby neporušil sobotní klid, a spoustu dalších výmyslů, které si přidali k Bibli a snaží se je vnucovat všem okolo.
III. Farizejské pokrytectví
Také jim to Ježíš řekl. „Nevidíte si na špičku nosu. O maličkosti se hádáte a tam, kde jde o opravdu důležité věci, tam jste vedle Již od dětství znáte páté přikázání Desatera: ,Cti svého otce i matku‘. Jenže se jím vůbec neřídíte. Místo abyste se o rodiče jak se sluší postarali, když už jsou staří, tak to, co byste jim měli dát, jako odkážete Bohu a spokojeně si toho užíváte. 
Rodiče mohou třeba umírat hlady – ale vy jim to nedáte, vždyť to patří Bohu! To by přeci byla neslušnost, brát něco Bohu a dávat to lidem, třeba by to byli vlastní rodiče. Jste falešní pokrytci a dobře o vás prorokoval Izaiáš, když řekl, že máte Boha plná ústa, ale vaše srdce je plné sobectví. Nectíte Boha, ale ty svoje nesmyslné poučky!“
Pak Ježíš svolal všechny lidi a vysvětlil jim, proč se na farizeje a zákoníky tak rozzlobil. Vysvětlil jim, na co si přišli stěžovat, a varoval je: „Bůh hledí na vaše srdce! Nejde o to, co do úst vchází, ale co z nich vychází.“
IV. Může to být i náš problém
Učedníci však Ježíši neporozuměli. Viděli jen, že farizeové a zákoníci odešli uraženi domů. Ale ani oni sami nepochopili, jak je to s tím, co do úst vchází a co vychází a co člověka znesvěcuje. A tak se na to Ježíše zeptali - a on jim to vysvětlil.
Bůh hledí především na naše srdce. Kdyby srdce těch farizeů a zákoníků patřilo Bohu, nikdy by je nenapadlo přijít s takovou obžalobou. Jenže oni své srdce Bohu nedali. Mají ho plné svého sobectví, a proto také Ježíšovi neporozuměli.
A není to jen jejich problém! Každý z nás na tom může být stejně. Napadne ho nějaká lumpárna – třeba někomu něco vzít, nebo jinak ublížit - a myslí si, že když to nikomu neřekne a jen o tom bude vskrytu přemýšlet, tak se vlastně nic neděje. Jenže chyba lávky! Čeho je srdce plné, tím ústa přetékají. Na špatné věci by člověk neměl ani myslet, protože špatnost, kterou v sobě skrývá, ho nakonec přemůže. Tak jako přemohla zákoníky a farizeje, kteří se ošklivě chovali k rodičům a ještě si namlouvali, že se to Bohu líbí.
Čisté a nečisté potraviny jsou proti tomu maličkost - vždyť člověk něco spolkne, nějaký čas to běhá vnitřnostmi a je to zase venku - a člověk je stejný, jako byl dřív. Ale zloba, kterou skrývá v srdci, ta člověka odvádí od Boha a od všeho dobrého, co jen na světě je. Neposlouchejte farizeje a zákoníky. Jdou jako slepí za svými výmysly a na Boha nehledí. Půjde-li někdo s nimi, bude bloudit jako oni. Bohu se ale takové bloudění pranic nelíbí. Dejte mu svoje srdce a budete žít tak, jak to Bůh očekává.
Modlitba:
Pane Bože, prosíme tě o srdce čisté, abychom vždy přemýšleli, co by Pán Ježíš udělal, jak by se zachoval. Aby se nám nestalo, že svoji lenost a neochotu budeme schovávat za nějaká pravidla a předpisy. Modlíme se za rodiče, za dospělé, kteří jsou někdy už tak zajeti ve svých kolejích, že nejsou schopni udělat něco neobvyklého.	Amen
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18.2.2001
PŘEDPOVĚĎ UTRPENÍ 
(Utrpení není osudem nebo náhodným neštěstím,
nýbrž zvolenou cestou)
Mt 16, 21-23; 17, 22-23; 20, 17-19
On nesl hříchy mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných.
(Iz 53,12c)

I. Motivace
Kdo z vás četl knihu E. Štorcha Lovci mamutů, nalezl tam dojemný příběh o chlapci Kopčemovi a jeho matce Nianě. Oba se v kruté zimě ocitli opuštěni v lese, daleko od své tlupy. Malý Kopčem plakal hlady. Mamince Nianě se podařilo ulovit několik ryb. Chlapec se hltavě najedl a potom si začal uvědomovat, že matka neměla návnadu. Jak se jí mohl rybolov podařit ? A maminka mu ukázala svou nohu, ze které vyřízla kus masa, aby mohla nalovit ryby pro svého hladovějícího syna. Maminka věděla, že její utrpení má smysl.
II. Ježíš na cestě za svým posláním
Snad každé dítě má určitou představu, čím by chtělo v životě být. Některé třeba pilotem, jiné herečkou. Jaké asi byly dětské představy Pána Ježíše ? Josef byl tesařem. Ježíš se u něho mohl naučit lásce k práci, třeba k práci se dřevem. Mohl si představovat, že něco podobného bude jednou dělat sám.
Ale zprávy o Ježíšově dětství nemáme, objevuje se až jako dvanáctiletý, když učí v chrámě. Svou přítomnost a své vystoupení v chrámě považoval za zcela samozřejmé a přirozené. Tři dny trvalo Ježíšovým rodičům, než jej nalezli. A při shledání se Ježíš nijak nerozpakoval položit jim otázku: Jak  to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce?
Ve dvanácti letech už Ježíš věděl dost přesně, co je v životě důležité. Nevíme, jak daleko viděl, ale základní nasměrování bylo na světě.
III. Ježíšova příprava
Uplynulo více než 10 let a Ježíš se na svůj úkol chystal na poušti. Když je člověk v tichu, lépe se mu přemýšlí. Ale Ježíše z toho klidu vyrušoval satan. Teď měl Ježíš příležitost ukázat výsledky svého rozjímání. Satan mu dává tři krásné příležitosti ukázat, že jako Boží syn může všechno. Proměnit kamení v chleby, skočit z chrámové věže i získat všechna království světa. Ale Pán Ježíš věděl, že být obdivovaným divotvorcem není smyslem jeho života. Odolal, vydržel, neustoupil.
IV. Cíl cesty se blíží
A jsme zase o několik let dále, i o několik kilometrů dále - na cestě do Jeruzaléma. Tady byl Pán Ježíš již blízko svému cíli. Určitě znáte ten pocit - třeba před pololetní písemnou prací. Učili jste se poctivě a teď už jen čekáte na zadání otázek. A doufáte, že vám na poslední chvíli neselžou nervy. Jenže ať písemka dopadne jakkoliv, život půjde dál. Na Pána Ježíše čekala  úplně nová situace. Třikrát opakoval učedníkům i sobě, že ho čeká utrpení. Při první předpovědi jej od toho Petr zrazoval, při druhé předpovědi se učedníci zarmoutili, reakce na třetí předpověď byla neuvěřitelně věcná: matka synů Zebedeových žádala Ježíše o výhody pro své syny. 
Stejně jako na poušti, i zde zůstal Ježíš věrný svému úkolu. A důsledně ji uskutečňoval, i když musel trpět. I když byly výsledky jeho svědectví nejisté, Ježíš znal přesně to, co my tak často hledáme: Boží vůli.
V. A co my?
Kolikrát už jste slyšeli větu: Proč Bůh sesílá na lidi tolik utrpení? (Pro tuto chvíli neberme v úvahu, že za značnou část svého trápení si lidé mohou sami). Matka malého Kopčema viděla smysl svého utrpení zcela zřetelně: nasytit hladovějícího syna. My důvod utrpení někdy nevidíme, ale přesto jsme na tom lépe: máme víru, že za námi stojí Bůh. A ten dá našemu utrpení smysl i naději.
Modlitba:
Pane Ježíši, šel jsi před námi cestou pozemského života i cestou utrpení. Prošlapával jsi nám stezku k Bohu. Prosíme Tě, pomoz nám, aby nezarostla trním, zvedej naše unavené nohy a podpírej nás až do cíle.	Amen.
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26.2.2001
Zvěst o odpuštění
(Je nám odpuštěno a máme odpouštět)
Mt 18, 18-20
Jste lid Boží, pro vás nebylo slitování,
ale nyní jste došli slitování. (1Pt 2,10 b)

I. Kdo je u Boha největší?
Celé to vlastně začalo otázkou učedníků, kdo že je v království Božím největší. Možná mysleli na Mojžíše nebo na Eliáše. Možná mysleli na apoštola Petra, který za Ježíše před chvílí zaplatil chrámovou daň. A nebo možná chtěli, aby Ježíš pochválil je všechny a řekl jim, že jsou to oni, protože oni jsou přeci ti, kdo ho tak věrně následují! Ale ani jedno z toho by nebyla správná odpověď. Ne hrdinové bojů o víru, ale ti, kteří tiše a s důvěrou čekají, co jim Bůh řekne, a pak jdou a podle Boží vůle žijí, ti jsou v království Božím největší.
Jsou jako malé dítě, které poslechne každého, komu důvěřuje. Snadno se takovým lidem ublíží, protože tak, jako se snaží jít za Bohem, tak půjdou i za zlým a zákeřným člověkem, který je chce svést z cesty k Bohu. Ale běda takovým darebákům, kteří by chtěli ubližovat Božím dětem! A běda i těm, kdo by se jim chtěli smát! Nejsou hloupí - oni si jen Boží moudrosti cení více než té svojí. Proto je Bůh chrání, jako pastýř chrání svoje milované ovečky, a když nějaká bloudí, sám ji hledá a vede zpět k stádu.
 II. I my máme být „dobrými pastýři“
I my máme hledat ovečky, které bloudí, a vracet je zpátky do stáda. Vždyť by i nám bylo smutno, kdyby od nás někdo odešel a nechtěl se vrátit, zvláště když odešel pro nějakou hloupost. Máme chodit za všem, kteří odešli, povídat si s nimi a když to k ničemu nevede, tak si i vzít s sebou někoho dalšího, rozumného a zkusit si o tom, co nás rozdělilo, v klidu popovídat. Je možné, že ani tehdy to nepomůže. Je možné, že  kdybychom za ním všichni přišli, tak nás vyžene. Někdy je takové zloby v člověku i mezi lidmi tolik, že už se prostě nemůžeme domluvit. Jen jestli jsme opravdu udělali všechno, co bylo v našich silách.
III. Nejlepší cesta k nápravě – odpuštění
Jenže co to znamená - udělat všechno, co je v mých silách? Znamená to snad, jestli jsme křičeli dost nahlas? Nebo jestli jsme vyhrožovali vším, co nás jen napadlo? To jistě není správná cesta a ví to nejen Ježíš, ale vědí to i učedníci. Vědí, že tím „nejvíc“, které můžeme udělat, je odpustit tomu druhému. Zapomenout na všechny špatnosti, které kdy udělal, a žít s ním, jako by se nic nestalo. Není to nic lehkého, ale je to jediná cesta, jak spolu žít. Jestliže se budeme neustále kousat za něco, co jsme si kdy udělali, tak se snad jednou doopravdy sníme.
 Petr tehdy přišel za Ježíšem a na to odpuštění se ho pořádně vyptal. Kolikrát že má vlastně člověk jinému člověku odpustit. Moudří rabíni říkali že sedmkrát. Petr chtěl vypadat jako velkodušný učedník - a tak řekl sedmkrát. To už mu připadalo docela dost. Ublíží mi,  já mu odpustím. Zase mi ublíží - zase mu odpustím. Zase mi ublíží - zase mu odpustím. A ještě jednou a ještě a ještě a ještě a - to by snad už stačilo! Nebo snad ne? Cožpak si člověk zaslouží tak velikánské odpouštění?!  Ale Ježíš mu odpověděl: „Petře, i sedmkrát by bylo hrozně málo. Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát.“
IV. Podobenství o nemilosrdném služebníku
Hned ten začátek - „S královstvím Božím je to tak...“ Když se Petr ptal, kolikrát má odpustit, asi netušil, jaký dosah má jeho malé, třebas sedminásobné odpuštění. Tam kde odpouštíme, tam jednáme jako Bůh, tam prosazujeme Boží jednání a Boží postoj. Dokonce můžeme říci, že při odpouštění se stavíme na místo Boží: Odpuštěním přivádíme do tohoto slzavého údolí lidské bídy a hříchu Boží království. Protože Boží království je tam, kde nové hříchy nejsou a staré byly odpuštěny.
 Jak je to tedy podle tohoto podobenství s královstvím Božím. Král si vyžádal účty od svých služebníků. Právě tak my v den posledního soudu staneme před soudnou stolicí Boží a budeme skládat účty. Účty z každého špatného činu, ale i každého marného slova. A když si uvědomíme, že před Bohem je hříchem již pouhá touha po hříchu, již špatná žádost, nepřipadne nám ani divná ona ohromná částka, kterou služebník králi dlužil. Ona částka deseti tisíc talentů přepočtena na dnešní peníze by šla do milionů korun. A tak jako onen služebník stojíme i my před Bohem se svým dluhem, s proviněním, jehož velikost je nezměrná. Tak jako on i my musíme padnout Bohu k nohám a prosit za odpuštění. Služebník dokonce sliboval, že zaplatí, i když asi i jemu muselo být jasné, že takovou částku nikdy dohromady nedá. Král v tomto podobenství představuje Boha. A jak jedná Bůh? Jako milosrdný Otec, který má rád své děti, když se provinily. Slituje se a odpustí. Dlužník odchází bez dluhu. Kdo se provinil, odchází jako nevinný. Hrozilo mu otroctví, a to nejen pro něj, ale i ženu a děti; a nyní mu zůstává i jeho úřad, příjmy, prostě jako by se nic nestalo. - A tento „SPRAVEDLIVÝ“ potkává svého spoluslužebníka, který mu dluží nepatrnou částku, na dnešní peníze je to pár set korun. Dlužíš, tak zaplať! A když neměl čím zaplatit, poslal ho do vězení pro dlužníky. Tam ať pracuje, dokud svůj dluh nezaplatí.
Kde zůstalo odpuštění? Proč si první služebník nevzpomněl na to, co prožil před pár minutami? A proč my tak často jednáme jako on?
Když jeho spoluslužebníci viděli, co se stalo, velice se zarmoutili... Reakce oněch spoluslužebníků je pozoruhodná. Leckdo by nejspíš rozzlobil a také by to tomu necitovi dal pořádně najevo. Oni jsou však smutní. Trápí se nad bezohledností svého kolegy. Jdou za králem a upozorní ho na to, jak nečestně jednal ten první služebník. Král se rozhněval a dal ho do vězení, dokud celý dluh nezaplatí. 

V. A co my s tím...
Celé podobenství je založeno na jediném slově - odpuštění. Toto slovo prochází celým Ježíšovým životem, od Janova křtu na odpuštění hříchů, až po slova na kříži - Otče odpusť jim... Pozoruhodné je i to, že po slovech modlitby Páně je podruhé připomenuta jen jedna jediná prosba z oněch sedmi - jestliže neodpustíte, ani Otec vám neodpustí... Vynechat z Ježíšovy zvěsti slovo „odpouštět“  by znamenalo zcela znehodnotit evangelium. Vynechat tato slova v životě by znamenalo přestat být křesťanem. Vždyť křesťan je člověk, který  z milosti přijal odpuštění hříchů v Kristu Ježíši a to ho zavázalo k následování Ježíšova vzoru. Musíme si však uvědomit, kde v tom podobenství je naše místo. Vždyť Bůh nám odpouští, kdykoli  hříchy vyznáváme, a to přeci děláme každé bohoslužby i ve svých soukromých modlitbách. My jsme nyní v okamžiku, kdy odcházíme čisti od svých provinění a potkáváme svého bratra či sestru, který se provinil proti nám. A nyní záleží na nás. Uvědomíme si, že Bůh nám odpustil mnohem víc a budeme jednat jako on, anebo se zachováme tak jako onen bezohledný služebník?! 

Modlitba:
Pane Ježíši Kriste, prosíme tě, nauč nás odpouštět tak, jako tvůj nebeský Otec dokázal odpustit nám. Nedopusť, abychom ztráceli přátele a rozbíjeli naše společenství jen proto, že nedokážeme jeden druhému odpustit. Dej nám skrze odpuštění prožít obnovení každého ztraceného vztahu.	Amen4.3.2001	Výzva k očistě bohoslužebného života		                  12
4.3.2001
Výzva k očistě bohoslužebného života 
(Prorocké činy – prorocká očista kultu)
Mt 21, 10-17
Můj dům bude zván domem modlitby. (Mt 21,13 a)

I. Motivace
My křesťané se scházíme ve svých kostelech, modlitebnách nebo sborových místnostech. Ať už jsou to velké prostorné kostely, místnosti menší či větší, výstavné nebo prostě zařízené, scházíme se v nich, abychom byli spolu a abychom mohli společně chválit Pána Boha. Nescházíme se jen k bohoslužbám, ale i jindy – děti na schůzkách náboženství, své schůzky má i dorost a mládež, mohou se scházet i rodiče dětí i staří lidé. Pro všechny dospělé jsou biblické hodiny. To ale není všechno. Ve  sborových prostorách můžeme hrát divadlo, různé hry – i třeba ping pong, malovat nebo něco vyrábět, zpívat, také společně jíst.  
II.  JežÍš přijíždí do Jeruzaléma
Blíží se velikonoční svátky. Jsme na začátku pašijového příběhu, který končí ukřižováním a vzkříšením Pána Ježíše. Pán Ježíš vjel na oslátku do Jeruzaléma. Mnozí ho znali, byli ale i lidé, kteří o něm ještě neslyšeli. Ti vycítili, že se něco děje, a ptali se, kdo ten člověk je. Od těch, kteří Ježíše znali, dostali odpověď, která je vlastně i jakýmsi svědectvím. Mluví o Ježíši jako o prorokovi, který zvěstoval přítomnost nebeského království. Jaké to v nebeském, Božím království bude? Mnozí lidé byli určitě hluboce přesvědčeni, že nejblíže mu je život v jeruzalémském chrámu.
III. Obchodníci na nádvoří chrámu
První Ježíšova cesta vedla právě do jeruzalémského chrámu. V něm se scházeli židé, aby při rozmanitých obřadech  hovořili s Hospodinem. Součástí obřadů byly i oběti. Při těch byla obětována především zvířata. Toho využívali lidé, kteří se chtěli obohatit. Na nádvoří chrámu prodávali holuby, kteří byli obětováni při narození dítěte, ale i při jiných příležitostech, jako bylo třeba uzavírání smluv. Své stánky tam také měli penězoměnci, směnárníci, kteří měnili peníze cizinců na peníze chrámové. Dary směly být přinášeny jen v těchto penězích. Směnárníci měli při výměně peněz samozřejmě také určitý zisk. Vlastně pomáhali lidem a tak trochu si přivydělali. Má to tak ale skutečně být?
IV.  Ježíš vyhání obchodníky a uzdravuje
Ježíš přišel do chrámu a viděl, co se tam děje. Vůbec se mu to nelíbilo. Zasáhl rázně, nejen všechny prodavače, ale i kupující z nádvoří chrámu vyhnal. Jejich stánky a stoly zpřevracel. Peníze zůstaly poházeny na zemi a holubi se rozlétli do okolí. Ježíš nesouhlasil s tím, aby se v chrámě scházeli lupiči. Jak obchodníci, tak směnárníci lupiči vlastně byli. Vydělával na příkazech Zákona, které byly věřícím lidem svaté. Po této události přišlo za Ježíšem několik nemocných lidí, chromých a slepých a Ježíš je uzdravil. Znamenalo to pro ně kromě jiného i to, že mohli konečně vstoupit až dovnitř do chrámu, protože nemocní lidé mohli zůstávat jen na vnějším chrámovém nádvoří. Ježíš tak nejen bořil a rozháněl, ale na druhou stranu také zpřístupňoval chrám pro všechny. Už nejsou žádné podmínky pro rozhovor s Pánem Bohem. Mohou k němu i lidé bez peněz i lidé nemocní. Ježíš jim otevírá bránu. 
V. S Ježíšem přichází i děti
Do chrámu přišly s Ježíšem i děti. Provolávaly Ježíši slávu a chválily jej. Nic z toho, co se za Ježíšovy přítomnosti událo v chrámě - vyhnání obchodníků, uzdravování nemocných ani volání dětí - se nelíbilo těm, kteří v chrámě pracovali a vykládali Boží slovo. Byli to velekněží a zákoníci, tedy znalci Zákona, Písma. Ti vykládali lidem, jak se podle Zákona mají chovat, a také je soudili. Velekněží a zákoníci se podivovali. Ježíš mluvil a dělal něco jiného než oni. Nelíbilo se jim také, že  hlas dětí má u Ježíše větší váhu než jejich.  Ježíšova odpověď je ale jasná. Děti mohou o Bohu svědčit a chválit jej stejně jako dospělí, naopak mohou být dospělým i příkladem svojí otevřeností a dychtivostí. Děti jsou také vynalézavé. Často si my dospělí, když si povídáme s dětmi a dovedeme je poslouchat, uvědomíme, že jsme se od nich naučili něco nového, na co děti přicházejí pečlivým zkoumáním všeho, co je zajímá.   
VI. „Můj dům bude zván domem modlitby.“
A tak se vraťme k tomu, co jsme si povídali na začátku. Co se smí dělat v kostele? Nezlobil by se Pán Ježíš i na nás? Můžeme v kostele jíst, hrát divadlo, soutěžit, vystavovat obrazy, malovat i sportovat.  Můžeme dokonce i dělat burzy, tedy prodávat různé zboží. Stále ale musíme mít na mysli, že jsme v chrámě, že jsme tu proto, abychom sloužili Bohu a sobě navzájem, svým bratřím a sestrám. K tomu nám neslouží jen bohoslužby, ale i různá jiná setkání, kdy můžeme být spolu. A výtěžek z burzy? Ten většinou využíváme k tomu, abychom mohli pomoci lidem, kteří pomoc potřebují, lidem, kteří jsou v nějaké nouzi. Za tyto lidi se kromě toho můžeme modlit. Můžeme se modlit za sebe navzájem. Můžeme se 11.3.2001	Ježíšovo varování				                  14
modlit za vše, co spolu děláme v kostele. Protože Ježíš říká: „Můj dům bude zván domem modlitby.“ A tak se v našich chrámech scházejme, buďme spolu, hrajme si spolu a modleme se spolu.
Modlitba:
Pane Bože, děkujeme ti za to, že se smíme scházet v tvém společenství, ať jsme malí nebo velcí, mladí nebo staří, ať jsme zdálky nebo zblízka. Prosíme tě, abychom věděli, že ty jsi mezi námi, dovedli ti naslouchat a dokázali být svědky o tvé milosti.	Amen

11.3.2001
JEŽÍŠOVO VAROVÁNÍ
(Ježíšovo varování a úděl proroků)
Mt 21, 33-46
Boží království vám bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce. (Mt 21, 43)

I. MOTIVACE
Vědí o vás spolužáci, že chodíte do kostela, do nedělní školy, na náboženství...? Máte nějakého spolužáka, o němž víte, že chodí také do kostela? Jste jiní než ti ostatní? Poprosí tě spolužák, že potřebuje něco vysvětlit; najdeš si čas? Někdo kdo ti nepůjčil gumu, potřebuje tužku. Pomůžeš mu, nebo mu řekneš, ať neotravuje? Spolužáci ubližují někomu slabšímu. Přidáš se k většině, nenápadně se vytratíš, aby si i tebe nevšimli nebo ...?
II. JEŽÍŠOVO POSLEDNÍ KÁZÁNÍ
Ježíš ve svých posledních dnech mluvil ke svým posluchačům opět v podobenstvích. Jedno z nich, o němž se dnes zmíníme, bylo o zlých vinařích. V Izraeli na úbočích hor byly vysázeny krásné vinice. Vinici nestačí jen vysadit, ale je nutno se o ni i starat. Okopávat, ořezávat, zbavovat škůdců. Vinice, o niž se vinaři poctivě starají, se odměňuje za tuto péči pěknou úrodou.
III. PEČLIVÝ HOSPODÁŘ
Byl jeden pečlivý hospodář. Koupil  si kus pole a vysadil vinici. Ohradil ji plotem, vykopal v ní lis na hrozny a vyhloubil sklep na uskladňovaní úrody. Svoji vinici chtěl uchránit i proti zlodějům, proto postavil i strážní věž. Zajistil vše, co bylo třeba, aby se mohl radovat ze své vinice a z její úrody. Musel ale odcestovat, proto si vybral vhodné muže, vinaře, a pronajal jim svou vinici.
IV. ZNÁMÝ PŘÍBĚH
Ježíšovi posluchači dobře znali Starý zákon. Tak přece začíná Izaiášova píseň o vinici Hospodinově! (Iz 5, 1-7) Příběh o tom, jak se Pán Bůh všemožně stará o svůj lid, jako dobrý hospodář o svou vinici. Chce jim to Ježíš snad připomenout? Oni přece velmi dobře vědí, jak to bylo dál! Nevděčná vinice nepřinesla ovoce, proto ji stihl trest. Totéž se stalo i Izraeli; Hospodin ho vydal do rukou jeho nepřátel. Ježíšovi posluchači si v duchu mysleli: „To se nás teď už přece netýká! Je to dávná minulost. To je už za námi. Ale proč tam uvádí nějaké vinaře?“
V. ZRÁDNÍ VINAŘI
Ježíš pokračoval dál a před očima se jim odvíjel trochu jiný příběh. Pomalu se  přiblížil čas vinobraní, proto  poslal hospodář své služebníky, aby převzali jeho díl úrody. Těšil se na sladké hrozny, ale stalo se něco nečekaného. Vinaři se totiž rozhodli, že budou mít celou úrodu jen pro sebe a na dohodu se vykašlou. Nedali mu vůbec nic. Udělali však ještě i něco horšího. Nejenom poslaným služebníkům nic, ale vůbec nic, nedali, ale je ještě k tomu i zbili. Některé zbili tak, že až zemřeli, a některé zahnali a zaházeli kamením.
Hospodář a pán té vinice však neztratil trpělivost. Poslal na svou vinici ještě víc svých služebníků. Ale ani ti nic z úrody nepřinesli. Dočkali se jen nadávek, výhazovu, bití a někteří tam nalezli i smrt.
VI. POSLEDNÍ POKUS
Když už hospodář nevěděl, co dál, řekl si: „Pošlu k nim svého vlastního syna. Snad budou mít přece ohled a smilují se nad ním!“ Ale velmi se zklamal. Když vinaři uviděli jeho syna, řekli si totiž: „To je dědic. Pojďte, když ho zabijeme, dědictví bude naše!“ Jako rozumu zbavení se na něj vrhli, vyvlekli ho ven z vinice a tam ho zabili.
Když Ježíš dovyprávěl toto podobenství, zeptal se svých posluchačů: „Co myslíte, když přijde pán té vinice, co udělá těm vinařům?“ Řekli mu: „Ty zlé bez milosti zahubí a vinici pronajme jiným vinařům. Ti mu budou odvádět výnos z úrody v určený čas.“
VII. DRUHÉ PODOBENSTVÍ
Ježíš pokračoval dál. Připomněl svým posluchačům ještě jedno podobenství z18.3.2001	Spor o císařskou daň				                  17
Písma, ze Žalmu 118, 22. a 23. verš: „Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným. Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích.“ Úhelný kámen, tzv. klenák, byl střední kámen v klenbě, který ji držel. Byl důležitý pro stabilitu, aby celá klenba nespadla. Stavitelé izraelské společnosti, farizeové a velekněží, však Ježíše ale zavrhli. Nesplňoval jejich představu o Mesiášovi, zachránci Izraele. Bůh ale nedovolil, aby vinou stavitelů bylo zmařené celé dílo. Vzal ten opovržený kámen a dosadil ho na jeho místo!
VIII. ČÍ BUDE DĚDICTVÍ
A tak Ježíš pokračuje: „Boží království vám bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce. Kdo padne na ten kámen, roztříští se a na koho on padne, toho rozdrtí.“ Když toto slovo uslyšeli velekněží a farizeové, velmi se rozzlobili. Poznali, že Ježíš mluví o nich. Rozhodli se, že ho zajmou. Báli se ale zástupů, protože ho měly za proroka.
Slova zorného textu jsou varováním nejen Izraelcům ale i nám, křesťanům. Dejme si pozor, abychom si Ježíšova zaslíbení nepřivlastňovali příliš samozřejmě. Pán Ježíš k nám přichází ve svém Slovu a ptá se i nás: „Kde je ovoce tvé víry? Je tvoje křesťanství jen ve tvých slovech nebo i v tvém životě?“
MODLITBA:
Pane Bože, děkujeme ti, že jsi nám poslal pravého Zachránce ve svém Synu. Prosíme tě, aby tvé Slovo měnilo naše životy. Prosíme, aby na nás bylo viditelné ovoce víry v tebe, abychom nesli lásku a pokoj mezi rozhádané a ty, kteří to potřebují. Pokorně tě prosíme, aby tvé království nám nemuselo být odňato kvůli naší nevěře.	Amen.

18.3.2001
SPOR O CÍSAŘSKOU DAŇ
(Úcta k Bohu znamená též konec výmluv a lokajské 
poddajnosti)
Mt 22, 15-22
Všecky ctěte, milujte bratrstvo, bojte se Boha, ctěte krále.
1Pt 2,17 (Žilka)

I. MOTIVACE
Děti, věříte mi? Byly byste ochotny mě poslechnout, i když předem nevíte, o co půjde? Teď vás požádám o něco, co vám možná bude připadat divné. Důležité je, abyste poslechly, co vám řeknu.

(Vyber dobrovolníky, aby odnesli někomu židličku, pohladili osobu vedle sebe, něco dobrého snědli, zavázali si okolo krku šátek, vyzuli si levou botu apod.)
Jak jste si připadaly, když jste plnily jednotlivé příkazy? Cítily jste se při tom všechny dobře?
II. SPOLČENÍ NEPŘÁTEL
Ježíš mluvil často lidem v podobenstvích. Mnozí ho poslouchali a snažili se podle toho žít. Mnozí z těch, kteří ho slyšeli, se uráželi a chtěli mu nějak ublížit. Jeruzalém se před velikonocemi hemžil poutníky. Potkávali se, hovořili spolu, přeli se a farizeové si mysleli, že oni nejlépe vědí, co lidé potřebují slyšet. Neměli Ježíše rádi, a proto se radili, jak by ho před zástupem znemožnili. Vymysleli si na něj záludnou otázku a s ní poslali za Ježíšem své učedníky spolu s přisluhovači krále Heroda, kterým se říkalo herodiáni.
III. OTÁZKA DANĚ
Ti přišli za Ježíšem a řekli: „Mistře, víme, že jsi čestný a že pravdivě učíš cestě k Bohu, bez ohledu na to, jaké má kdo postavení. Tak nám tedy řekni: je správné odvádět římskému císaři daň?“
Byla to velmi záludná otázka. Byla řečena uprostřed zástupu lidí, kteří byli naladěni proti Římanům. Víme, že Římané okupovali izraelské území a všichni nenáviděli jejich vládu a daně. Mnozí z nich tvrdili: „Nemůžeme přece nad sebou uznat jiného Pána než Hospodina!“ Měli to chytře vymyšleno. Když bude Ježíš pro placení daní, budou říkat, že je to zrádce. Kdyby byl proti, donesou to herodiáni úřadům.
IV. ZAHANBENÍ POKRYTCI
Ježíš však viděl do jejich srdcí a věděl, že jim vůbec nejde o pravdu. Postřehl jejich zlý úmysl, pochopil, jakou past připravili, a řekl: „Vy pokrytci! Chcete mě doběhnout úskočnými otázkami? Ukažte mi minci!“ A tak mu podali denár. Ježíš vzal peníz a zeptal se jich: „Čí obraz a čí jméno je tu vyraženo?“ Odpověděli: „Císařovo.“A tak jim Ježíš řekl: „Tak tedy dávejte císaři, co je císařovo, a co je Boží, dávejte Bohu.“ Ježíšovi odpůrci byli touto odpovědí zaskočeni a museli zahanbeně „vyklidit pole“.
V. OTÁZKA POSLUŠNOSTI
Ve Starém zákoně v knize Soudců se můžeme dočíst také o jednom „podobenství“, které v těžké situaci říkal lidu Jótam: "Sešly se stromy, aby si nad sebou pomazaly krále. Žádný hodnotný strom, oliva, fík ani vinná réva, nechtěl  být králem nad ostatními stromy. Ty všechny chtěly raději nést ovoce než kralovat. Tak se nakonec stal králem obyčejný, neužitečný bodlák.
Mezi stromy, které odmítly panovat nad ostatními, byla i vinná réva. Pán Ježíš je často přirovnáván k vinnému kmeni. On nepřišel na to, aby vládl světu, ale aby sloužil a poslouchal vůli svého Otce. Chceme-li být jeho následovníky, tak ho následujme v této jeho poslušnosti a pokoře.
VI. OTÁZKA PRO NÁS
V úvodu dobrovolníci z vás vyplnili některé mé příkazy, které nedávaly smysl. Jejich splněním jste nikomu neublížili. Možná jste někoho potěšili? Nebylo tak těžké je poslechnout. Co by se stalo, kdybych chtěla, abyste někomu ublížili? Poslechli byste? Jedna z odpovědí na tyto a jim podobné otázky je obsažena v 1Pt 2,17: "Všecky ctěte, milujte bratrstvo, bojte se Boha, ctěte krále." Všechny máme respektovat, tedy i své nadřízené (ve státě, v škole, v práci, doma). Máme se milovat, snažit se pomáhat druhým. Bázeň před Bohem nám ale ukazuje, že ne všechny příkazy se dají a mají splnit. A tak můžeme jednat ve svobodě, kterou nám dává Ježíš: poslouchat Pána Boha a činit jen to, co se jemu líbí.
MODLITBA
Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že jsi přišel, abys nás vysvobodil z našeho strachu, malověrnosti, pýchy a nevděčnosti. Dej nám sílu a tvou milost, abychom dovedli plnit povinnosti, které máme. Na druhé straně, prosíme, pomáhej nám, abychom se nebáli, abychom byli pevní ve víře a nedělali ve svém životě kompromisy.	Amen.
25.3.2001	Proroci, učitelé moudrosti i zákoníci		                  20
25.3.2001
PROROCI, UČITELÉ MOUDROSTI I ZÁKONÍCI
(Proti diskriminaci a předsudkům)
Mt 23, 29-36
Zákoník, který se stal učedníkem království nebeského,
je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré. 
(Mt 13, 52)

I. MOTIVACE
Když běží v televizi nějaký western, nemusíte se ani dívat od začátku, abyste na první pohled poznali, kdo  je tam kladný hrdina a kdo padouch. Padouch má většinou černý klobouk, knírek a je veskrze nesympatický. Je tam především proto, aby hlavnímu hrdinovi znepříjemňoval život. Vymýšlí na něj léčky, občas dojde i k přestřelce a je to hodně napínavé. Jenomže ten kladný samozřejmě střílí mnohem lépe, a tak to padouch nakonec stejně prohraje.
Když bude člověk číst Ježíšův příběh v evangeliích hodně nepořádně, možná by ho mohlo napadnout, že zákoníci a farizeové jsou tam právě takoví padouši. Kolik jenom najdeme situací, kdy jsou s Ježíšem ve sporu. Pravda, v Novém zákoně se nestřílí jako ve westernech. Zato ale Ježíš se zákoníky a farizeji vede často různé debaty. Oni se ho při nich většinou snaží přivést do úzkých, chytnout ho za slovo anebo třeba přinutit, aby řekl něco, co potom budou moci použít proti němu. A Ježíš taky neříká snad nikomu tolik ostrých slov jako právě zákoníkům a farizeům. 
II. ZÁKONÍCI A FARIZEOVÉ
Jenomže takhle jednoduché to přece jenom není. Zákoníky a farizeje v Ježíšově době nepovažovali za žádné padouchy. Právě naopak. Byli to vážení mužové. Zákoníci většinou od mládí poctivě studovali.  Vyznali se v bibli a přečetli spoustu moudrých knih. V synagogách učili ostatní, jak rozumět tomu, co se v bibli píše. Farizeové si zase říkali lidé, kteří se rozhodli, že budou brát zákon, to co Pán Bůh od svého lidu chce, co nejvíc vážně. A že radši budou přísnější, než aby něco zanedbali. 
III. BĚDA VÁM, POKRYTCI
Kdyby tomu tak vždycky bylo, asi by Ježíš neměl důvod, aby se na zákoníky a farizeje zlobil. On přece taky učil a vykládal Písmo a bral ho vážně. Jenomže některým zákoníkům a farizeům se asi stávalo to, co se někdy lidem stane, když mají pocit, že něčemu rozumí a něco dělají nejlíp ze všech. 
O tom, že k Izraeli Pán Bůh po staletí posílal své proroky, vědělo v Izraeli každé malé dítě, stejně jako to víte vy. V Ježíšově době se těm prorokům a taky praotcům Izraele opravovaly hroby a stavěly pomníky. A tihle farizeové a zákoníci se toho všeho účastnili a mysleli si: „Kdybychom my tehdy žili, nikdy bychom s proroky takhle nezacházeli jako naši předkové. Kdepak. My bychom přece určitě poznali, že je posílá Pán Bůh, a poslouchali bychom je.“ Tohle říkali, a přitom je vůbec nenapadlo, že Pán Bůh dál posílá k Izraeli své posly, a už vůbec je nenapadlo, že by to mohl být právě Ježíš. Oni přece sami vědí nejlíp, co mají dělat. Proč by ještě měli někoho poslouchat? 
A na tohle jim Ježíš říká: „Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci.“ Pokrytci proto, že se navenek tváříte jako ti, kteří berou Boží hlas nesmírně vážně, uctíváte hroby proroků tak, aby to bylo vidět, ale co se děje právě teď, to vás nezajímá. Jste sami se sebou spokojeni, pyšní na to, jak jste dobří. Vůbec se vám nechce poslouchat nějakého proroka. Nejste o nic lepší než vaši otcové, které tak kritizujete. 
IV. POSÍLÁM VÁM PROROKY, UČITELE MOUDROSTI I ZÁKONÍKY
Když tohle všechno posloucháme, mohli bychom si říct, že se nás ten dnešní příběh vlastně vůbec netýká. Je to pořád o nějakých zákonících a farizejích. Jenomže Matouš, z jehož evangelia dnes čteme, psal především pro křesťany. A pro ně – a tedy i pro nás – je důležité to, co říká Ježíš dál. „Hle, proto vám posílám proroky a učitele moudrosti i zákoníky; a vy je budete zabíjet a křižovat, budete je bičovat ve svých synagógách a pronásledovat z místa na místo.“  Tohle křesťané, kteří četli  Matoušovo evangelium jako první, dobře znali. A připomnělo jim to, že Ježíš svým následovníkům nesliboval nic jednoduchého. Ti, kdo uvěří v Ježíše Krista a budou se k němu otevřeně hlásit, musí počítat s tím, že budou mít celou řadu nepřátel. Mezi zákoníky a farizeji v synagogách, ale taky Římanům se nebude líbit, že  se nechtějí klanět císaři a mluví o jiném Pánu. Často jim bude hrozit trest, budou muset utíkat z místa na místo  a některé z nich to bude stát i život. 
V. NENÍ ZÁKONÍK JAKO ZÁKONÍK
Jestli jste ale dobře četli nebo poslouchali, možná se vám bude něco zdát divné. Ježíš říká, že posílá proroky, učitele moudrosti i zákoníky. Zákoníky? Vždyť o těch jsme se před chvílí dozvěděli, že je Ježíš hodně ostře kritizuje. A tady to vypadá, jako by byli jeho následovníky. Není tam nějaká chyba? Právě, že není. Chyba by byla, kdyby se někdo rozhodl házet všechny zákoníky – nebo někoho jiného – do jednoho pytle. To Ježíš nedělá. A nemají to dělat ani ti, kdo se k němu hlásí. Když se takový Matoušův čtenář rozhlédl kolem sebe třeba ve sboru, je docela možné, že tam našel někoho, na koho se ti ostatní mohli dívat tak trochu přes prsty. Možná se špitalo: „Dávejte si na toho chlapa pozor, dneska je sice křesťan a chová se docela dobře, ale on je původně zákoník, kdoví, co od něj můžeme čekat.“ A že se křesťany skutečně stávali i někteří zákoníci, o tom není pochyb. Aspoň jednoho zná každý. I vy. Nevěříte?
VI. JAK TO BYLO S PAVLEM
Jmenoval se Saul.Vzděláním byl zákoník. A řekněme „politickou příslušností“ – farizeus. Když se vší vervou pronásledoval křesťany, myslel si, že dělá to nejlepší, čím může Boží věci prospět. Pak se ale za takových zvláštních okolností setkal na své cestě do Damašku s Pánem Ježíšem. Udála se s ním veliká změna. Stal se Ježíšovým následovníkem a začalo se mu říkat Pavel. Dokonce apoštol Pavel, přestože nepatřil mezi těch dvanáct nejbližších Ježíšových učedníků. Ale dostal veliký úkol. Měl vyprávět o Ježíši lidem, kteří se s ním nikdy nesetkali, kteří ani nebyli Židé. A on to na svých cestách po okolních zemích dělal s horlivostí ještě větší, než předtím pronásledoval křesťany. I to zákonické vzdělání se mu velice hodilo. V křesťanských sborech často potřebovali poradit s něčím, co se týkalo víry. Proto apoštol Pavel posílal do sborů dopisy, které jsou tak důležité, že je křesťané četli nejenom tehdy, ale zařadili je i do Nového zákona, aby se podle nich mohla církev řídit i v následujících generacích. A tak o apoštolu Pavlovi a určitě i o mnohých jiných může platit to, co Ježíš už dříve řekl: „Zákoník, který se stal učedníkem království nebeského, je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré."
MODLITBA
Pane Ježíši, prosíme, uč nás, abychom lidi nesoudili podle toho, odkud pocházejí a čím byli. Děkujeme za to, že ty máš naději pro každého.	 Amen.
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1.4.2001
CO JSTE UČINILI 
JEDNOMU Z TĚCHTO NEJMENŠÍCH
(Docenění každodennosti – věrnosti smlouvě)
Mt 25, 31-46
Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost.(Iz 56, 1)

I. MOTIVACE
Asi jste už někdy něco slyšeli o konci světa. Kdekoho to zajímá. Jaké to bude? A kdy? Způsobí to nějaký atomový výbuch? Ekologická katastrofa? Anebo se srazíme s nějakým obrovským meteoritem? A bude nějaký poslední soud? Točí se filmy, občas někdo dokonce odněkud vyhrabe nějaké zaručeně pravé datum, kdy už to vypukne.
Lidé v Ježíšově době asi nebyli o tolik jiní než my. Neuvažovali sice o srážce s meteoritem, ale věděli a učili se o tom, že na konci věků přijde Boží soud. A když byli kolem Ježíše, ptali se určitě i na tohle. Jak to bude vypadat? Kdy to bude? Máme se bát, nebo těšit? Povídej, nás to hrozně zajímá.
II. O POSLEDNÍM SOUDU
A tak Ježíš začal vyprávět. „Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů…“ Tak to je začátek přesně podle našich představ, mohli si spokojeně mnout ruce. I tomu obrazu o ovcích a kozlech rozumíme, jsme přece národem pastýřů – prostě lidi se budou rozdělovat řekněme na dobré a špatné. Tak rychle dál.
III. PODIVNÉ MĚŘÍTKO
Jenomže dál je to nějaké divné. Spravedliví se mají ujmout království, které je jim připraveno od počátku světa – tak to má být. Ale za co jsou odměněni – no to si poslechněte: „Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.“ To je zvláštní. Copak někdo z nich viděl samotného Pána v takové situaci? To by si přece museli pamatovat! A tak se ptají: „Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?“ A král jim odpoví ještě podivněji než předtím: „Amen, pravím vám, cokoli jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“
Pak jsou tu ti druzí. Člověk by čekal, že budou potrestáni za to, co provedli špatného, čím se provinili. Ale tady kupodivu vůbec nepřijde řeč na to, co udělali. Slyší naopak výčet toho, co neudělali: „Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít, byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mne.“ Že by tolikrát odepřeli pomoc zrovna tomu Nejvyššímu? Jsou z toho zmateni: „Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?“
IV. VELIKÉ PŘEKVAPENÍ
Oni to ještě nevědí, ale my už tušíme, jak asi Pán odpoví. „Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.“ A je to tady. Teď jsou překvapeni ti spravedliví i ti druzí, asi i Ježíšovi posluchači a ti, kteří to podobenství poprvé čtou, možná taky. Je tam přece nadpis „O posledním soudu“, čekali jsme, že se dozvíme něco nového, nějaké senzační odhalení věcí budoucích – a ono nic. Aspoň kdyby se tam řešilo, jak kdo poslouchal Pána Boha, jak byl věrný Hospodinově smlouvě. Kam už by patřily takové záležitosti, když ne k poslednímu soudu? Ale tady je pořád jenom něco o hladových, žíznivých, pocestných, nahých, nemocných a vězněných. Že je už umíte vyjmenovat skoro zpaměti?  Možná právě o to tady jde.
V. DOCENĚNÍ KAŽDODENNOSTI
Asi jsme se z toho vyprávění nedozvěděli všechno, co bychom si přáli vědět o posledním soudu. Mám ale za to, že jsme se dozvěděli to nejdůležitější. To, o co se máme starat mnohem víc než o věci, ke kterým žádný člověk stejně nedohlédne. Pána Ježíše teď nikdo z nás vidět nemůže. Ale každý den můžeme potkat ty, které bychom vidět měli. Ježíš o nich říká, že jsou nepatrní, a dokonce, že jsou to jeho bratři. Jak je poznáme? Vždyť jsme si to dneska tolikrát opakovali. Jsou to všichni ti, kteří potřebují naši pomoc. A nemusí to být jenom něco velikého. Někdy může stačit úplná maličkost.
O takových věcech přece vždycky mluvili proroci. Věrnost Hospodinově smlouvě nemusí být vidět na samých vznešených skutcích. Není potřeba připravovat se na Boží příchod nějakými mimořádnými opatřeními. Prorok Izajáš to říká takto: „Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost.“
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MODLITBA
Pane Ježíši Kriste, čekáme, že k nám znovu přijdeš. Prosíme, ať se ke každému, kdo potřebuje naši pomoc, dokážeme chovat, jako bys to byl ty sám.	Amen.

8.4.2001
JEŽÍŠOVA SMRT
 – ROZTRŽENÍ CHRÁMOVÉ OPONY
(Začátek nového života)
Mt 27, 45-55
Ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho ctít v Duchu
a pravdě. (J 4,23b)

I. MOTIVACE
Už se vám stalo, že jste dostali vynadáno, nebo i byli potrestáni nespravedlivě, třeba místo někoho jiného? V takovém případě, když jste sami nic neprovedli a nemáte žádnou vinu, trest cítíte daleko bolestněji, než když je zasloužený. To pak člověk skřípá zubama a je mu do breku, protože ví, že za nic nemůže.
Něco jiného je, pokud někdo z vlastního rozhodnutí přijme ránu za někoho druhého. Například ve škole. Vidíte, že silnější spolužák bije nebo šikanuje někoho slabšího, vy se toho slabšího zastanete a v takové situaci se lehce přihodí, že sami dostanete nějako tu ránu. Může to bolet, ale vám pomáhá dobré svědomí, že jste někomu pomohli. Daleko víc než rány bolí to, když se ostatní kamarádi jen dívají a sami vám nechtějí pomoci.
II. TMA
Ježíš visí na kříži a vrcholí jeho utrpení. Takový býval v té době konec těch nejhorších zločinců. Kříž jako trest a potupa, a dříve nebo později velmi bolestná smrt. Římané tak stavěli na odiv moc svého státu a své spravedlnosti.
Je poledne a přitom nastává tma. Každému, kdo si chtěl udělat Ježíšovou smrtí jasno, se zatmívá před očima. Je to podivná okolnost, ničím v tu chvíli nevysvětlitelná. Sotva kdo vzpomněl na slova proroka Ámose, který vidí přicházet Boží soud ruku v ruce se zahalením slunce do tmy (8,9). Lidé kolem kříže si myslí, že konají spravedlnost, a nevidí, že to Bůh koná soud nad jejich zatmělou pravdou.
III. OPUŠTĚNOST A SMRT
Soud se Bohu nevymyká z ruky, i když Ježíš umírá. Jeho smrt má podobu opuštění, navenek to vypadá, jako by ani Bůh mu nedokázal pomoci. To je snad nejtěžší situace, kterou člověk může projít - sám, bez pomoci od toho, jehož blízkostí si byl stále jist. Takovou odloučenost od Boha vidí Bible jako smrt, neboť člověk je odseknut od zdroje víry a naděje. Můžeme v poklidu žít, a přece být mrtvi.
Ježíš je tu opuštěn a my vidíme jeho situaci jako nejtěžší soud nad námi, jako obrázek naší povrchní víry bez opravdového zakotvení v Bohu.
Ježíš volá k Bohu, a není to volání do prázdna. Jeho utrpení ukazuje, že Bůh jedná s člověkem jinak, než si představujeme a čekáme. Bůh jej slyší, ale na své slovo nechává ještě čekat. Zatím se ozývají jen ti, kteří Ježíše ukřižovali. Dávají mu pít - ocet. A znovu si neuvědomují, že v jejich zatemněnosti se projevuje Boží soud (Ž 62, 22).
Jiní si myslí, že Ježíš volá na pomoc Elijáše. To byl prorok, který žil za krále Achaba (9.stol. př.Kr.) a byl znám pro svou horlivost pro Hospodina. Židé čekali jeho nový příchod coby předchůdce Mesiáše, kdy měl způsobit nápravu všech věcí (Mk 9, 12). A v této chvíli Ježíš umírá.
4. ROZTRŽENÍ CHRÁMOVÉ OPONY
Ježíšovu smrt doprovázejí nevídané úkazy. Trhá se chrámová opona. Ta oddělovala v jeruzalémském chrámu svatyni od svatyně svatých, do které mohl vstoupit pouze velekněz jednou v roce, v den smíření (Lv 16). V ten den byla opona skropena krví obětního zvířete na znamení Božího odpuštění a smíření s lidmi.
Teď se opona trhá. Ježíšova smrt tak otevírá cestu do „nebeské svatyně“, k Bohu. K tomu už není zapotřebí zprostředkovatelské služby smírčích obětí, neboť nad tím vším je víra v Boha, který je naším Otcem v životě i ve smrti. On se nechce před námi skrývat za oponou nebo za náhrobními kameny, ale přichází za námi.
Totéž nám „říkají“ ti mrtví, o kterých tu čteme, že byli vzkříšeni a vstali ze svých hrobů. Děje se to na svědectví, že smrt už nemá žádnou sílu. Ale pozor. Náš život podléhá smrti, my sami jsme na ni krátcí. Před Bohem však ztrácí dech, Bůh má i nad ní poslední slovo.
 5. VYZNÁNÍ SETNÍKA
Kříž hlídali vojáci a kolem postávali různí zvědavci. Taková veřejná poprava je vždy velká podívaná, zákusek pro dychtivé oči. Ti všichni se však stali svědky něčeho nečekaného. Očekávaly potupnou smrt tří zločinců jako výraz soudní spravedlnosti. Tu se však pod lidskou sebejistotou a zdánlivě neochvějnými zákony zachvívá půda a někteří z okolostojících zevlounů včetně jednoho vojáka začínají chápat, že je tu ještě vyšší spravedlnost, na kterou nedosáhnou. Že nad lidským odsuzováním stojí kříž jako znamení Boží lásky a smíření. Byli zděšeni, vždyť se jim hroutila jejich15.4.2001	Zvěst vzkříšeného				                  26
jistota a převaha. A v tom momentu se jim dostalo nenadálého prozření, že ne oni, nýbrž Bůh je tu při díle. A proto zvolali: On byl opravdu Boží syn.
MODLITBA
Pane Bože, radujeme se, že smrt tvého Syna nebyla nadarmo, ale otevřela mnohým oči. Věříme, že nic zlého nás nemůže odloučit od tebe. Prosíme, ať tuto víru a radost neztrácíme.	Amen

15.4.2001
ZVĚST VZKŘÍŠENÉHO
(Nebojte se a následujte mě)
Mt 28, 1-10. 16-20
A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. (Mt 28,20 b)

I. Kámen odvalen (neděle)
Byly dva dny poté, co byl Ježíš ukřižován. Docela všední a šedý den na začátku týdne. Dvě ženy jménem Marie se šly podívat k hrobu, aby nabalzamovaly mrtvé Ježíšovo tělo. Chtěly tak vzdát úctu svému mistru a dobrému příteli a zároveň co nejdéle uchovat vzpomínku na něj. Šly až teď, neboť to mohly učinit až po sobotě, židovském svátku. Cestou si ještě říkaly, že budou muset někoho poprosit, aby jim pomohl odvalit kámen, který uzavíral vchod do hrobu, otvoru ve skále. Samy na to nemají dost sil. Když přišly ke hrobu, strnuly hrůzou. Kámen ležel vedle a na něm jakýsi člověk. Pojal je strach, neboť to všechno vypadalo jinak, než si myslely. A navíc ten cizí člověk, co odvalil balvan, narušuje důstojnost smuteční chvíle.
II. NEBOJTE SE
Tu se ten cizí člověk ozval a jeho první slova byla: „Nebojte se“. Viděl, jak jsou ženy zděšeny, a proto je chtěl uklidnit. Pověděl jim, co se stalo, že Ježíš už není mezi mrtvými, ale byl vzkříšen. Ukázal jim místo, kde byl pochován. A ono bylo opravdu prázdné. Tu ženy poznaly, že mají před sebou anděla, Božího posla. Nikdo jiný by nemohl, podat takovou zprávu. Dobrou zprávu! Neměly si ji však ty ženy nechat pro sebe. Anděl je posílá k Ježíšovým učedníkům, aby jim oznámily, co se stalo. A ženy se za pár okamžiků přesvědčí, že anděl není šiřitelem vymyšlených zpráv...
III. JDĚTE A OZNAMTE
Ženy vzaly nohy na ramena a utíkaly pryč. Byly šťastné z té události, a zároveň měly strach. Kdo by ho neměl, když se dějí věci, které se vymykají našim představám i zkušenostem. A tu téměř vrazily do toho, koho šly ráno hledat. Ježíš jim vyšel vstříc a sám je našel. Ženy padly na zem a začaly objímat jeho nohy. V tomto osobním setkání dosáhla jejich radost vrcholu. Jsou opět spolu a vědí, že není moci, která by je odloučila. Ovšem nemohou se ho jen stále držet. Ježíš jim opakuje andělova slova: „Nebojte se a jděte. I vy se staňte anděly, Božími posly té dobré zprávy, že žiji a že jdu za vámi“. To ženy nepřijaly jen pro sebe, ale běžely to říct učedníkům. S Ježíšem se mají setkat v Galileji, kde kdysi působil. Teď ten kraj čeká na působení učedníků.
IV. NĚKTEŘÍ POCHYBOVALI
Jedenáct učedníků se vydalo do Galileje na místo setkání s Ježíšem. Byli plni nadšení, a jakmile ho spatřili, začali se mu klanět. Není divu. Už si mysleli, že je všechno ztraceno, a snad se pomalu chystali všeho nechat a navázat na práci, kterou kvůli Ježíšovi opustili. Teď mají svého Mistra zase mezi sebou. Už nejsou jako před chvílí, ovce bez pastýře. Vrací se jim odvaha. A navíc, živý Ježíš je pro ně dokladem toho, že před svou smrtí si nic nevymýšlel. Jeho zvěst o blízkém Božím království je pravdivá. A přece někteří pochybují. Že byl vzkříšen, to se stalo jen díky tomu, že byl Božím synem. Ale co my? Jakmile nás opustí - přece nebude pořád s námi - zůstaneme sami a o Ježíšovi a jeho pomoci si budeme moci jenom vypravovat.
V. JDĚTE A UČTE
Ježíš je v těchto pochybách nenechal dlouho. Řekl jim, že moc a pomoc, kterou dostal od svého nebeského Otce, zakusí i oni sami. Samozřejmě ne tehdy, když zůstanou nečinní. Dosud byli jeho učedníky a chodili stále s ním. Teď nastala chvíle, kdy se mají z učedníků stát apoštolové - ti, kdo přinášejí zvěst o Bohu a jeho díle záchrany. Jako ty ženy, i oni si tu dobrou zprávu nemají nechat pro sebe, ale jít s ní mezi lidi, i docela cizí. Nemají se bát, neboť se mohou spolehnout na tu moc, která připravila Ježíšovi cestu ven z hrobu. Ta je bude provázet při zvěstování evangelia a ta dobrá zpráva bude přivádět nové lidi ke křtu. V něm dostanou zaslíbení, že patří Bohu a k jeho lidu. Že není nad nimi mocnější síly. A tak Ježíšova slova „Já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku“ platí i dnes pro nás.
MODLITBA
Pane Bože, děkujeme ti za tu zprávu, že přemáháš smrt a dáváš nám svobodu od22.4.2001	Petr a Jan před soudem				                  28
strachu. Tobě patří poslední slovo nade vším. V této jistotě chceme jít všude tam, kam nás povoláváš. Amen

22.4.2001
PETR A JAN PŘED SOUDEM
(Koho se bát a koho nikoli)
Sk 5,17 – 42
Boha je třeba poslouchat, ne lidi. (Sk 5,29)

I. Vysvětlení podtitulu
V Bibli se často opakuje, že se máme Pána Boha bát. Ale to neznamená ustrašenost, nejistotu, stálé obavy a hrůzu, nýbrž spíše respekt, úctu a poslušnost. Jde o to, abychom brali Pána Boha vážně. A když nám něco říká, abychom to nebrali na lehkou váhu. K čemu vede on, to pro nás znamená víc, než co si myslí, říkají a nařizují lidé.
II. Zvěstování Krista nepřekazí ani uvěznění apoštolů
Lidí, kteří uvěřili v Krista, v Jeruzalémě stále přibývalo. Apoštolé se těšili velké úctě. To se však nelíbilo veleknězi a jeho stoupencům. Vydali příslušné rozkazy a apoštolé byli uvězněni. Ale Pán Bůh má dost prostředků, jak to zařídit, aby jeho svědkové mohli ve své práci pokračovat. Ještě v noci se otevřely dveře vězení a úsvit druhého dne zastihl apoštoly opět na chrámovém nádvoří, jak káží o Kristu. – Někdo by jim teď možná poradil: Odejděte z města, aspoň na čas, než se situace uklidní. Tady vás čekají jen další nepříjemnosti. Apoštolé však vědí, že jejich místo je v Jeruzalémě. Tady mají činit, k čemu je Pán Bůh povolal. – Mezitím se sešli členové velerady, aby rozhodli, co s apoštoly udělají. Jaké však bylo jejich překvapení, když se stráže vrátily a hlásily, že zatčení muži ve vězení nejsou. Dveře byly řádně zamčeny, ale apoštolé nikde. Velerada nevěděla, jak si to má vysvětlit. Ale pak přiběhl nějaký člověk a hlásil, že všech dvanáct je v chrámě, kde opět učí o Kristu. Poslali pro ně a apoštolé bez nucení přišli do zasedání velerady. 
III.	Výslech je příležitostí k novému svědectví o Kristu
Velekněz zahájil výslech: „Co si to dovolujete, že zase mluvíte o Ježíši. Přece jsme vám to zakázali, a vy jste namísto toho tím svým učením naplnili celý Jeruzalém! A navíc vinu za jeho smrt svalujete na nás!“ To tedy bylo pěkné pokrytectví! Kdo více byl odpovědný za Ježíšovo ukřižování než právě oni. Petr se však nebude s nimi dohadovat a prohlásí: „Vy jste Ježíše zabili, ale Bůh se k němu přiznal. Vzkřísil ho z mrtvých a dal mu místo po své pravici. On je vůdcem a spasitelem všech, kdo k němu v pokání přijdou. V něm je odpuštění hříchů i pro vás. A nás Bůh pověřil, abychom k tomuto poznání vedli všechny lidi. Budeme v tom pokračovat, i kdybyste nám to kdovíjak zakazovali. Boha je třeba poslouchat, ne lidi!“ – Ta poslední věta už pomohla a ukázala cestu mnoha lidem, nejen v těžkých dobách, ale každodenním životním rozhodování. Stojí za to si ji pamatovat. 
IV.	Gamaliel radí vyčkat, jestli se Kristus prosadí
Když to velekněží uslyšeli, dostali takový vztek, že chtěli apoštoly zabít. Ale ti povstal vážený člen velerady, zákoník Gamaliel, přikázal vyvést apoštoly ven a řekl: „Neukvapujme se. Nemusíme přece vynést rozsudek hned. Počkejme, jak se věci vyvinou. Třeba se všecko vyřeší samo a celá věc skončí sama od sebe. Vzpomeňte si, jakou pozornost na sebe před časem upoutal Teudas, když o sobě říkal, že je Vyvolený Boží. Nebo jak velké hnutí způsobil Judas Galilejský, který kolem sebe shromáždil spoustu lidí. Jedno i druhé se rozpadlo a nezbylo z toho nic. Takhle nejspíš i bez našeho přičinění skončí také ta záležitost s Ježíšem. Jestli však za tím skutečně stojí Bůh, pak to stejně nezničíme. A kdybychom ty lidi pronásledovali, ještě bychom na sebe přivodili Boží hněv.“ – Řekl to ten Gamaliel pěkně. A budoucnost potvrdila, že církev není z lidí, ale z Boha. Jenomže je správné čekat a rozhodnout se, až jak to dopadne?
V. Apoštolé jsou hrdi, že mohou pro Krista i trpět
Gamalielova řeč ovlivnila rozhodnutí rady: Apoštolé nebudou popraveni. Velekněží velkomyslně rozhodli, že budou „pouze“ zbičováni, což byl sám o sobě trest velmi krutý. Petra, Jakuba, Jana a ostatní to bolelo stejně jako kohokoliv jiného. Podstoupili to však bez pocitu křivdy, co všechno že musí pro toho Ježíše snést. Naopak, měli dobrý pocit. Mohou-li pro Ježíše trpět, neznamená to jen jejich utrpení a už vůbec to nepovažují za hanbu. Naopak, je to pro ně přímo vyznamenání a čest. – Velekněží jim pak přísně zakázali, že o Ježíši už nesmějí mluvit. Mohou je však apoštolé uposlechnout? I nadále budou hlásit evangelium, v chrámě i po domech. K čemu je vede Pán Bůh, to pro ně znamená víc, než co nařizují lidé, i kdyby to byli takoví hodnostáři jako tehdy velekněží. Vždyť přece Boha je třeba poslouchat, ne lidi!
MODLITBA
Náš Pane, pomoz nám žít tak, abychom tě měli vždycky na prvním místě a aby pro nás tvé slovo znamenalo víc, než co říkají lidé.	Amen29.4.2001	Štěpánova řeč					                  31
29.4.2001

ŠTĚPÁNOVA ŘEČ
(Kající prorocká tradice)
Sk 6 a 7
Čiňte pokání a věřte evangeliu (Mk1,15)

I. Motivace
Určitě už jste to někdy zažili. Jeden třeba řekl: „Ten a ten je nejlepší fotbalista“. A druhý mu odporoval: „Ty tomu vůbec nerozumíš, nejlepší je někdo úplně jiný, ten, co ty říkáš, je nejhorší, vůbec neumí hrát a ani se do míče netrefí.“ Začne hádka o to, co je vlastně pravda. A přitom jeden třeba pečlivě čte sportovní časopisy, srovnává výsledkové listiny a druhý si něco přečetl někdy dávno, od té doby nic - a jenom se dělá důležitý, jak on všemu rozumí, všechno mu je jasné a všechno ví,a kdo s tím nesouhlasí, je špatný. Takhle to je mezi lidmi často, i mezi věřícími, i tehdy, když mluví o Pánu Bohu a o Bibli. Ale může to být i jinak, když totiž oba dva, ne jenom jeden, chtějí najít pravdu, mohou se sejít a společně číst sportovní časopisy (to když hledají tu fotbalovou pravdu) nebo Boží slovo (to když hledají tu Boží pravdu).
II. Jáhnové - hledání Boží vůle, pravdy ve sporu
Někteří Izraelci vyrostli mezi svými, znali všechno, co moudří lidé řekli o víře a o Pánu Bohu. Jiní vyrostli v cizím prostředí a zdaleka toho nemohli tolik znát. Ti, co vyrostli mezi svými, si o sobě mysleli, že jsou něco víc, protože prostě jsou „domácí“, víc vědí a ti druzí, to jsou takoví poloviční cizinci, druhořadí. V církvi se sešli obojí a někteří si s sebou přinesli i takovouhle představu. Tehdy nebyla žádná úřední sociálka a o lidi v nouzi (hlavně o vdovy) se nějak staralo společenství, do kterého patřili. Jak? Tak, jak byla dobrá vůle a chuť. Církev se snažila o ty své postarat také - vždyť to jsou bratři a sestry a Pán Bůh je má rád stejně jako jiné. Ale i sem pronikla ta představa o lepších domácích a horších cizincích. A tak se lépe pečovalo o vdovy, které patřily do té „lepší“ skupiny. To se samozřejmě nelíbilo křesťanům z té druhé skupiny, stěžovali si a byl tu spor. Apoštolové kvůli tomu sezvali všechny křesťany, aby se poradili - vždyť takhle to opravdu není možné. To se Pánu Bohu určitě nemůže líbit. Ale také řekli: „Nemůžeme dělat úplně všechno, nás Pán Bůh povolal, abychom kázali a modlili se, kdybychom toho teď nechali a místo toho roznášeli jídlo, aby bylo spravedlivě rozděleno, asi by se mu to nelíbilo, raději mezi sebou zvolte sedm bratří – moudrých, Pánu Bohu oddaných a důvěryhodných a tuhle službu jim svěřte.“ Stalo se, zvolili sedm takových. Apoštolové na ně na znamení Božího poslání i požehnání vložili ruce a oni se ujali své služby.
Problém byl vyřešen, spor a křivda usmířeny. Protože ti, kdo ve sporu byli, hledali a chtěli slyšet, jak to Pán Bůh chce.
III. a) Štěpán - Boží pravda proti sebepotvrzení za každou cenu
Jedním z těch, kteří byli zvoleni - říkalo a dodnes se jim říká jáhnové, byl Štěpán. Bible o něm říká, že byl plný víry a Boží milosti, že mu Pán Bůh dal takový dar, aby nejen uměl lidem dobře a správně pomáhat, ale aby také rozuměl tomu, co Pán Bůh pro lidi chce. A také aby to lidem uměl říct a třeba i ukázat. Štěpán si ten dar pro sebe nenechal, mluvil k lidem a ukazoval jim, co Pán Bůh pro ně připravil.
Jenomže ne všem se líbilo. Někteří si řekli, „To není možné, co říká,“ a  začali se s ním hádat, že nemá pravdu, že oni to všechno vědí líp. Jenomže za Štěpánem stál Pán Bůh, byla to JEHO zvěst, co Štěpán říkal. A proto nad ním jeho odpůrci nemohli zvítězit. Oni ale pravdu o Pánu Bohu ani nehledali.  Pro ně nebylo důležité najít pravdu, nýbrž zvítězit a Štěpána umlčet. Tak jej obvinili z rouhání, že mluví proti Pánu Bohu a proti tomu, co izraelskému lidu řekl skrze Mojžíše. Obvinili Štěpána, že se – tak jako prý Ježíš - rouhá proti chrámu - proti samému centru víry Izraelců v Pána Boha. Tak se Štěpán dostal před soud. Navíc si proti němu opatřili falešné svědky.
b) Štěpánova řeč - Bůh s lidem, který mu nevěří
Štěpán se před soudem hájil. Ale nebyla to jen taková obhajoba, kde by řekl cokoli, jen aby ho zase pustili. Bylo to vlastně kázání, ve kterém těm, kdo jej soudili, Štěpán hlavně chtěl říci pravdu o Pánu Bohu, o tom, co pro svůj lid dělá. Štěpán mluvil o tom, jak Pán Bůh zaslíbil praotci izraelského lidu, Abrahamovi, zemi, která bude patřit jeho potomkům. Jak mu zaslíbil a dal syna. Mluvil o smlouvě, kterou s Abrahamem uzavřel, že on a jeho potomci budou Pánu Bohu v této zemi zvláštním a vyvoleným lidem. Mluvil o tom, jak izraelský lid v darované zemi dělal různé špatné věci - jak hned na počátku Abrahamova pravnuka Josefa prodali jeho bratří ze žárlivosti do otroctví do Egypta, jak Pán Bůh Josefovi v Egyptě pomohl, aby se stal faraónovým oblíbencem, jak Josef později odpustil svým bratřím a jak pomohl jim i svému otci Jákobovi, když v izraelské zemi nastal hlad. Dál Štěpán mluvil o tom, jak v Egyptě přišel nový faraón a Izraelce zotročil, jak Pán Bůh povolal Mojžíše, aby Izraelce z Egypta vysvobodil, jak mu lid nejdříve nevěřil a jak Mojžíš utekl pryč. Ale na útěku se mu zjevil Pán Bůh a poslal jej zpět do Egypta, a tam jej vedl tak, aby svůj lid vyvedl z otroctví do svobody v zaslíbené zemi. Potom mluvil Štěpán o hříších Božího lidu na poušti a o tom, jak na svou nevěru vždycky doplatili. Podobně tomu bylo i v zemi zaslíbené, když měli chrám a mohli v něm Hospodinu sloužit, ale oni toho často zneužívali, jako by Pán Bůh byl na nich na  jejich chrámu závislý. Proroci je napomínali a vedli k pravé víře, ale oni nechtěli slyšet a místo toho je pronásledovali. Právě tak se chovají i nyní. Bůh jim poslal Mesiáše (Spravedlivého), ale oni ho odmítli a usmrtili.

c) Štěpánova smrt - sebepotvrzení nad Boží pravdu, Boží pravda nad sebepotvrzení
Takové věci členové rady, Štěpánovi soudci, slyšet nechtěli. My jsme přece ti správní, my máme pravdu, a kdo říká něco jiného, toho patří ukamenovat jako rouhače. A to také udělali. Štěpána zabili a mysleli si, jak tím dokázali, že pravdu mají oni. Jenomže Pán Bůh Štěpána neopustil. V tu nejhorší chvíli se Štěpánovi zjevil Ježíš Kristus a Štěpán mohl vidět, že Bůh je s ním a Ježíš ho přijímá k sobě. Ale to ještě není vše. Štěpán následuje Ježíše Krista i v modlitbě, když se za své soudce a katy modlí: „Pane, odpusť jim tento hřích.“ Ví, že oni Boží vůli a pravdu hledat nechtějí, jen utvrdit tu svou. A tak za ně prosí. Jako ten, kdo Boží slovo zvěstuje i žije, jako prorok.
IV. Pokání a Evangelium
Pán Bůh pro člověka chce dobrý život. To neznamená spoustu peněz a mobilní telefon, to znamená život v lásce, svobodě a pravdě. My víme, že láska a svoboda nemusí být nic jednoduchého. Hlavně když každý člověk chce něco jiného a vidí věci kolem sebe jinak než druhý. Na nás je abychom našli takovou cestu, která by lidem lásku a svobodu a pravdu zachovala. V příběhu jsme mohli vidět, kam různé cesty vedou. Ta cesta, na které raději zničíme druhého, jen abychom dokázali, jak máme sami pravdu, k ničemu dobrému nevede. Rozhodně ne k lásce, svobodě a pravdě. Spíše je projevem sobectví, nenávisti, hlouposti.
Druhá cesta, na které hledáme, co k tomu říká Pán Bůh, jak je to správné a co opravdu prospívá, se jmenuje POKÁNÍ. Na tuto cestu nás ústy proroka Pán Bůh zve. Na téhle cestě najdeme lásku, svobodu i pravdu. To nám Pán Bůh slibuje. Také nám slibuje, že v tom bude s námi - a my zase s ním. Tenhle Boží slib se jmenuje Evangelium. I nám Ježíš říká: „POKÁNÍ ČIŇTE A VĚŘTE EVANGELIU.“
Modlitba:
Pane Ježíši Kriste, ta cesta, na kterou nás zveš, nebude jednoduchá. Už proto ne, že je tak těžké hledat tvou pravdu, která se nemusí shodovat s našim přesvědčením. Dokonce tvoje pravda někdy stojí i oběť, potlačení našich zájmů  a našeho strachu o sebe. Veď nás tou cestou pokání.	Amen6.5.2001	Filip křtí cizince					                  32
6.5.2001
FILIP KŘTÍ CIZINCE
(7 diakonů je aktivnějších než 12 apoštolů)
Sk 8, 1-á.26-40
Dám tě za smlouvu lidu a za světlo pronárodům. (Iz 42,6c)

I. Motivace
Přišel Ježíš pouze pro svůj národ? Přišel jen pro židovský lid, který už ze Starého zákona věděl o Bohu? Nebo přišel pro všechny lidi na světě?
II. Na cestě do Gázy
Jeden cestovatel z černošské země, dnešní Etiopie, jel do Jeruzaléma, aby se v chrámě modlil. Ve své vlasti byl královský ministr – správce pokladů. V Jeru-zalémě si koupil knihu proroka Izaiáše. Nyní se ve svém voze vracel domů a polohlasně si začal číst z knihy. 
Na opuštěné cestě ho čekal Filip, který byl křesťan. Uprchl z Jeruzaléma, když začalo velké pronásledování církve. Bůh mu řekl: „Jdi na jih, až přijdeš na cestu, která vede z Jeruzaléma do města Gázy.“ Uviděl vůz, přistoupil k němu a poslouchal, co cestující čte.
III. První kázání pohanskému posluchači
Filip se ho zeptal: „Rozumíš tomu, co čteš?“ Afričan odpověděl: „Jak bych mohl rozumět! Nikdo mě to nevyložil. Nastup a sedni si vedle mne!“ A předčítal Filipovi: „Jako ovce vedená na porážku, jako beránek, který je němý před těmi, kdo jej stříhají, svá ústa neotevřel.“ 
Afričan se ptal: „Prosím tě – o kom to mluví Izaiáš? O sobě nebo o někom jiném?“ Filip řekl: „Mluví o Ježíši z Nazaretu. Jako beránek se nebránil, nechal se zajmout a zemřel na kříži. A on to udělal, abychom my byli bez viny a trestu a mohli se jako děti navrátit do domu otcova.“
IV. První křest pohana
Když jeli dál, přijeli k vodě. Afričan řekl: „Zde je voda, mohl bych se také nechat pokřtít?“ Vystoupili z vozu a vstoupili do řeky. Komorník řekl: „Věřím, že Ježíš Kristus je Boží Syn.“ A Filip ho pokřtil. Tak byl poprvé pokřtěn člověk, který nebyl rozený Žid.
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V. Počátek nové cesty
Filip se pak dal jiným směrem, kam ho poslal Pán. Procházel městy a všude kázal o Ježíši, kterému záleží na každém člověku a jak se na něm naplnilo Izaiášovo proroctví: Dám tě za smlouvu lidu a za světlo pronárodům. (Iz 42,6)
Modlitba:
Pane Ježíši Kriste, ty jsi přišel pro všechny lidi. Nedopusť, abychom svou pýchou a neláskou překáželi cestě tvého evangelia k lidským srdcím. Amen
13.5.2001

PETROVO VIDĚNÍ
(Apoštol Petr a jeruzalémští přestávají pohrdat pohany)
Sk 10 a 11
Bůh mně ukázal, abych si o žádném člověku nemyslel, že styk s ním poskvrňuje nebo znečišťuje. (Sk 10,28 b)

I. Motivace
Sedli byste si ve vlaku nebo v autobuse vedle černocha nebo Roma? Nebo sedíte ve vaší třídě kluk vedle děvčete nebo děvče vedle kluka? Možná nám není příjemné být v blízkosti lidí, kteří jsou nějak odlišní. Můžeme z nich mít strach, můžeme jimi pohrdat…
II. Zbožný pohan Kornélius
V krásném městě Cesareji žil muž jménem Kornélius. Byl vojákem a velel stovce vojáků římské armády. S celou svojí rodinou uvěřil v Boha. Židy neutlačoval, naopak jim činil mnoho dobrého. Pravidelně se modlil k Hospodinu.
III. Kornéliovo vidění
Když se jednou odpoledne opět modlil, měl vidění. Boží posel mu řekl: „Kornélie, Bůh slyší tvoje modlitby a vidí tvůj bohabojný život. Pamatuje na tebe. Vyprav posly do města Joppe, ať přivedou Šimona, zvaného Petr.“ Anděl řekl Kornéliovi přesnou adresu, kde Petra najdou. Bydlel jako host v domě koželuha Šimona.
IV. Bůh připravuje Petra na jeho úkol
Pán Bůh se postaral, aby byl Petr připraven na Kornéliovu žádost. Toho dne v poledne se Petr o samotě modlil na střeše koželuhova domu. Chtěl už sejít na oběd do domu, když měl zvláštní vidění: zdálo se mu, že se k němu snáší velká plachta. V ní byla nejrůznější zvířata. A Petr slyšel hlas: „Vstaň, zabíjej  a jez!“ Petr se ulekl. Vždyť tam byla nečistá zvířata, která Zákon zakazoval jíst. A proto se bránil: „Pane, to je přece nečisté.“ Ale hlas mu odpověděl: „Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté.“ To se opakovalo třikrát za sebou.
V. Petr přijal Kornéliovo pozvání
Petr přemýšlel, co to vše má znamenat, když se u dveří po něm ptali Kornéliovi poslové. Dříve by s nimi Petr ani nemluvil, protože to byli pohané. Ale na toto setkání byl připraven, neboť Duch svatý mu řekl: „Neváhej těm mužům vyhovět. Já jsem je za tebou poslal.“ Muži mu pověděli o Kornéliovi i o příkazu, který dostal od anděla. Tu Petr pochopil, co znamenalo vidění, které měl před chvílí: netýkalo se zvířat, ale lidí. Pán Bůh chce, aby s těmi pohany šel. Poslové v domě přespali a ráno se s nimi Petr vydal na cestu.
Když přišli do Cesareje, Kornélius ho očekával a s ním plno příbuzných a přátel v jeho domě. 
VI. Pohané přijímají Ducha svatého a křest
Všem shromážděným Petr řekl: „Nikdy bych nepokládal za možné jít k pohanům, kdyby mi Bůh neukázal, že se vám nemám vyhýbat. Bůh mi to ukázal, abych si o žádném člověku nemyslel, že styk s ním poskvrňuje nebo znečišťuje. Proto jsem přišel.“ A řekl jim o svém vidění. Pak i Kornélius vyprávěl, co mu anděl přikázal. 
Tehdy začal Petr vypravovat o Pánu Ježíši Kristu: Jak procházel zemí, pomáhal a činil mocné skutky. Jak ho v Jeruzalémě ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil třetího dne z mrtvých.
Ještě ani nedomluvil a bylo patrné, že na všechny sestoupil Duch svatý, jako kdysi na učedníky v Jeruzalémě. A začali chválit Pána Boha. Petr se rozhodl a všechny je pokřtil ve jméno Ježíše Krista.
VII. Odstraněné překážky
Petr se po nějaké době vrátil do Jeruzaléma. Tam ho čekaly výčitky apoštolů a bratří, že přijal do církve pohany. Petr jim pověděl, co všechno Pán Bůh učinil, aby ho přivedl do Kornéliova domu. Nakonec řekl: „Kdo jsem já, abych se mohl vzpí20.5.2001	Antiochenský sbor				                  37
rat Boží vůli a bránit Duchu svatému v jeho díle?“ Tehdy bratři pochopili, že Bůh skutečně nedělá rozdíly mezi židy a pohany a chce spasení pro každého člověka. A měli z toho radost a chválili za to Boha. 
Modlitba:
Pane Ježíši Kriste, ty sám rozbíjíš hradby mezi lidmi. Za to ti děkujeme. Prosíme, abychom svou neláskou a pýchou nepřekáželi cestě tvého evangelia ke všem lidem. Amen  
20.5.2001
ANTIOCHENSKÝ SBOR
(Rozhodující úloha učitelů a proroků)
Sk 11,19-26; 13,1-5
A právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany.
(Sk 11,26)

I. Motivace
Představte si, že jste dostali za úkol něco, co jste dosud nedělali, třeba zajít někam, kde jste nikdy nebyli, do úplně cizího prostředí, a vyřídit něco docela neznámým lidem. Chápete, že je to dobré a prospěšné, ale jaksi se k tomu stále nemůžete dostat. A tak to stále odkládáte. Až se stane něco, co vás tím směrem přímo postrčí, a vy se najednou – bez vlastního přičinění – ocitnete v té situaci, kterou jste si dříve ani neuměli představit. A vida, ono to jde!
II. Pronásledování a jeho důsledky
Něco podobného prožili věřící lidé v Jeruzalémě. Pán Ježíš jim při svém odchodu řekl, že jako jeho svědkové mají jít ke všem národům, ale oni se k tomu stále nemohli odhodlat. Až na ně dolehlo těžké pronásledování. Byl ukamenován Štěpán a podobně byli ohroženi i další bratři, kteří mu byli blízcí. A tak raději  nečekali, až nepřátelé přijdou i na ně, a sami co nejrychleji odešli z Jeruzaléma. Někteří se odstěhovali hodně daleko.
Jedni zamířilo do Fénicie, druzí se přeplavili až na Kypr, někteří se potom usadili až v syrské Antiochii. Pronásledovatelé byli asi rádi, že se jich zbavili. Neuvědomili si však, že tím přispěli k rozšíření evangelia do dalších oblastí světa. Kamkoli tito vyhnanci přišli, všude vyhledali synagogu a navázali kontakt s tamními židy. Ti se jich vyptávali, proč opustili Jeruzalém. Právě po tom přece mnozí toužili, aby mohli žít ve svatém městě. Utečenci nedělali se svou vírou žádné tajnosti, a tak se – vlastně i díky jeruzalémskému pronásledování – evangelium rozšířilo mezi židy i do dalších krajů.
III. Evangelium se šíří i mezi pohany
Brzy pak došli k dalšímu důležitému kroku. V Antiochii se Ježíšovi stoupenci při zvěstování evangelia neomezili jen na náboženské společenství židovské. Rozhodli se zvěstovat Pána Ježíše všem. I těm, kteří dosud stáli úplně mimo. Pohanům. Byla to práce úplně nová. Antiochenští učedníci dosud nemají zkušenosti, jak svědčit lidem, kteří žijí bez Boha, neznají jeho Zákon a jsou v zajetí pověr. Přesto se však toho odvážili, a hle, jejich činnost byla úspěšná. Nejen proto, že odvážnému štěstí přeje. To sám Bůh jim žehnal. Byla s  nimi jeho moc. Tak se stalo, že se ke Kristu obrátilo i mnoho pohanů. – V Antiochii vzniklo druhé velké středisko církve. Tím prvním je stále Jeruzalém, kde žijí bratři a sestry židovského původu a kde dosud pobývají apoštolé, kteří mají v církvi rozhodující slovo. Druhým hlavním městem církve se nyní stává Antiochie. K tomuto sboru patřili zejména bratři a sestry z pohanských kruhů. Byl to sbor velmi živý, který stále rostl.
IV. Inspekce z Jeruzaléma a další pokroky v Antiochii
Zpráva o tom se dostala do Jeruzaléma. Tamní bratři se rozhodli, že pošlou do Antiochie spolehlivého člověka, aby posoudil, zda je v novém sboru všechno v pořádku. Osobností vhodnou k tomuto citlivému úkolu se zdál být Barnabáš, který se už vícekrát osvědčil jako věrný služebník Kristův. Cesta z Jeruzaléma byla dlouhá, stovky kilometrů. Ale když Barnabáš konečně dorazil na místo, viděl, že to za tu námahu stálo. Z toho, co v Antiochii spatřil, měl velkou radost. Přesvědčil se, že se tu všecko děje v pravém Duchu. Zůstal nějaký čas v Antiochii, a také díky jeho práci bylo zde přivedeno ke Kristu mnoho dalších lidí. Po čase si Barnabáš uvědomil, že na tak rozsáhlou práci nestačí, že potřebují další spolupracovníky. Vzpomněl si na Saula, s kterým se před lety setkal v Jeruzalémě a který se mezitím vrátil do svého rodiště v Tarsu. Odebral se tam, vyhledal Saula, přivedl ho do Antiochie a oba pak společně pracovali v antiochenském sboru celý další rok. Přiváděli obrácené pohany k hlubšímu poznání Boží pravdy a povzbuzovali je k věrnosti i k plnému následování Krista. Tady mohl Saul – vynikající znalec Božího zákona – v plné míře uplatnit všecku svou učenost ve prospěch Kristova evangelia. 
V. Prorocké slovo vede k misii
Barnabáš a Saul nebyli ovšem jediní, kteří stáli v čele sboru. V antiochenské církvi byli i jiní proroci a učitelé, kteří dokázali povědět potřebné slovo v pravý čas a jednoznačně ukázat, jak se má sbor rozvíjet a jaká má být další cesta církve. Ve Skutcích jsou výslovně jmenováni ještě další tři muži: Simeon, Lucius a Manahem. Stojí za to pamatovat si jejich jména, protože právě oni spolu s Barnabášem a Saulem přivedli antiochenský sbor k novému kroku, který vlastně rozhodl o budoucnosti celé církve. Když konali bohoslužby a přitom se pokorně ptali, co mají činit, přivedl je Duch svatý k významnému rozhodnutí: Oddělí Barnabáše a Saula, aby se vydali s evangeliem do dalších zemí a nesli poselství spásy i těm , kdo žijí hodně daleko. Byl to úkol nesmírně těžký, ale oba muži toto pověření přijali. To všecko, co sami poznali a čemu se dosud vyučili, dají nyní do služby tomuto novému poslání. Antiochenští bratři a sestry předložili jejich dílo v modlitbě Bohu a vložili na ně ruce s prosbou, aby je Duch svatý při jejich činnosti provázel. Barnabáš a Saul odešli do nejbližšího přístavu, odkud se přeplavili na ostrov Kypr. Pro Barnabáše to nebyl kraj neznámý, protože odtamtud pocházel. Teď se sem vracel jako Kristův vyslanec. Misijní činnost zahájili hned v přístavním městě Salamině. Jako pomocník je provázel mladý muž jménem Jan Marek, Barnabášův příbuzný. – Tak se nikoliv Jeruzalém, nýbrž sbor v Antiochii stal výchozím místem a základnou mohutného misijního díla, které posléze dospělo – jak to Kristus chtěl – až do posledních končin země. 
VI. Učedníci zvaní křesťané
Antiochenský sbor však proslul ještě něčím jiným: Právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. Už se asi nedozvíme, jak k tomu došlo, zda si tak začali říkat bratři a sestry sami, nebo jestli je tak (možná posměšně) začali označovat lidé z okolí. Dnes tento název nesou všichni, kdo věří v Krista. Říkáme si tak i my. Ale uvědomujeme si, co toto označení znamená? Někdo si myslí, že křesťané jsou prostě ti, kdo byli pokřtěni. Křesťan a křest, to zní podobně. Jenže název křesťan (původně to znělo „christianos“) není odvozen od slova křest, nýbrž od jména Kristus. Křesťan, christianos = Kristův. Křesťan je ten, kdo patří Kristu, Kristu důvěřuje, Kristovo slovo bere vážně, za Kristem jde. Tak to má na mysli každý, kdo se ke Kristu hlásí.
Modlitba:
Pane Ježíši Kriste, tvé evangelium je ta nejkrásnější zpráva, jaká kdy byla lidem předána. Děkujeme ti, že jsme ji směli zaslechnout i my . Veď nás tak, abychom z ní my sami každý den žili a uměli ji nést i druhým lidem.	 Amen 
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27.5.2001
EVANGELIUM V POHANSKÉM SVĚTĚ
(Evangelium není vždy přijímáno s pochopením)
Sk 14,1-21
Musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království. (Sk 14,22)

I . Motivace
Možná se to už stalo i vám. Šli jste po ulici a uviděli jste, že někdo uklouzl a vysypaly se mu věci z tašky. Přiskočili jste, že mu je pomůžete posbírat, ale on vás odstrčil, ať mu na to nesaháte, že žádnou pomoc nepotřebuje. A ještě se na vás rozkřikl, ať jdete pryč a nepletete se do cizích věcí.
II. Misionáři se setkávají s odmítnutím
V podobné situaci se často ocitli i Pavel a Barnabáš na misijní cestě. Přinášeli lidem dobrou zprávu o Spasiteli, kterého Bůh poslal pro záchranu všech lidí. Mnozí však nic takového nechtěli slyšet. Zavírali před nimi dveře, vyháněli je z města a dokonce je i pronásledovali.
III. Neúspěch v synagogách
S nejdůraznějším odmítnutím se setkávali právě u těch, kteří jim mohli rozumět nejlépe: u svého vlastního lidu, u židů, kteří znali Zákon i Proroky a kteří příchod Mesiáše očekávali. Právě ti byli k Pavlovi  Barnabášovi často nejtvrdší. – Přes tyto špatné zkušenosti je jim však apoštolé nevyhýbali. Naopak, kdykoli přišli do dalšího města, vždycky začali svoji misii v synagoze. Věděli, že v Božím plánu spásy jsou právě židé na prvním místě. Jenže téměř nikdy neuspěli. Lidé jim sice vždycky nejprve  pozorně naslouchali a někteří by snad i evangelium přijali. Ale pak zasáhli představení synagogy, prohlásili apoštoly za svůdce a ze synagogy je vykázali. Ti se pak s poselstvím spásy obrátili k pohanům. Téměř na všech místech se však našlo několik lidí, kteří v Krista uvěřili, takže církev i tam zapustila své kořeny. 
IV. Práce a nesnáze v Ikoniu
Někde však nepřátelé evangelia zašli ještě dál. Nejen že apoštolům zakázali přístup do synagogy, ale dokonce usilovali i o to, aby byli Kristovi svědkové vypuzeni z města. To se stalo v maloazijském městě Ikoniu, kde Pán Bůh už od začátku misijní práci žehnal. Pod vlivem apoštolského kázání i dalších mocných činů uvěřilo v Pána Ježíše hodně židů a pohanů. Počet křesťanů stále rostl. To se však mnohým obyvatelům města nelíbilo. Začali čím dál víc na oba misionáře útočit. Pokud to šlo, Pavel a Barnabáš přes všechny překážky působili dál. Ale pak nepřátelství propuklo naplno. Někteří už se domlouvali, že s apoštoly skoncují. Nejprv je pořádně ztýrají a pak je ukamenují. Když se o tom oba muži dozvěděli, rozhodli se, že v Ikoniu už déle nezůstanou, že odejdou pracovat do jiného města. A tak se co nejrychleji vydali na další cestu.
V. Nedorozumění v Lystře
Tentokrát namířili do světa zcela pohanského, do města Lystry v Lykaonii. Synagoga zde nebyla, Pavel kázal venku na náměstí. Mezi posluchači byl i muž od narození chromý, který nikdy nechodil. Pavlovo kázání o Spasiteli Ježíši na něho velmi zapůsobilo. Apoštol si toho všiml, upřel na něho svůj pohled a hlasitě zvolal: „Postav se na nohy a choď!“ A ten chromý se skutečně vztyčil a začal chodit. Okolostojící si v té chvíli mohli uvědomit, že za tím, co Pavel říká, je opravdu Boží moc. Jenže oni si to vyložili po svém. Soustředili svou pozornost na ten zázrak. A na Pavla s Barnabášem, jací jsou to mocní divotvorci, když dokáží i takové věci. Nejsou-li to nakonec bohové, kteří na sebe vzali lidskou podobu. Barnabáš by mohl být Zeus, Pavel nejspíše Hermes. Rázem toho bylo plné město. A už jsou tu kněží z pohanského chrámu, kteří doprovázeni davem lidí vedou ověnčené býky, aby je obětovali k poctě obou apoštolů.
VI. Apoštolské kázání
Když Pavel s Barnabášem zjistili, co se chystá, zděsili se. Takové hrozné nedorozumění, namísto víry takové pohanství! Rychle vběhli do zástupu a volali: „Co to děláte? My přece nejsme žádní bohové. My jsme obyčejní, smrtelní lidé jako vy. Jen jeden jediný je skutečný, opravdový Bůh. Ten, který stvořil celý svět a který nám stále prokazuje dobro. Stará se o nás, dává úrodu, od něho pochází i všechno ostatní, co potřebujeme, aby náš život mohl pokračovat. V něho máte věřit, jeho máte oslavovat, a ne nás. Dlouhý čas jste žili ve svých pověrách, ale teď už je nejvyšší čas, abyste se obrátili k tomu, který jediný je skutečným Bohem a Pánem.“ Jen tak tak se podařilo oběma misionářům zadržet lidi, aby jim neobětovali.
VII. Kamenování v Lystře
Jenže zrovna v ten čas přišli do Lystry lidé z Ikonia. Jejich zášť vůči Pavlovi a Barnabášovi byla tak velká, že neváhali sledovat oba muže až sem. Šikovně využili nálady, která se v Lystře rozšířila po neúspěšném obětování, strhli obyvatele města 3.6.2001	Pavel káže v Athénách				                  41
na svoji stranu a podnítili je k nepřátelské akci vůči apoštolům. Čeho nedosáhli v Ikoniu, to se jim podařilo zde. Začali Pavla kamenovat a nepřestali, až když si mysleli, že je mrtev. Pak ho vyvlekli za město. Pavel však nebyl mrtev. Když ho učedníci obstoupili, probral se. Pomohli mu vstát a ošetřili ho. Druhý den pak oba s Barnabášem odešli do dalšího města. také tam kázali evangelium a získali mnoho učedníků.
VIII.	Utrpení patří k následování
Když oba misionáři po čase nastoupili zpáteční cestu, nevyhnuli se žádnému z míst, kde byli ohroženi a kde je potkalo i utrpení. Už proto, že v každém tom městě byl hlouček křesťanů. Pavel s Barnabášem je vždy vyhledali, aby je povzbudili k věrnosti Kristu. Otevřeně s nimi mluvili i o tom, že Kristův učedník musí někdy nést i kříž. Často říkali: „Musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království.“ Někdy to dokonce vypadá tak, jako by právě z utrpení vyrostlo nejlepší ovoce. Jistě ne náhodou v Lystře najde apoštol Pavel svého nejbližšího a nejspolehlivějšího spolupracovníka. 
Modlitba:
Náš Pane, děkujeme ti za každého tvého svědka, kterého jsi podepřel tak, že ti zůstal věrný i v utrpení. Jsme rádi, že naše cesta za tebou je takových věcí ušetřena. Prosíme tě, zůstaň při nás, abychom ti tím více byli věrni.	Amen 
 3.6.2001
PAVEL KÁŽE V ATÉNÁCH
(Pavlova zvěst pohoršuje, některé však vede k víře)
Sk 17,16-33
My kážeme Krista ukřižovaného. (1 K 1,23)

I. Motivace
Víte, kdo je to intelektuál? Znáte někoho takového? Jistě znáte. Znáte přece své učitele a učitelky, také znáte své lékaře a lékařky, také znáte vašeho faráře či farářku. A také znáte našeho pana prezidenta!
II. Pavel je v Athénách
Athény jsou město vzdělanců, intelektuálů. Athéňané totiž nevěnují ničemu tolik času jako přemýšlení, vykládání a poslouchání nějakých nových myšlenek.
III. Pavel v synagoze
Nejprve se Pavel věnuje Židům a pohanům, kteří uvěřili v jediného Boha. Každý den s nimi hovořil v synagoze i na náměstí. Kázal o Ježíšovi a zmrtvýchvstání.
IV. Kázání na Aeropagu
Nakonec jej velké shromáždění Athéňanů vezme na místo zvané Aeropag a položí mu zásadní otázku: „Rádi bychom věděli, jaké je to tvé nové učení, které šíříš.“ Ale Pavel přece nešíří učení. Káže o ‘neznámém Bohu‘, jehož oltář našel mezi pohanskými oltáři v Athénách. Mluví o něm jako o Bohu stvořiteli, o Bohu svobodném, který není závislý na lidech a jejich službě. Káže o Bohu Otci, který je spravedlivý a zároveň milosrdný. Aby lidé tohoto Boha poznali, poslal muže, který bude svět soudit spravedlivě. A na důkaz toho jej vzkřísil z mrtvých.
V. Výsledek
Výsledkem kázání byl posměch. Ale nejen posměch. Pavel sice nepřesvědčil většinu athénských intelektuálů, ale některé přece. „Někteří se k němu připojili a uvěřili.“ Ale pozoruhodné je, že Athény jsou jediným místem, kde Pavel kázal a nebyl perzekuován. Nemají nakonec lidé vzdělaní k násilí dál?
VI. Závěr
Pán Bůh naplňoval Pavla vydatně Duchem svatým, aby mohl předstoupit před tak vzdělané shromáždění a kázat evangelium o vzkříšení z mrtvých. Vězme, že dílo Ducha svatého jde trochu jinudy než světský úspěch filozofů.
Modlitba:
Pane Bože, ať se umíme spolehnout na moc Ducha svatého, i když jsme obklopeni přesilou. A ať nejsme zklamáni, když tvé dílo nejde tudy, kudy my chceme, ale ať pochopíme tvé úmysly. 	Amen10.6.2001	Pavel káže v Efezu				                  42

10.6.2001
PAVEL V EFEZU
(Boj proti pověře a modlářství)
Sk 19,17- 40
Každý člověk je tupec, neví-li, že se každý zlatník pro své modly dočká hanby. Vždyť jeho lité modly jsou klam, ducha v nich není. (Jr 10,14)

I. Motivace
Měli jste někdy v ruce hodně peněz? A jaký je to pocit, když dostanete od babiček a příbuzných peníze, třeba za vysvědčení? Je to dobrý pocit? A má to něco společného s pocitem bezpečí?
II. Pavel v Efezu
Pavel už je potřetí na cestě. Bůh to chtěl, že se vrátil do Efezu. Bůh mu pomáhal, a proto se mu dařilo, že mnoho lidí uslyšelo slovo Páně, a také konal mnoho mocných činů. Mnoho lidí přestalo věřit pověrám, duchům a zaklínání.
III. Bohatství zaslepuje
Mnozí však stále věřili v moc bohatství. Efez byl velmi bohaté město, panoval zde přepych a nemravnost. Město uctívalo bohyni Artemis, (=Diana). Výrobou stříbrných napodobenin chrámu bohyně Artemis se živilo mnoho řemeslníků. Řemeslo není špatná živnost, jen je třeba rozlišit, k čemu to řemeslo slouží. Kázáním o Ježíši Kristu se někteří začali od Artemidy odvracet a uvěřili Pavlovi. Hrozilo snížení zisku z prodeje sošek.
IV. Dav je nebezpečný
Stačí jeden, který ve správný okamžik začne skandovat chytlavá hesla a může strhnout veliký dav kolem sebe. Vzpomeňte si na  vítězství hokejistů. Kdyby v tomto davu někdo skandoval něco jiného, asi by to pro něho bylo velmi nebezpečné. „Veliká je efezská Artemis! Veliká je Diana efezská!“ křičeli. Lidé v Efezu se začali ujišťovat, že bohyně Artemis je opravdu mocná a jejich obchod že je zajištěn. A že je tím zajištěno i jejich bezpečí. A vyvolali málem davové šílenství. Teprve městský tajemník Efezany uklidnil.
17.6.2001	Setkání vyhnance se vzkříšeným na ostrově Patmos	       45
V. Závěr
Kázání o Ježíši Kristu zahání všechny pověry, modlářství a moc zlata a stříbra. Boží království se dostane do křížku s každou mocí, která si nárokuje nadvládu nad lidmi. Kristem jsme osvobozeni od služby modlám.
Modlitba:
Pane Bože, dej nám poznat, co je pro náš život důležité a podstatné, a ukaž nám ve správném světle všechny naše modly. Vždyť jsou tak bezduché. Dej nám svého svatého Ducha a naplň naše dny pravým obsahem.	Amen


17.6.2001
SETKÁNÍ VYHNANCE SE VZKŘÍŠENÝM
NA OSTROVĚ PATMOS
(Janova starost o sbory pramení z bázně Kristovy)
Zj 1
Žijte v bázni po čas svého pobytu zde (1 P 1,17 - Žilka)

Úvod:
Častokrát a rozličnými způsoby mluvil Bůh k otcům našim ( , Kraličtí). V této rozličnosti způsobů nacházíme i obraznou symbolickou řeč knihy Zjevení Janova, která vedle několika evangelijních oddílů patří k apokalyptické literatuře. Jednoznačný obsah, který je stručně shrnut úvodními slovy první kapitoly (Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým účedníkům, co se má brzy stát; naznačil to prostřednictvím anděla svému služebníku Janovi.), je důvodem, proč Zjevení Janovo bylo zařazeno mezi kanonické knihy Nového zákona. Při překladech a výkladech nelehkých oddílů této knihy se nemůžeme vymanit z historických okolností doby jejího sepsání. Jakoby zašifrovaný text byl určitě těžký už pro Janovy současníky a každý jednotlivý údaj má víc zvěstný než popisný smysl. Z dvoutisícileté vzdálenosti prosíme při čtení textu o otevření smyslu a pochopení apoštolovy výzvy. Bude-li v budoucnosti klíčovou skutečností naprostá a ničím nenarušovaná Boží blízkost, nemarněme čas pokusy o luštění záhad a tajenek, ale ptejme se jak odehnat dřímotu a mnohou mlhu z našich hlav a jak vytvořit společenství těch, kteří chtějí patřit Beránkovi a rozhodli se jej následovat.
Vyprávění pro děti:
I. Úvod
Říci někomu něco důležitého se dá mnoha různými způsoby. Chce-li mládenec sdělit určité dívce, že ji má rád, může jí poslat třeba  e-mail, může vylézt po laně na dálniční most a nastříkat to sdělení sprejem dvoumetrovými písmeny na betonovou klenbu, může jí taky napsat báseň nebo třeba pohádku a nebo taky, nemaje slov, může počkat někde za rohem a dát jí prostě kytku. Způsoby jsou to vskutku různé - ale jde o obsah toho sdělení.
Každý člověk potřebuje vědět, že není sám. Ta touha po blízkosti  někoho, kdo to s námi dobře myslí a je schopen nám pomoci, je o to silnější, když je nám zle. Když na nás dopadne nějaká nouze, pronásledování, krize, nejistota a další zlé věci. Taková doba přichází na lidi často. Byla i koncem prvního století, kdy došlo k velkému pronásledování křesťanů.
Tehdy Hospodin  dal svým lidem zprávu způsobem, který nebyl běžný, ale ani nebyl úplně nový. V Bibli čteme, že "častokrát a rozličnými způsoby mluvil Bůh k otcům našim" a tady se tak stalo zjevením. Zjevení by se mohlo někdy poplést se snem, nebo i s dobrou fantazií, tady však jasně čteme kdo, komu a jak toto sdělení zjevuje.
II. Jan na ostrově
Na skalnatý Patmos , malý ostrov v Egejském moři poblíž pobřeží dnešního Turecka, posílali Římané lidi odsouzené do vyhnanství. Ocitl se zde taky muž jménem Jan. Dostal se před soud a do vyhnanství, protože někde, patrně veřejně, vykládal Slovo Boží a svědčil o Pánu Ježíši. To se na mnoha místech a v mnoha dobách jevilo zemským vládcům jako trestuhodné. Vládci neradi slýchají o Nejvyšším pánu, který mimo jiné dává lásku a jakousi složitě podivnou spravedlnost a chce za to zase lásku a ještě poslušnost. A tak se Jan dostal na ostrov a jak určitě přemýšlel, co dál, zažil tenhle Jan divnou věc.
III. Zjevení
Bylo to zrovinka v neděli,  a bylo mu nějak divně, když tu za sebou zaslechl hlas. Nebyl to žádný vánek, byl to hlas tak mocný, jako kdyby někdo troubil na vojenskou trumpetu. „Jane, co uvidíš, napiš do knihy a pošli to sedmi církvím“. (Dneska by asi řekl - všem sborům a všem seniorátům.) „Pošli to do Efezu, do Smyrny, do Pergama, do Thyatir, do Sard, do Filadelfie a do Laodikeje.“ Jan se obrátil, aby viděl, kdo s ním mluví. Spatřil sedm zlatých svícnů a uprostřed těch svícnů stála zářící postava. Říza až na zem, zlatý pás, vlasy i vousy jako bílá vlna a oči jako plamen. Nohy vypadaly jako kovové a hlas byl jako hukot příboje. V pravici držel ten člověk sedm hvězd a z úst jako by mu vycházel meč. Když to Jan spatřil, padl k jeho nohám jako mrtvý, ale on na něj položil svou pravici a řekl: „Neboj se. Já jsem první i poslední, byl jsem mrtvý a jsem živý. Vím, co je smrt, a mohu otevírat hroby. Tyhle hvězdy, co držím v ruce, to jsou jako andělé, čili poslové. A tyto svícny, co vidíš, to je jako sedm církevních sborů, ke kterým je posílám. Všechno, co jsi teď viděl, jim do těch sborů napiš, protože to je důležité. Pomůže vám to pochopit, co se teď děje, ale taky to, co se ještě v budoucnu stane.“
IV. Jan to rozmyslel
Když tohle Jan zažil, hned se mu promítlo, že o takových věcech už četl nebo slyšel. Připomněla se mu mnohá biblická slova z Tóry i z Proroků, i výroky, které slyšeli posluchači přímo od Pána Ježíše. „Tohle je spolehlivě Boží poselství, které mám skutečně do církve poslat,“ řekl si Jan. „Nebudu to raději nijak moc vysvětlovat, však moji bratři a sestry znají taky biblická podobenství a pochopí  to taky správně. Navíc Pán mluvil o tom, že jim posílá své posly. Ti nám to ještě i v budoucnu dovysvětlí. Hlavně, že na nás Pán nezapomněl.“
V.A napsal dopisy sborům
A tak Jan zapsal to, co zažil, všechno, co mu Bůh zjevil. Napsal tohle podivuhodné svědectví sedmi sborům a četli ho mnozí, mnozí další, i my dneska tady. 
Je dobré číst toto svědectví, protože některé věci jsou blíž, než by se nám zdálo. Dozvídáme se opět znova, že od trůnu toho Nejmocnějšího vládce a Pána všeho přišel k nám jeho Syn. Přestože jsme ho zabili, vstal z mrtvých, nepřestal nás milovat a všechno, co jsme provedli špatně, vzal na sebe. Abychom mohli mezi ty, co budou smět před Boží trůn.
Modlitba:
Pane Ježíši, stojíme před tebou v údivu, ale věříme ti. Skláníme se bázní, ale nebojíme se, protože máš s námi trpělivost a myslíš to s námi dobře. Potkat nás může všelicos a někdy nás může trápit pocit, že ti nerozumíme, nebo, že mlčíš, nebo, že jsi daleko. V tu chvíli prosíme, Pane posil nás. Pošli nám třeba svého posla, otevři nám oči a uši, ať se neztrácíme v pocitu prázdnoty a samoty. Prosíme tě za své sbory a za všechna křesťanská společenství na celém světě. Ať jako tvoji poslové předáváme dobrou zprávu evangelia lidem kolem nás.	Amen25.6.2001	Beránek							       47
25.6.2001
BERÁNEK
(Nová země, nové nebe a moře již nebude)
Zj 21-22
Ano, přijdu brzo. Amen, přijď, Pane Ježíši! (Zj 22,20)

I. Úvod
Někdy nám připadá, že všechno kolem nás je nějaké pokažené a špinavé. Anebo, že by to jen tak vypadalo, a ten pocit pokaženosti a špinavosti vycházel z nás odněkud zevnitř? Asi to je tak i tak. A nešlo by to nějak spravit? Očistit, změnit? To by tedy chtělo, ale jak na to? Někoho se zeptáme. Haló, pane ekonome, co byste poradil? Aha, změnit úrokové sazby, aby se oživila výroba spotřebního zboží. Jak to vidíte vy, politikové? Změnit zásadním způsobem složení politického spektra vlády? Takže nové volby. A může to dopadnout zase velmi podobně. Od pánů vojevůdců asi uslyšíme, že by to chtělo větší investice do modernizace zbrojních systémů… Bratře faráři, co s tím? Pravda, omítka fary je přímo ukázka zchátralosti a špinavosti tohoto světa. Požádáme o dar z Jeronymovy jednoty, aby se s tou rekonstrukcí mohlo začít ještě letos. Ale to se pořád točíme v nějakém přízemním uvažování. A co na to prorok, třeba ten Jan z ostrova Patmos, který měl ono zvláštní vidění ?
II. Co viděl Jan?
Především - nic se nespravovalo, nereformovalo, nepřetvářelo. Jan najednou viděl zcela nové nebe a zcela novou zemi. Ty staré věci úplně zmizely. Tak tohle hovoří zcela jasně. Tady jedná bezpochyby sám Stvořitel. Nikdo jiný. Žádné změny, všechno nové. Podle nových technologií. Není tu třeba vůbec moře, které je, vzpomeňte na všechna biblická vyprávění, sídlem a úkrytem různých zlých sil a mocí. Aha nové stvoření, že by zase ta rajská zahrada? Nikoliv, z toho nového nebe sestupuje město, nové, svaté. Je to Jeruzalém a je krásný, jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A k té kráse zazněl hlas: "Hle příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi, a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo."
A ten co seděl na trůnu, řekl: Všechno tvořím nové, od á do zet, už to začalo. Zapiš to, Jane, někteří tomu nebudou věřit. A kdo bude chtít, může být u toho. Doopravdy, ne jen jako. To není, jako když máš ve snu žízeň a zdá se ti, že piješ, ale žízeň neuhasíš. Já ti dám pořádně napít, zadarmo a přímo z pramene. 
III. Město 
A jeden z Božích poslů vzal Jana na vysokou horu, aby viděl tu krásu. Hele, září jako průzračný křišťál. Město má mohutné a vysoké hradby. Dvanáct bran, střežených dvanácti anděly a nadepsaných jmény všech pokolení Božího lidu směřuje do všech světových stran. To je tedy asi pro příchozí z celého světa. Hradby mezi branami byly postaveny na dvanácti základních kamenech, na těch byla zase jména dvanácti Ježíšových učedníků.
Krása. Ale není to jen nějaký přelud, nějaká virtuální realita? Není, Jene, podívej. A anděl bere metr, měří to město, a skutečně, délka, šířka, výška, hradby, je to skutečně tak. Všechno v násobcích dvanácti, to je symbol úplnosti. A ten materiál. Žádná hobra a sádrokarton, jako u filmařů. Drahokamy, perly, zlato. Od základů. Z čeho bude chrám, když je drahé kamení už na hradbách?
IV. Chrámem je beránek
On tu v tomhle novém městě žádný chrám není. Některé věci už nejsou v nové zemi potřeba.  Ve staré zemi jsme přicházeli do kostela a scházeli jsme se tu se zaslíbením, že mezi dvěma či třemi shromážděnými v Božím jménu bude on sám mezi nimi. V nové zemi místo kostela bude Pán Bůh i jeho Syn přebývat spolu s lidmi. Ke staré bohoslužbě Božího lidu patřil beránek "s malým b". Život v novém Jeruzalémě bude společenství s Kristem, Beránkem Božím. Některé věci už nejsou v nové zemi potřeba. To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním Boží sláva. A když není žádná noc, nemusejí se ani ty parádní brány zavírat, ať může kdykoliv každý vejít. A další věci už nejsou v nové zemi potřeba: králové odevzdají svou slávu, k čemu by jim dál byla? Prostě, nic špatného už tu nebude. Jen skvělé věci. Řeka křišťálové vody a stromy dobrého ovoce.
V. A co dál?
Když to všechno Jan zažil, padl před andělem na kolena, ale ten ho zarazil. Co děláš? Vždyť já jsem jen služebník jako ty a jako všichni tvoji bratři. Ne přede mnou, ale před Bohem poklekni!
Všechno to zapiš, ale ani to nezapečeťuj. Tohle všechno přijde, než se kdo naděje. Ať to lidé čtou a slyší. Kdo bude chtít, ať zanechá všechno, co je v něm špatné, před branami nového města a jde dál. K prameni. Kdo žízní, ať přistoupí, kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.
Pán Ježíš nám říká:  přijď. A my voláme na něho taky: Přijď, Pane Ježíši. 
Jak to tak vypadá, tak se tam sejdem.
Modlitba:
Nebeský Otče, děkujeme ti za naději. Děkujeme za tvůj slib, že budeme smět do tvého bezvadného království, které chystáš. Budeme smět projít otevřenými branami a konečně uvidět, jak má všechno být, a napít se tvé pramenité vody, vody života. Neopouštěj nás prosíme ani tady a teď, ať cítíme tvé vedení a tvou blízkost a čerpáme tvou sílu. Všechno, co je na našem světě krásné a dobré, ať nám hned připomene, že to je kousek tvého království, které bude jenom krásné a úplně dobré. 	AmenOBSAH							
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