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1. DÍL


Církevní a liturgický rok

Rozvrh úloh pro nedělní školy se bude v následujících dvou letech orientovat na schématu církevního roku. S ohledem na to, že pro vyučování dětí jsou vhodnější oddíly výpravné, a že zde byl požadavek, uspořádat látku alespoň částečně tak, aby jednotlivé oddíly na sebe navazovaly, půjde o souvislost poněkud volnější. 
Církevní rok je pojem, který se poprvé objevil roku 1589 v titulu luterské postily. Měl na mysli zvláštní rytmus času, jak je vnímán církví, oslavující a připomínající příběh spásy během ročního cyklu. Autor, prý, měl skutečně na mysli kritický podtext „církevního“ roku, nikoli však proti roku obecně občanskému, ale roku „tržnímu“. Rytmus času a tím rytmus práce a volna se vzrůstajícím obchodem začaly určovat městské trhy a nikoli křesťanské svátky. Je to v době, kdy se začíná rozlišovat na čas osobní, můj, a čas pro církev, náboženství. V době, kdy není trh, je možno věnovat čas církvi. 
Tradice katolická a ještě silněji východní pravoslavná hovoří raději o liturgickém roce. Tento pojem se objevil v 19. století. Lépe vystihuje, že se jedná o soustavu jednotlivých bohoslužebných pořádků a slavností, z nichž sestává celá bohoslužba jednoho roku. Tím je i čas „občanského“ roku posvěcen jako čas stvořený a darovaný Bohem, čas v němž se má osvědčit víra a vydávat počet z naděje (1Pt 3,15). Naše „bohoslužba všedního dne“ (v návaznosti na Ř 12,2), konaná individuálně, se dostává do souvislosti a kontinuity společenství celé církve, bojující i zvítězilé, tedy nejširšího ekumenického kontextu. Z hlediska katechetického to znamená, že výběr látek se neřídí subjektivně tematicky ani jakousi lineární historizující posloupností dějepravy, nýbrž orientuje se na příběhu spásy. Liturgický rok lépe vyjadřuje jednotu, ve které se děje oslava Božího díla vykoupení; nejde o chronologicky souřazený součet jednotlivých skutků Božích, ale o jeden Boží příběh záchrany člověka a světa skrze vtěleného Syna (Vánoce), jeho ukřižování a vzkříšení (Velký pátek, Velikonoce), vyvýšení a oslavení (Nanebevstoupení) a pokračování Boží péče o jeho lid a svět (svatodušní svátky). Boží vykoupení je oslavováno v našem historickém, kontinuálním čase rozmanitými způsoby, jako jsou rozmanitá hlediska, rozmanité důrazy, rozmanité události v příběhu spásy. Liturgický rok napomáhá porozumět, že evangelium není z nás, ale je nám řečeno zvenčí. To že přicházejí ony připomínky velikých skutků Božích k nám jakoby zvenčí, nás chrání před individualizací a privatizací víry.    
Celá stavba liturgického roku Podrobnější, velmi srozumitelný výklad lze najít v Agendě Českobratrské církve evangelické, díl druhý (modrý), Praha 1988. Podrobný historický vývoj i současnost zejména katolického chápání v: A.Adam, Liturgický rok, Vyšehrad, Praha 1998. Stručnější je Liturgický rok ve slavení církve od F.Kunetky, Olomouc 1995. Poněkud čtivější formou seznamuje s církevním rokem velmi dobrá publikace nevelkého rozsahu: J.M.Lochman, O smyslu křesťanských svátků, Vyšehrad, Praha 1997. je ovšem mnohem starší, je výsledkem dlouhého růstu a doznává změn dodnes. Důležité je, že se jedná o ekumenický poklad, spojující křesťany celého světa. Základní struktura je obdobná ve všech tradicích. Rozdíly jsou patrné především v chápání jednotlivých svátků (např. 6. leden, Zjevení Páně: buď je tímto zjevením Synovy slávy jeho křest, Mt 3,13-17, nebo tuto slávu rozpoznávají a vyznávají klanějící se pohanští mudrci, Mt 2,1-12), což je dáno hlavně tradičním přiřazením rozdílných biblických čtení (perikop) nebo rozdílným souborem svátků svatých (sanctorale). Reformační vyznání dovolují zachovávat všechny svátky, které připomínají dílo Kristovo, slouží k poctě Boží, jsou v souladu s Písmem a v neposlední řadě slouží pořádku a jednotě církve.
Historickým pozadím vzniku liturgického roku je bohoslužebná praxe židovství. To znalo vedle bohoslužebných příležitostí v cyklu denním a sedmidenním (vrcholem je šabat) také cyklus roční. Každý rok znovu se připomínají a oslavují při výročních slavnostech události z dějin záchrany lidu Božího (Sukot, slavnost stánků - Lv 23,42; Purim, svátek losu - Est; Pascha, nekvašených chlebů - Ex 12; Šavu’ot, 7x7 týdnů po pesachu, Lv 23,15-21 a Rút atd. O židovských svátcích velmi dobré poučení například v: J.Newman, G.Sivan, Judaismus od A do Z. Slovník pojmů a termínů, Sefer, Praha 1992.). Základem židovského kalendáře je cyklus čtyř fází Měsíce (4x7 dnů), ovšem upravený o prvky kalendáře solárního (roční období) Čistě lunárním kalendářem, který je zřejmě nejstarší podobou kalendáře, protože umožňuje pozorovat Měsíc i nomádům bez jakýchkoli astronomických pomůcek, se řídí země islámské, čistě solární kalendář vznikl v zemi uctívající Slunce, v Egyptě. Lunisolární kalendář užívají Babylóňané a Židé. Sedmidenní týden vznikl snad v Mezopotámii; avšak z celé fáze Měsíce zbývalo každý měsíc 1,5 dne navíc, což dalo vznik občasnému 13. měsíci v roce. Přesně sedmidenní týden, bez ohledu na Slunce či Měsíc, je prý spolu se šabatem židovská originalita. Snad jako protest proti nadvládě hvězd a planet v okolních národech.. Křesťané převzali židovské schéma, příslušně je však přeznačili.


Slavení Božího díla v čase

Základním stavebním kamenem liturgického roku je neděle. První den po sobotě, první den nového týdne (podle židovského počítání) ženy objevují prázdný hrob, rozšiřuje se zpráva o vzkříšení (Mt 28,1; Mk 16,2 aj.), sám Vzkříšený se ukazuje učedníkům a stoluje s nimi (Lk 24,13-49; J 20,19-23). Pravděpodobně se nejdříve konala oslava vzkříšení každý den, avšak postupně získává na významu „den vzkříšení“ jako připomínka centrální události víry. Nepřímo to dokládají místa jako 1 Ko 16,12 a Sk 20,7-12; Zj 1,10 označuje poprvé tento den jako „den Páně“, analogicky k „večeři Páně“ (1 Ko 11,20). Nejpozději do r. 150 se neděle stává obecně dnem oslavy vzkříšení, 3. března 321 nařizuje císař Konstantin povinnost účasti na bohoslužbách a od r. 327 platí státní zákaz práce v neděli. Až teprve ze 6. století existují doklady o tom, že příkaz desatera o zachovávání soboty je vztažen na neděli, což je do jisté míry zkreslením původního významu svátku vzkříšení. Například proto, že nejde o závěr a vrchol stvoření, nýbrž o začátek nového. To podtrhuje i  skutečnost, že východní křesťané dodržují židovský zvyk (Gn 1,5; Lv 23,32 aj.), podle něhož je začátkem nového dne předcházející večer. (Tento zvyk se zachovává do jisté míry i u nás – Vánoce se slaví večer před vlastním svátkem, konec konců i Mikuláš chodí již 5. prosince). I tím se naznačuje cesta ze tmy ke světlu, ze smrti do života (sr. Ř 13,12), a nikoli naopak, jak je běžné v našem chápání času. Zmatek sem vnesla Organizace spojených národů svým rozhodnutím, které platí od 1.1.1976, považovat neděli za poslední den v týdnu, a tak ze soboty a neděle udělat „week-end“. V zásadě však od počátku platí, že den vzkříšení je charakterizován účastí při Kristově stole, nikoli „neděláním“. Neděle jsou Velikonoce v malém, ústřední událostí je stolování, eucharistie. Teprve později přichází místo pouhého předčítání Písma kázání jako výklad toho, co vlastně znamená večeře Páně. Ekumenický význam neděle lze sotva přecenit: je to prakticky jediný svátek společný většině křesťanů.
Neděle se stala ústřední i v ročním cyklu. Velikonoce jsou historicky nejstarším a teologicky nejzávažnějším křesťanským svátkem v roce. V některých tradicích jsou dodnes počátkem církevního roku (na Západě se stal tímto počátkem advent, zřejmě pod vlivem historizujícího pojetí autora Lukášova evangelia a Skutků), protože tvoří jakýsi počátek a důvod křesťanské víry. Jejich datum bylo určeno Nikajským koncilem r. 325 na první neděli po prvním jarním úplňku.  S Velikonocemi je spojeno množství obřadů, doložených již od prvních křesťanských staletí, včetně pravidla, že o Velikonocích byli křtěni adepti křtu (katechumeni). S židovským kalendářem souvisí i padesátidenní období od Velikonoc k letnicím, přeznačeným na svátek seslání Ducha svatého. Toto období 7x7 týdnů vnímali křesťané jako prodlouženou oslavu vzkříšení, proto podle nového katolického misálu nesou neděle po Velikonocích označení „neděle velikonoční“. Před Velikonoce přibylo naopak tzv. období postní, vypočítané na 40 dnů s vyloučením nedělí. Den vzkříšení nemůže být dnem odříkání, nýbrž plné radosti. Původ postního období je zřejmě v intenzivní přípravě katechumenů před přijetím křtu při ranní velikonoční bohoslužbě.
Druhé centrum církevního roku tvoří vánoční okruh (od 4. století), spojený se svátkem narození Páně. Tento svátek byl pevně stanoven v Římě na 25.12., na den pohanského svátku Nepřemožitelného Slunce a jeho návratu. Ve východní církvi se slaví 6.1., rovněž na pohanský svátek boha Eóna, boha času a věčnosti. I zde, stejně jako při mnoha dalších datech, je patrná vyznavačská role dodržování a slavení církevního roku, podobně jako to známe například z vyznavačského a svědeckého činu Danielových denních modliteb (Da 6,11). Rovněž před Vánoce bylo vsunuto postní období přípravy, tentokrát čtyřtýdenní.
Rozvrh pro nedělní školy nebere zřetel na to, že vrcholné svátky se slaví opakovaně. Předpokládáme, že se tu otevírá příležitost pro společné slavení s dětmi. Částečně vznikly ony „druhé svátky“ (vánoční, velikonoční, svatodušní) zkrácením původních tří nebo osmidenních slavností. Rušením těchto svátků v moderní době vzniká dojem, že lze všechno říci, vyzpívat, vyslechnout najednou a jednou provždy tomu rozumíme. Ztrácí se dynamika těchto centrálních událostí a chudne svědectví o Kristu. 
Týdny mezi Vánocemi, resp. Zjevením Páně a začátkem postního období a mezi letnicemi, resp. nedělí sv. Trojice a počátkem adventu nemají žádné speciální poselství. Jejich neděle obvykle nesou název „neděle v mezidobí“. Podle katolického způsobu se počítají postupně (1. neděle po Zjevení Páně, po 6. lednu = 1. neděle v mezidobí), podle evangelického způsobu v Evropě obvyklého se dělí na dva cykly: neděle po Zjevení Páně a neděle po Trojici.


Čtení bible v rámci církevního roku

Význam jednotlivých nedělí a svátků v roce je dán přiřazeným čtením (perikopou) a  žalmovým vstupem (introitem). Souvislost liturgického roku a perikop představuje dlouhý a ne vždy zcela průhledný vývoj. Někdy období určilo čtení, jindy naopak. Mnohdy hrály důležitou roli místní zvyklosti, i když nechyběla řada pokusů o sjednocení. Nejstarší podobou bohoslužebného čtení je však soustavné čtení větších celků na pokračování (lectio continua). Podobnou praxi zachovává židovství, když během ročního cyklu přečte postupně všech pět knih Mojžíšových. Z kontinuálního čtení se vyvinuly perikopy pro neděle, připomínající jednotlivě „veliké skutky Boží“ (Sk 2,11). Při celkovém pohledu na nejstarší řady perikop můžeme vidět snahu nezapomenout během roku na žádný podstatný prvek biblické zvěsti a odkazovat vždy k jejímu středu, Božímu dílu záchrany v Ježíši Kristu, jak nám je připomínají svátosti, večeře Páně a křest. Podrobnější výklad o jednotlivých obdobích bude na jiném místě Jednak bude jednotlivým obdobím předřazen podrobnější výklad, jednak doporučuji především úvody v Agendě ČCE..
Předložený rozvrh úloh pro nedělní školy bere ohled na klasické (tzv. starocírkevní) perikopy jen volněji. Oprávněný požadavek, aby navržené oddíly vzhledem k jejich katechetickému užití měly pokud možno dějovou, narativní povahu, aby se střídaly celky na sebe navazující s některými ústředními texty, nedovolil sáhnout pouze k osvědčeným lekcím. Rovněž dvouletý cyklus (církevní rok je naproti tomu pouze jeden) vyžaduje jistou variabilitu, kdy se zohledňuje katechetické a pedagogické hledisko. 
V rozvrhu je možno pozorovat postup soustředěných kruhů, do jisté míry mapující dříve naznačený historický vývoj liturgického roku. 
a)	Ústřednost velikonoční události je podtržena tím, že se v obou letech opakují úlohy ukřižování a vzkříšení, pokaždé v jiné evangelijní verzi.
b)	K velikonočním událostem tíhnou úlohy v postním období: v prvním roce sledují Ježíšovu „cestu“ do Jeruzaléma, ve druhém roce, jakoby v detailním záběru, se soustřeďují na vlastní „pašije“.
c)	Neděle povelikonoční jsou v prvním roce zaměřeny k Ježíšovým kázáním, slovům (podobenství), jimž právě vzkříšení propůjčilo poslední autoritu pro učení a život víry křesťanů (sr. Mt 28,20a); v druhém roce pak úlohy sledují tzv. „zjevování Vzkříšeného“, dokládající totožnost Krista zmrtvýchvstalého a vítězného s tím, který sloužil a trpěl. Závěrem tohoto období jsou svatodušní svátky s misijním pověřením.
d)	Nejširší okruh kolem velikonočního středu je tvořen v období mezi Zjevením Páně a první nedělí postní Ježíšovým příběhem, ve druhém roce spíše Ježíšovým poselstvím. Nechybí podobenství ani Ježíšovy mocné činy, dosvědčující Boží moc a slávu, která je v něm přítomna. Neděle po letnicích pak sledují další cestu evangelia Vzkříšeného: v prvním roce jde spíše o pohyb koncentrický (moc evangelia ve sboru), ve druhém roce o pohyb excentrický, misijní (cesta evangelia z Jeruzaléma do posledních končin).
e)	Druhý sváteční okruh, adventní a vánoční, má svůj střed ve zprávě o narození Ježíše v obou letech. Předchází mu v prvním roce detailnější pohled na příběhy před narozením, smíme mu tedy rozumět jako čas přípravy na příchod Páně, ve druhém roce sledují oddíly spíše klasické adventní texty, odkazující k druhému příchodu Kristovu, s prvkem kajícnosti.
f)	Pro neděle od počátku školního do konce církevního roku byly zvoleny texty ze Starého zákona, příběhy praotců jako příběhy počátku Božího jednání s vyvoleným lidem a cestu Božích slibů, které tíhnou k Ježíšovu příběhu. I zde se podařilo jemné rozlišení v rámci dvouletého cyklu, obdobné s příběhy po svatodušních svátcích (a částečně i v adventu): v prvním roce se jedná o příběhy Abrahama a jeho rodiny (koncentricky), ve druhém roce o rozšíření rodiny a setkání vyvoleného lidu s národy země (excentricky).


Žalmové verše - introity

V předloženém rozvrhu se objevuje novinka: místo tzv. zlatých textů či zorných veršů jsou ke každé neděli připojeny žalmové verše. Zkušenost z let minulých ukázala, že tzv. zlaté verše někdy až příliš povrchně a rychle sugerují vykladači či učiteli, „oč má jít“ v daném oddílu. Tyto veršíčky není možné jinak než vytrhnout z jejich kontextu, často následující příběh strhávají do roviny individualistické, moralistické nebo spiritualizující. Uvědomujeme si, že tyto veršíčky byly však často i pomocí a vodítkem při výkladu, stejně jako tzv. motivační uvedení. Avšak zvláštností velkých částí Písma je, že se zde vypravuje příběh, který nelze shrnout do krátkého poučení, leda za cenu pokřivení zvěsti. Motivovat a oslovit chce příběh sebou samým, při výkladu jde o setkání s tímto příběhem, nikoli jeho vypreparovanou podobou. Všechny pomocné konstrukce spíše brání proniknout k jeho jádru. Vyprávění celého příběhu není pouhý obal či ilustrace problému, který chceme posluchači vyložit tak jako tak.
Zvolili jsme žalmové verše z několika důvodů: 
a)	Základem rozvrhu je církevní, liturgický rok. Význam jednotlivých svátků nejpozději od 4. století spoluutváří žalm, který se zpívá na počátku bohoslužby. Původně se zpívaly žalmy celé, postupně zbyly pouhé verše. Tento verš nemusí nutně úzce korespondovat s oddílem, na který se káže, spíše souvisí s církevním obdobím. 
b)	Orientací  k církevnímu roku, třebaže v našem případě v mnoha ohledech velmi modifikovanou, se přihlašujeme k ekumenické církvi, k myšlence jednoty lidu Božího. Podobná čtení spolu s podobnými či stejnými introity se čtou, recitují nebo zpívají v mnoha církvích po celém světě.
c)	Žalmy jsou modlitby, vyznání, písně, nářky Izraele jako odpověď na Boží jednání s ním a pro něj. Introity nesledují v prvé řadě pedagogický záměr, spíše jde o prožitek modlitby, vyznání, chval v souvislosti s příběhem spásy. Někdy žalm může pomoci s výkladem, jindy je v kontrastu s vykládaným příběhem (např. v druhém roce Mk 15,20-47 kontrastuje s Ž 51,5-6,11-12; vyjadřuje spíše náš postoj tváří v tvář Ježíšovu odsouzení než návod k chápání pašijního příběhu).
d)	Introity neodpovídají většinou tradičním církevním introitům, které jsou ne vždy samy o sobě srozumitelné. Raději jsme volili větší úseky z žalmů, které se k danému období církevního roku vážou. Proto nijak nezdůrazňujeme tradiční názvy jednotlivých nedělí podle úvodních slov žalmů; pokusili jsme se – vědomi si všeho rizika – o spíše dynamický než fundamentalistický přístup k problematice liturgického roku.  
e)	Vstupní žalm propojuje liturgicky nedělní školu s ostatním shromážděním. Nemáme za to, že by nedělní škola měla být zvláštními bohoslužbami pro děti. Společný úvod bohoslužeb (pozdrav ve jménu Trojice, žalm, chvály, prosby o Ducha svatého, první čtení, píseň atp.) i koinonická (společenstevní) část v závěru (není-li večeře Páně pro děti, pak alespoň sbírka peněz, ohlášky, přímluvy, poslání a požehnání) napomáhají integrovat děti do společenství sboru a církve. Společný introit tuto jednotu sboru může jen posílit. Zvláště tehdy, stane-li se zvláště ve svátečním období, kdy se konají společné bohoslužby i s dětmi, textem kázání.
f)	Z metodického hlediska je možno poradit, aby se introitů užívalo v bohoslužbách v rozšířené podobě (i se závorkou), pokud by se jej děti měly učit zpaměti, je možno užít kratší verzi. Z téhož důvodu je možno podniknout vlastní výběr. Žalmy se dají napsat na velký papír či promítat na zeď, pokud nedostane každý účastník „program bohoslužeb“ do ruky, aby je mohlo recitovat celé shromáždění. Mohou tvořit jakýsi liturgický prvek v samotné nedělní škole. Rozhodně doporučujeme zpívat tyto žalmy z Evangelického zpěvníku. I tím se podporuje myšlenka jednoty církve, neboť žalmy s ženevskými nápěvy, jako je máme my, se objevily (opět) v nejnovějších zpěvnících evropských církví a dostává se jim uznání i ze strany katolické.

Liturgické barvy

Dalším prvkem, který může být při slavení liturgického roku využit, jsou liturgické barvy. Tak se i opticky zvýrazní charakter období či svátku Podrobněji problematiku pojednal C.Novák, Kam se nám ztratily liturgické barvy? v: Evangelický časopis Český bratr, 77 (2001), č. 2, str. 5.. V českobratrské tradici jsme velmi opatrní vůči všem symbolům a „vnějškovostem“, aby nebyl narušen primát Božího slova. Jedná se skutečně o věc málo důležitou. Avšak tam, kde nehrozí, že sbor ulpí na povrchu věci, mohou i ostatní smysly být zapojeny, budou-li však především uši dobře nastaveny. 
Obvykle se patřičné barvy objevují na bohoslužebném rouchu duchovních všech vyznání (štóla, čili šála) a na paramentech, čili textiliích, rozprostřených na oltáři, stole Páně a kaza-telně. Přiřazení barev jednotlivým obdobím a svátkům církevního roku znázorňuje diář pro děti.
V 19. století se paramenty staly samostatným uměleckým dílem se zdůvodněním dle J 12,1-8: Vztah a láska k Pánu Ježíši se projevuje i tím, když mu obětujeme něco oči-vidně pěkného a cenného. Projevuje se i co nejkvalitnější výzdobou bohoslužebného prostoru. Přiměřená výzdoba, čistota, upravenost bohoslužebné místnosti je znamením toho, jak vážně bereme zaslíbení z Mt 18,20, jistotu, že nás navštíví vzácný host (Zpěvník Svítá, č. 57).
Bílá – symbol plnosti světla, vítězství života nad smrtí, dne nad nocí. Odkazuje k radosti ze vzkříšeného Krista, proto se užívá při hlavních svátcích (Velikonoce, Vánoce).
Červená – upomíná na krev a oheň; je to barva pro Ducha svatého, projevujícího se ohnivými jazyky. Je to tedy rovněž barva pro den konfirmace. Jako barva krve připomíná krev mučedníků, kteří dali svůj život pro šíření evangelia po všem světě. Proto se objevuje červená nejen o letnicích a na svátky mučedníků (u nás Štěpána), ale také při svátcích církevních (Den reformace, 31.10.) či výročí postavení (posvěcení) místního kostela.
Fialová – barva pokání, přípravy, zármutku (její nejsytější odstíny jsou až černé; což je v našem prostředí barva smrti). Užívá se jí v postu a adventu.
Zelená – barva růstu a zrání, rovněž i naděje; připomíná pučící listí na jaře, mladé obilí atd. Užívá se jí pro znázornění růstu ve víře, rozšíření a setby evangelia po všem světě atp., tedy v období po svátku Trojice a ostatních mezidobích.
Pro další liturgické barvy, zlatou, černou, růžovou jsme se nerozhodli. V církvích ekumény nejsou obecně rozšířené.
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Neděle v mezidobí - od 12. po Trojici po závěr církevního roku

Obecně o tomto období platí, že z biblických oddílů se volí ty, které, po koncentraci na ústřední motivy příběhu spásy ve svátečním období, ukazují a dosvědčují, jak se evangelium týká i všedního života, že volá k odpovědi a k poslušnosti. Ukazuje cestu Božího milosrdenství, jejíž vrchol představují velikonoční události, uprostřed Božího lidu a tohoto světa. Je třeba zdůraznit, že závěr církevního roku před adventem ústí do intenzivního výhledu k Božímu království, očekávání soudu jako potvrzení naděje a Božích slibů, povzbuzení k vytrvalosti, která není prázdná, nekonečná, ale má zřetelný cíl. Právě „církevní rok“ zřetelně ukazuje, že život víry není ve shodě s občanským či přírodním cyklem stálého opakování, vzniku a zániku, nekonečné střídy dobra a zla, světla a tmy, vyčerpávající se ve nekonečném sváru. Představuje putování, ne nepodobné cestě do zaslíbené země k věčnému odpočinutí (Žd 4,9). Katolický mešní pořad zdůrazňuje v poslední neděli svátkem Ježíše Krista Krále (čtení z Mt 25,31-46; J 18,33b-37; Lk 23,35-43) jistotu, že pánem času, v němž osvědčujeme svoji víru, je ten, který za nás trpěl, sestoupil do samotných pekel, ale třetího dne vstal z mrtvých. A na konci očekáváme soudce, který nesoudí se zavázanýma očima slepě nestranně, ale stranicky: z lásky k nám dal za nás svůj život.  
Je samozřejmě škoda, že začínáme v nedělní škole nový cyklus vlastně jeho závěrem. Ani při nejlepší vůli se nám nepodaří fakticky nechat vyniknout vnitřní logice liturgického roku, vycházejícího z centrální události Vzkříšení. Mějme je však alespoň na paměti při výkladu, výběrem písní a v modlitbách.
V našem rozvrhu jsme onu podivuhodnou cestu Božího vyvolení, Božího milosrdenství, Božího záchranného jednání ve prospěch vyvoleného lidu i celé země, stvrzeného ve smlouvě s praotci, Mojžíšem a nakonec v Ježíši Kristu, chtěli připomenout příběhem Abrahamovým jako svědectvím o velikých Božích skutcích uprostřed jeho lidu. Jeden z dalších důvodů je, že v rámci církevního roku nenachází Starý zákon uplatnění (mimo introitů!) a chceme tak vyjádřit jednotu biblického svědectví. 
Ujištění o dobrém cíli Božích cest s lidmi je věnována pouze poslední perikopa, na rozdíl od tradičních rozpisů, kde se tomuto tématu věnují vždy poslední tři neděle církevního roku. Tyto neděle nás utvrzují v jistotě, že se „vyplatí“ být připraven, ač mnohé události maří naše odhodlání, stojí za to následovat našeho Pána na cestě služby, lásky a milosrdenství.
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POVOLÁNÍ ABRAMA			  12. neděle po Trojici
Gn 12,1-9							     2.9.2001
Ž 8,2
Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi!
Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa.
I. MOTIVACE: 
„Už zase se máme stěhovat!“ naříkaly děti v jedné rodině. „Tady máme kamarády, tady chodíme do školy, tady jsme doma.“ To jsou pádné důvody. 
Rodiče však mají nové povolání jinde. Stěhování je nutné, aby mohli uživit rodinu. To je vážná věc. Jak však uklidnit děti? Jak jim vysvětlit nutnost odchodu? Co říct, aby i děti porozuměly?
Pokuste se sami hledat důvody, jimiž byste dětem stěhování vysvětlili a děti by porozuměly.
V té rodině se po mnoha rozhovorech nakonec dohodli. I děti pochopily, že domov je tam, kde jsou všichni spolu. Všude žijí naši bližní a mezi nimi můžeme vždy najít nové přátele.
II. ABRAM
Život ve starověku závisel na soudržnosti rodů. Rodiny žily pospolu, aby si zajistily bezpečí, obživu a tak i budoucnost. V podobném rodinném společenství žil i Abram. Měl majetek, služebnictvo, postavení a bezpečí pod ochranou širší rodiny. Jeho budoucnost však zdaleka jistá nebyla. Jeho žena nemohla mít děti. Neměli dědice, který by se ujal majetku a byl oporou rodičů v jejich stáří. 
III. HOSPODIN ŘEKL
V této situaci promlouvá k Abramovi Hospodin. Oddíl nevysvětluje, odkud a jak Abram Hospodina zná. Podstatné je, že Abram naslouchá. Slyší, že má opustit všechny dosavadní jistoty – zemi, rodiště, otcovský dům. Má se vzdát bezpečí, vzít na sebe riziko odchodu do země, kterou nezná. Abram však naslouchá pozorně. Nesejde na tom, že on sám ji nezná. Ta země tak zcela neznámá není. Hospodin o ní ví, ukáže mu ji a cestou ho povede.
IV. Zaslíbení a požehnání
Abram slyší však také něco, co je rozhodující pro jeho budoucnost. Hospodinova výzva je zdůvodněna velkorysým zaslíbením. Změní se to, co Abrama nejvíc tíží. Nezůstane bez potomků. „Učiním tě velkým národem... zvelebím tvé jméno... v tobě dojde požehnání všechno člověčenstvo.“ Z jednoho muže má povstat velký národ. S tím souvisí i pozdější změna jména na Abraham – otec národů (Gn 17,5). A zaslíbení míří ještě mnohem dál: všechna pokolení země mají dojít k požehnání v jeho jménu. 
V. Abram nejde sám
Není důvod k odkladům. Jakmile Hospodin promluvil, opouští Abram dosavadní zázemí v Cháranu. Jde s ním jeho žena Sáraj, synovec Lot a všichni, kdo mu patřili. Berou sebou všechen svůj majetek. Tím, že Abram odchází se vším, co mu náleží, dává najevo naprosté odloučení od minulosti, od země, rodu i dosavadního náboženství.
VI. Nová země
Vyšli a přišli do země kenaanské. Procházejí ji od severu k jihu a poznávají, že je zcela pohanská. Zde má být tedy domov jejich i všech zaslíbených potomků. Pohanská země se může stát domovem jen tehdy, když s nimi bude Hospodin.
VII. Všude s Hospodinem
A Hospodin s Abramem zůstává. Zjevuje se mu a mluví k němu: „Tuto zemi dám tvému semeni.“ Abram chápe, že není ztracený mezi pohany, není v cizí zemi. Je to Hospodinova země a jeho mocí bude vlastí budoucích pokolení. Abram důvěřuje Bohu, který ho povolal, který k němu mluví a také jedná. I on svou víru v zaslíbení dokládá činem. V pohanské zemi buduje Hospodinovy oltáře. Ať všichni vidí, komu země náleží. Na různých místech vyrůstají viditelná znamení Hospodinova vlastnictví. Vyrůstají tak i znamení víry poutníka, který se pod vedením svého Boha ubírá za svým posláním.
Modlitba 
Pane Bože, děkujeme ti, že na nás myslíš, že s námi počítáš a vedeš nás cestou svých zaslíbení. Prosíme, pomáhej nám, abychom ti vždy důvěřovali, naslouchali tvému slovu a chválili tvé svaté jméno. 		Amen.
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ABRAM A LOT					  13. neděle po Trojici
Gn (12,10-20) 13,1-18 					       9.9.2001
Ž 8,3
Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou.
I. Motivace: 
Každý z vás má nějakou věc, na které mu hodně záleží. Stará se o ni, šetří si ji. Ta věc možná vzbuzuje závist vašich sourozenců a přátel. Dokážete ji půjčit? Dokázali byste ji dokonce darovat, vzdát se jí, abyste zachovali dobré vztahy? Podobný problém měl Abram se synovcem Lotem, jak si dnes povíme.
II. Sestup do Egypta
Život v nové zemi není snadný. Nastává období hladu. Abram chce ochránit rodinu. Nikoho se neptá, ani Hospodina, rozhoduje se k odchodu do úrodného Egypta. Tam bude obživa. Ale budou v bezpečí? Sáraj je krásná žena, Bohem obdarovaná. Co když ji vládce země bude chtít, aby si skrze ni zajistil Hospodinovo obdarování i pro sebe? Abram se bojí o svůj život. Vydává Sáraj za svou sestru. Jako bratr krásné ženy dostane dokonce i dary. Pak se stane něco, s čím Abram nepočítal. Zasáhne Hospodin – Bůh silný. Abram dostane zpět svou manželku, může s ní i s dary opustit zemi – ale jako ten, kdo byl zahanben ve své víře a kdo si musí od mocného pána Egypta nechat připomenout, že jeho Pán je ještě mocnější.
III. Návrat do zaslíbené země
Abram se vrací zpět do přislíbené země. Vrací se zpět do míst, kde postavil Hospodinu oltáře. Jimi viditelně vyhlásil Hospodinovo panování i svou víru v něho. Tady se mu ukázal jeho Bůh a tady bude vždy chváleno jeho jméno. Uprostřed pohanů bude žít lid, který patří Hospodinu, bude žít pod jeho ochranou.
IV. Spory mezi pastýři
Bůh plnil věrně, co Abramovi slíbil. Požehnal mu i v nové zemi. Přibývalo stád i pastýřů. Podobně bohatl i Lot. Společně putovali zemí, přebývali ve stanech a pásli svá stáda. Ale země neposkytovala vždy dostatek pastvy. Mezi pastýři vznikly spory. Příčinou byla chudoba země a množství stád a svou roli sehrála i blízkost pohanů. Přílišná chudoba i nadměrné bohatství rozděluje, zvlášť v oblasti cizího vlivu. Nabízelo se jediné řešení odloučením obou rodin.
V. Abram usiluje o pokoj
Abram je hlavou rodiny, mohl by autoritativně rozhodnout, poručit Lotovi, aby usměrnil své pastýře. Bylo to jeho právo. Jemu Hospodin zemi daroval a Lot se má podřídit. Abram je však moudrý. Napjatou situaci uklidňuje, volí odloučení, nikoli však zpřetrhání vztahů. Ve své velkorysosti jde tak daleko, že dává Lotovi vybrat, kam odejde. Je přednější zachovat pokoj než prosazovat své vlastní právo.
VI. O co usiluje Lot
I Lot pochopil nutnost rozchodu. Chce zajistit své jmění, musí volit chytře. Nepůjde k horám, kde by stáda byla odkázaná na pastviny svlažované pouze rosou z nebe. Mnohem lepší jsou roviny zavlažované potoky. Ta země připomíná ráj, připomíná úrodnou zemi Egypta. Tam se vydá se vším, co má. Zaslechne sice zprávy o místním obyvatelstvu, které je velice hříšné a zlé před Hospodinem. Co na tom! Rozhodující je pro něj zajištění majetku.
VII. Co na to řekl Hospodin
Bůh viděl, jak Abram odešel raději do krajiny obtížnější pro život, aby zachoval pokoj. Líbilo se mu, že byl Abram mužem pokoje a nehledal především jen svůj prospěch. Rozhodl, že Abram krácen nebude. Bůh se Abramovi zjevil a řekl mu: „Rozhlédni se z místa, na němž jsi, pohlédni na sever i na jih, na východ i na západ. Neboť všecku tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až na věky.“ Znovu zní zaslíbení o zemi a k němu i zaslíbení o potomstvu. Bude ho tolik jako prachu země. Nikdo je nebude moci sečíst. A věci, které se nedají spočítat, byly chápány jako nepřemožitelné a nezničitelné.
Boží zaslíbení nemůže být ničím a nikým zmařeno, ani vlastní nedověrou, ani rozpadem společenství. Abram, který si nevybírá, se dostává do středu zvláštní Boží péče. Boží zaslíbení se má uskutečnit skrze toho, který ztrácí předpoklady k založení rodu, a na místě, které nedává žádné záruky zajištění života.
Modlitba
Děkujeme ti, nebeský Otče, že nám z lásky odpouštíš naše váhání a selhávání, že se k tobě smíme stále navracet. Prosíme, pomáhej, abychom se uměli rozhodovat tak, jak se tobě líbí.	Amen.14
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ZASLÍBENÍ ABRAMOVI			   14. neděle po Trojici
Gn 15,1-21							     16.9.2001
Ž 8,4-5
Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil: Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš?
I. Abramovi se dobře vede
Abram mohl být spokojený. Po úspěšné šarvátce s únosci svého bratra vrátil všechno jmění i zajatý lid sodomskému králi. Velkoryse odmítl i nabídnutou odměnu, aby si zachoval nezávislost a nikdo nemohl říct, že se stal bohatým díky králi. Víme, že situovaný byl Abram dobře. Na všem, co dělal, bylo vidět, že Hospodin je s ním a jeho práce je požehnaná. Ale to hlavní jako by pořád scházelo. Co to bylo?
II. Zvláštní vidění
Jednou měl Abram vidění, možná ve snu nebo podobném zvláštním stavu k němu promluvil sám Bůh. V Bibli čteme na tomto místě i v jiných podobných situacích, že se stalo slovo Hospodinovo. Ten, kdo je přímým svědkem takové události, asi zřetelně rozliší, že to není jen tak obyčejné slovo, které někdo vysloví a druzí zaslechnou, nebo nezaslechnou, vyslechnou, nebo nevyslechnou, poslechnou, nebo neposlechnou. Jestliže se něco stane, tak je to událost. Slovo Hospodinovo není zvuk do větru, ale je to událost.
A Abram slyší:
„Nic se neboj Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna.“
III. Abramův rozhovor s Bohem
Abram odpovídá. Hned cítíme, co je jeho největší bolest. Nereaguje na slova o tom, že se nemusí bát. To ho tolik netrápí. Hned naváže na slova o odměně: „Panovníku Hospodine, co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný.“ Děti byly asi v každé době pro rodiče největší poklad. A k čemu věci, peníze a statky, když je nemá kdo převzít. A Abram dále povídá: „Ach, nedopřáls mi potomka. To má být mým dědicem správce mého domu?“ Tak to asi bývalo v obdobných případech, když někdo umřel bez potomků.
Hospodin však prohlásil: „Žádný správce nebude tvým dědicem, ale bude to skutečně tvůj pokrevní potomek.“ Pak Abrama vyvedl ven a pravil: „Pohleď na nebe a spočítej ty hvězdy, jestli to dokážeš. Tak tomu bude s tvým potomstvem.“
Abram Hospodinu  uvěřil. A to byla nejlepší odpověď, jakou mohl Abram Hospodinu dát, protože Bůh vidí do srdcí lidí. Do našeho stejně jako do Abramova. 
IV. Hospodin uzavírá s Abramem smlouvu
Hospodin pokračoval: „Já jsem ten, kdo tě, Abrame, vyvedl z Kaldejského Uru, abych ti dal do vlastnictví tuto zemi.“ 
Pravda, to už je nějaký čas, co vyšli spolu se ženou Sáraj, ještě s otcem Terachem a synovcem Lotem z Kaldejského Uru přes Cháran až sem. Už tehdy  ho Hospodin vyzval, aby odešel ze země svého otce do země, kterou mu Hospodin ukáže, a tam že se jeho rodina stane obrovským národem. Ale jeho žena Sáraj stále neměla žádné děti. A v tuhle chvíli už Abramovi nestačilo jen uvěřit, chtěl nějaké znamení. „Panovníku Hospodine, podle čeho to poznám?“
A Hospodin, který zná, že i naše víra potřebuje občas nějaké viditelné ujištění, Abrama neodbyl, ale požádal ho, aby uspořádal obětní obřad, který podle tehdejších zvyklostí byl součástí bohoslužeb. Abram vzal obětní zvířata (krávu, kozu, berana, hrdličku a holoubě) a všechno připravil přesně podle předpisů. K večeru pak uslyšel Abram znovu Boží hlas: „Věz najisto, že tvoji potomci budou žít a otročit v zemi, která nebude jejich. Ve sporech budu na jejich straně. Ty sám se dožiješ vysokého věku a budeš v míru pohřben. Sem se vrátí teprve čtvrtá generace tvých potomků.“
V. Viditelné znamení
Když pak slunce úplně zapadlo a nastala veliká tma, objevila se jako znamení dýmající pec a mezi kusy obětovaných zvířat prošla ohnivá pochodeň. Ten den uzavřel Hospodin s Abramem smlouvu, že zemi mezi řekami Nilem a Eufratem dá Hospodin Abramovým potomkům. 
MODLITBA
Hospodine, děkujeme ti, že z těch prastarých příběhů o praotcích tvého lidu dodnes smíme všelicos poznávat. Vidíme, že tvá zaslíbení skutečně vždycky platila a platí, ale jejich uskutečnění je někdy daleko složitější a není hned, jak bychom si po lidsku přáli. Taky poznáváme, že i tvoji věrní svědkové potřebovali čas od času ve víře ujistit. Pro tvou skvělou trpělivost s námi tě prosíme: dej i nám potřebná znamení pro naši víru. My už moc nerozumíme těm obětem a ohnivým znamením, jako naši praotcové. Ale ty jsi nás ujistil, že svědectví od tebe přinesl do naší doby tvůj Syn. Jeho svědky nám posílej do cesty jako své znamení, moc tě prosíme.	Amen.
16
23.9.2001  Sáraj a Hagar		
SÁRAJ A HAGAR			 	   15. neděle po Trojici
Gn 16,1-16							   23.9.2001
Ž 8,6
Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností.
I. Zaslíbení se neplní
Abram a Sáraj spolu neměli žádné děti. To se stává. Vůbec není samozřejmé, že manželé mají automaticky děti. Ani to neznamená, že jeden z nich má nějakou nemoc. Někdy to trvá řadu let, než se dítě dvěma rodičům narodí. Při takovém kočovném životě, při neustálém cestování, to také není tak snadné, aby žena otěhotněla a donosila miminko. Ale Abram a Sáraj už byli, jak čteme, deset let usazení v kenaanské zemi. Abramovi bylo přes osmdesát let, a stále nic nenasvědčovalo tomu, že by se měl nějak uskutečnit opakovaný Boží slib o početném potomstvu.
II. Sáraj v akci
Abramova žena Sáraj uvažovala: Hospodin slíbil Abramovi potomstvo, a já pořád nemám děti. Stárneme a stárneme, moc času už nezbývá. Třeba když Bůh nedal děti mně, mohl by je Abram mít s nějakou jinou ženou. V některých národech je zvykem, aby muž měl víc žen než jednu. A co když se to Boží zaslíbení o potomstvu může takhle uskutečnit. 
Určitě to nebylo pro Sáraj lehké, ale i ona si velice přála, aby se jejímu muži vyplnil Boží slib o početném potomstvu. A tak Sáraj sama přivedla jednu ženu ze svých služebnic, aby také žila s Abramem jako jeho manželka. Ta žena se jmenovala Hagar.
III. Namísto očekávaného výsledku přicházejí starosti a trápení
Brzy Hagar s Abramem otěhotněla. Když zjistila, že čeká dítě, začala se Hagar na Sáraj vytahovat. Myslela, že to je její zásluha nebo že je nějak lepší. Tak už to bývá (a vůbec ne jenom mezi ženami). Sáraj chtěla, aby se jí Abram zastal: „Já jsem sice tohle řešení sama navrhla, ale když Hagar zjistila, že čeká dítě, tak si mě úplně přestala vážit.“ Abram to moc řešit nechtěl: „Hele, je to nakonec tvoje  služebnice, tak je na tobě, jak se s ní dohodneš.“ A od té doby zase Sáraj sužovala Hagaru, až nakonec těhotná Hagar utekla z tábora do stepi.
IV. Boží pomoc
Nalezl ji Hospodinův posel u pramene vody někde na cestě do Šúru a zeptal se jí: „Hagaro, služebnice Sárajina, odkud jdeš a kam míříš?“
„Prchám od své paní Sáraje.“
„Hezky se vrať, ale poslouchej: Hospodin ví o všem tvém příkoří a slyší tě. Velice rozmnoží tvé potomky, takže je nebude možné ani spočítat. Synovi, který se ti narodí, dej jméno Izmael, to znamená Slyší Bůh. Bude to nezkrotný člověk, jeho ruka bude proti všem a ruce všech budou proti němu; bude stát proti všem svým bratřím.“
Hagar určitě užasla. Ona, žena, obyčejná služebná, a mluvila s Božím poslem. Nazvala Hospodina, který k ní takhle promluvil, „Bohem Vševidoucím“ a to místo, kde se to odehrálo, „Studnicí Živého, který mě vidí“.
Pak se Hagar vrátila do tábora.
Když se jí narodilo dítě, nazval Abram svého syna, kterého Hagar porodila, Izmael.
Modlitba
Pane, někdy nás může napadnout, že bychom se měli sami pustit do plnění tvých zaslíbení. Nebo aspoň při tom pomáhat. Jistěže nemáme lenošivě čekat, až se tvá vůle sama splní, ale je moc těžké  poznat, co udělat a jak to nepřehnat nebo nezkazit. Prosíme, dej nám poznat svou vůli. 
Děkujeme za tvůj dar, že se ze spojení dvou lidí může zrodit dítě. Ať to nikdy nebereme na lehkou váhu.	Amen.18
30.9.2001  Hospodinova smlouva s Abramem		
HOSPODINOVA SMLOUVA		  16. neděle po Trojici
S ABRAMEM
17,1-22							     30.9.2001
Ž 115,1
Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost!
I. Úvod – co víš o svém jméně?
Víte, co znamená vaše jméno? Víte, že většina jmen má v sobě skrytý význam, který označoval nějakou vlastnost svého nositele? Dnes si tohoto významu už nevšímáme tolik, jako bývalo zvykem v době Abrahamově, ale přesto se občas může člověk zamyslet nad jménem, které nosí. Nejspíše nad tím asi přemýšlejí rodiče, když se jim narodí miminko a oni hledají, jak mu budou říkat. A pak máme mezi sebou Jaroslava nebo Věru, ale taky třeba Annu, Šimona nebo právě Abrahama (dá se doplnit jméno konkrétního dítěte, nejlépe i s patřičným vysvětlením).
II. Abrahamovo rozhodnutí
Od koho asi dostal Abram své jméno? Nejspíš od svých rodičů. Radovali se z krásného potomka, mnoho od něho očekávali a vybrali mu jméno podle svých představ. Ab-ram znamená Otec je vznešený a bylo to vlastně jméno zbožné – dovolávalo se boha, kterého zřejmě Abramovi rodiče uctívali. Chtěli svému synkovi vyprosit přízeň onoho božstva na celý život.
Abram se ovšem rozhodl jinak. Poznal Boha skutečného a opravdového a k tomu se přidal. Pochopil, že Hospodin je jediný Bůh, který mu může zajistit skutečné dobro – uvěřil mu. Uslyšel jeho zavolání a vydal se pod jeho vedením na dlouhou cestu do neznámého světa. Neměl to snadné, potkávaly ho různé těžkosti, musel překonávat mnoho překážek, ale nevzdal se cíle, který mu Hospodin ukázal – totiž mít svou vlastní zemi, kde by mohl bydlet, mít velikou rodinu, spolu s nimi Bohu sloužit a ukazovat k němu cestu i ostatním.
III. Boží smlouva a změna jména
Pán Bůh měl z takovéto Abramovy důvěry radost, zvlášť když to Abram vydržel skutečně velmi dlouhou dobu – vždyť už je mu skoro sto let a na cestu se vypravil v pětasedmdesáti. Víte, ono není složité nadchnout se pro nějakou lákavou věc a s vervou se do ní pustit. Ale teprve ten, kdo vytrvá navzdory překážkám, může se těšit na to, že se dostane do cíle.
Pán Bůh se rozhodl, že Abrama povzbudí, aby si byl jistý, že jeho namáhání není marné. A tak s ním uzavřel smlouvu. Víte, co je smlouva? Smlouva je závazná dohoda. Kdo uzavře smlouvu, musí dodržet, co slíbil. A Pán Bůh se rozhodl Abramovi zavázat takovouto nezrušitelnou smlouvou, že ho nikdy neopustí. A tak ho znovu oslovil a připomněl mu všechny své sliby; a na znamení toho, že je myslí vážně, dal Abramovi nové jméno. Jméno, které vyjadřovalo to, co Abramovi slíbil: Abraham totiž znamená Otec mnohých. V tom jménu byl obsažen Boží slib: dám ti zemi, ve které budeš žít ty i tvé početné potomstvo.
Novým jménem Bůh zároveň udělal tečku za Abrahamovým dosavadním životem. Ukazuje tím, že začíná nová kapitola Abrahamova života; končí s pohanským božstvem a pokračuje dál s Hospodinem.
IV. Obřízka a křest – znamení víry
Jedno znamení smlouvy dostává Abraham přímo na vlastní tělo – obřízku. Tato jizva na těle se nedá vzít zpátky a neustále člověku připomíná, že patří Pánu Bohu a nikomu jinému. Podobné je to s naším křtem – to, že jsme pokřtěni, nás také upomíná na Boží lásku k nám. Je to znamení, které je platné navždy.
V. Abrahamovy pochybnosti
Abraham ovšem nebyl žádný superman, který by nikdy nezapochyboval o Božím slově. I jeho někdy zmohly okolnosti, i on byl občas v depresi, i pro něj bylo těžké doufat v zázrak. Protože ve sto letech obvykle lidé už nemohou mít děti. Je to trochu pozdě. Znáte někoho, kdo má děti ve vysokém věku? Abraham neviděl kolem sebe takový případ, a i když Pánu Bohu důvěřoval, přece byl poněkud zklamán a roztrpčen. Možná ho napadalo, že Bohu přesně nerozuměl nebo že ho něčím zklamal; v každém případě nic nenasvědčovalo tomu, že by se Boží sliby mohly někdy naplnit. Ale právě pro tuto jeho slabost s ním Hospodin uzavírá smlouvu. Pán Bůh se vcítil do jeho pochybností a neodsuzuje jej pro ně. Porozuměl mu a chce jej ujistit svou přízní. A taky mu chce ukázat svou velikou moc. Bůh, který stvořil celý svět, může přece stvořit dítě i stoletému starci.
Je třeba říci, že Abraham Hospodinu znovu uvěřil a spolehl se na něj a že se nakonec taky dočkal. Ale to už je jiný příběh. My si pamatujme, že Pánu Bohu můžeme věřit, že nás vede životem k dobrému cíli, že nás povzbuzuje ve chvílích pochybností – třeba tím, že jsme byli pokřtěni – a že Pán Bůh je schopen splnit, co slíbil. 

Modlitba
Pane Bože, věříme ti, že jsi dobrý. Děkujeme ti, že nás nezavrhuješ pro naše pochybování, ale ujišťuješ nás o své lásce a věrnosti. Dej Pane, ať vytrváme ve tvé blízkosti až do konce a uvidíme naplnění tvých zaslíbení. 	Amen.20
7.10.2001  Abrahamovi hosté		
ABRAHAMOVI HOSTÉ			  17. neděle po Trojici
Gn 18,1-15							    7.10.2001
119,1
Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí Hospodinův zákon.
I. Úvod – posloucháte za dveřmi?
Poslouchali jste někdy někoho druhého za dveřmi? Třeba rodiče, když přišli z třídní schůzky nebo když se bavili o tom, jestli vám dovolí jet v létě s kamarády na hory? Stalo se vám přitom, že jste se dověděli něco, co jste se dovědět nechtěli, co vás překvapilo a zarazilo? Tak to jste byli v podobné situaci, jako Abrahamova žena Sára.
II. Abraham chystá hostinu
K Abrahamovi totiž přišli hosté. To byla podle všech zvyklostí veliká událost a zasloužila si skoro oslavu. Hosté museli být uctěni tím nejlepším, co se doma dalo najít. I když přišli neohlášeni, celý dům musel běhat a shánět, aby mohli být patřičně pohoštěni. A tak se peče, vaří a chystá.
Toto navíc nebyli obyčejní hosté. Abraham hned ve dveřích poznal, že jsou to poslové Boží, kteří mu nesou důležitou zprávu. Jak to poznal? Možná podle toho, že v jejich slovech poznával pravdu – a pravda pochází od Boha.
III. Zvědavá Sára
Za chvíli už je hostina přichystána a Abraham s muži zasedl ke stolu. Ženy tenkrát s muži nesedávaly, jen je obsluhovaly – proto s nimi není Sára. Přesto i ona je stejně napjatá jako její manžel, co jim vlastně vzácní hosté mají vyřídit. A tak poslouchá – skrytá za stanovou plachtou.
IV. Zpráva pro Sáru
A hosté skutečně mají co říci. Mluví s Abrahamem, ale ve skutečnosti jako by oslovovali schovanou Sáru. Jako by věděli, že pečlivě sleduje každé jejich slůvko. Jakoby jejich zpráva byla určena více jí než Abrahamovi. Vždyť Abraham mnohokrát slyšel Boží zaslíbení, Bůh s ním mluvil a dal si práci, aby ho ujistil o své náklonnosti. Sára byla proti němu skutečně v nevýhodě. Zaslíbení syna se jí týkalo přinejmenším stejně jako Abrahama, ale Božího povzbuzení se jí zdaleka nedostávalo tolik, kolik jemu.
Vidíme však, že na ni Pán Bůh nezapomněl. Poslal tři muže, aby jí přes stanovou plachtu vyřídili Boží zaslíbení. Totiž to, že už nadešla chvíle, kterou tolik očekávala – po obvyklé době těhotenství se jí narodí syn.
V. Sářino zklamání a pochybnosti
Zjišťujeme však, že Sářina víra utrpěla dlouhým čekáním. Není obvyklé, aby stařena mohla mít dítě. Sářina zkušenost nic takového nepřipouští. Možná, že už se v duchu smířila se svou bezdětností; užírala se smutkem, ale zvykla si. A teď najednou by se jí měla zase objevit naděje?
Zklamaná naděje může někdy pěkně bolet. Když vám někdo slíbí, že něco udělá, a svůj slib nedodrží, je to horší, než kdyby se ta věc pouze neuskutečnila. Člověk ztrácí důvěru. I Sára ztratila důvěru v Boží zaslíbení a nechce si teď připustit marné naděje. Nevěří slovům Božích poslů. Směje se jim.
VI. Pro Hospodina není nic nemožné
Oni to ovšem poznávají, i když ji nevidí. „Proč Sára pochybuje? Proč se směje?” ptají se. „Copak pro Hospodina je něco nemožného? Není snad Bohem všemohoucím? Jistě – to, že staří nemohou mít děti, je přírodní zákon. Ale není snad Bůh, který stanovil zákony těmto zákonům nadřízen?”
To je lekce, kterou Pán Bůh chtěl udělit Sáře. Ne proto, aby ji shodil nebo zesměšnil, ale proto, aby posílil její víru. Stejně jako Abrahama ji neodsoudil pro její pochybnosti; naopak kvůli ní poslal své posly, aby ji ujistili o moci a vůli Boží, o tom, že Bůh nemluví naprázdno, ale že dodržuje své sliby.
A taková je taky Boží lekce pro nás. Bůh ví, jakou zatrpklost a jaká zklamání si člověk nosí ve svém nitru; vidí i to, co skrýváme – ať za plachtou stanu nebo za neprůhledným výrazem tváře. Do našich nejtemnějších strachů pouští paprsek víry a dokáže přesvědčit i toho nejzatvrzelejšího nedůvěřivce. Nevyhání toho, kdo pochybuje, naopak posílá k němu své posly se zvěstí pravdy a naděje. A jeho naděje není marná, očekávání, upřené k němu, nebude zklamáno.
Modlitba:
Pane Bože náš, přicházíš k nám v naší nedůvěřivosti, oslovuješ nás v našich zklamáních. Nenecháš nás na pospas zatrpklosti a naplníš všechny své sliby. Děkujeme ti za tvou věrnost a prosíme, dej, ať naše víra je pevná navzdory všemu, co ji ubíjí, ať neztrácíme cíl cesty ani sílu k němu dojít.	Amen.23
14.10.2001  Abrahamova modlitba		
ABRAHAMOVA MODLITBA		   18. neděle po Trojici
Gn 18,16-33						   14.10.2001
Ž 119,2
Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem.
I. MOTIVACE
Radek už zase cosi provedl a nesmí dnes ven. Má přísného tatínka. A my právě dnes potřebujeme Radka do týmu. Hrajeme důležitý zápas. Co děláme? Půjdeme se za něho přimluvit? Co když nás jeho otec vyhodí všechny? Zkusíme to i přes očekávané riziko?
II. NÁVŠTĚVA U ABRAHAMA
Bůh se dvěma anděly přišel na návštěvu k Abrahamovi, aby mu oznámil narození syna. Sára se smála, protože tomu nemohla uvěřit. Abraham byl ke své návštěvě pohostinný. Bylo to příjemné setkání a Abraham byl smutný, když Bůh řekl, že už musí jít dál.
Venku se zdálo, že Bůh zaváhal. Podíval se na Abrahama, který bude otcem velkého národa. A ne jen tak nějakého národa. Bude otcem lidu, který uprostřed všech národů má ukazovat k Bohu, držet se Boží cesty, cesty spravedlnosti. Bude povolán, aby byl Božím partnerem a vzdával čest Božímu jménu. 
„Jenže“, pomyslel si Bůh, „to také znamená, že nemohu být před otcem tohoto lidu jen tajemný. Znamená to také, že musím Abrahama zasvětit do svých plánů.“
III. BOŽÍ PLÁN SE SODOMOU
„Abrahame, myslím, že bude dobré, když ti nezamlčím, že teď půjdu do Sodomy. Chci to město vidět na vlastní oči. Stoupá ke mně odtamtud hrozný křik. Tam nepanuje pokoj, ale bezpráví. Obávám se, že mi nezbude nic jiného, než celé město zničit ohněm a sírou.“
Bůh se vyslovil jasně.
IV. OSUD SODOMY BERE ABRAHAMOVI DECH
Abraham stojí jako přibitý, přímo před Bohem, a neví, co říct. Ještě před chvílí byl šťastným člověkem. Cítil se jako nastávající otec, muž, který vyhlíží svého syna. — A teď náhle slyší hrozná slova o lidech v Sodomě, o Lotovi a všech ostatních. Teď už ty lidi nečeká nic dobrého. Bůh se vyslovil jasně.
Abraham opravdu nevěděl, co má říct. Snažil se zachytit Boží pohled, ale Bůh se díval k zemi. Zdálo se, že i on, stejně jako Abraham, stojí jak k zemi přibitý.
V. VÍRA DODÁVÁ ODVAHU
Co má Abraham dělat? Ustoupit, uvolnit Bohu cestu do Sodomy? Abraham před sebou v duchu vidí Lota a ostatní a pomyslí si: „Zůstanu tady stát.“ Dokázal neuhnout. Dokonce dostal odvahu, že postoupil o krok dopředu a řekl: „Chceš snad zahubit spravedlivé spolu s bezbožnými? To snad ne! Jen si představ, že v tom městě je ještě padesát spravedlivých. Copak by se na nich Soudce nad celou zemí mohl dopustit bezpráví? To bys přece neudělal!“
VI. VZTAH BOHA A ČLOVĚKA
Bible tu představuje podivuhodný a neslýchaný vztah Boha a člověka. Na jedné straně Bůh – rozhoduje se sdělit Abrahamovi své plány a váhá s odchodem. Jako by čekal, že se Abraham Lota a těch ostatních zastane. Jako by ho chtěl navést, aby se nyní nedržel stranou. On, Abraham, přece od Boha již mnoho požehnání přijal a mnoho ještě smí očekávat. Kdo jiný se tedy může Sodomy zastat?
A naproti Abraham, mezi Bohem a Sodomou. Sbírá odvahu a postoupí o krok dopředu – i když snazší by bylo ustoupit stranou. Jakou odvahu mu dala důvěra k Bohu! Jak velký byl ten krok, aby Boha odvrátil od neblahého předsevzetí! „Nedělej to, Bože. Jak bys mohl? Což nejsi spravedlivý Bůh? Dovol mi připomenout tvůj slib. Řekl jsi, že z nás povstane národ, který má ukazovat k tobě. Lid, který se má držet tvé cesty spravedlnosti. A teď tu cestu připomínám tobě.“
VII. ABRAHAMOVA MODLITBA
Abraham přistoupil blíž a řekl: „Bože, třeba jsou v Sodomě ještě i spravedliví. Jestli je tam padesát dobrých lidí, zachraň ty zlé kvůli nim.“ Taková je Abrahamova modlitba. Modlí se za Sodomu. Neříká: „Bože, nenechej přece trpět ty dobré pod těmi špatnými.“ Nikoli, Abraham žádá, aby kvůli spravedlivým byli ušetřeni nespravedliví. 
To jednání je královské, kněžské. Tak jedná Mesiáš. 
Rozhovor pokračuje: „Třeba je tam ještě padesát spravedlivých, Pane, odpusť prosím tomu místu, kvůli těm padesáti.“
„Když najdu v tom městě padesát spravedlivých, ušetřím ho kvůli nim.“
„Pane, kdyby jich bylo o pět méně, viděl bys v tom rozdíl?
„I když jich bude čtyřicet pět, Sodomu nezpustoším.“
„Odpusť, Pane, čtyřicet by nestačilo?“
Bůh přikývl.
  „Já vím, Pane, pokouším tvoji trpělivost, ale kdyby jich nebylo víc než třicet?“
„Pak město ušetřím kvůli těm třiceti.“
„A dvacet?“
Bůh znovu přikývl.
„Nezlob se, Pane, když se ještě jednou zeptám, ale deset, prosím tě, stačilo by deset?“
VIII. ODVAHA VÍRY JE BOŽÍM DAREM PRO ČLOVĚKA
Tak Abraham prosil Boha o slitování nad Sodomou. Modlil se za spravedlivé i nespravedlivé. Bůh ukázal Abrahamovi cestu a jde po ní s ním. Abraham smí Bohu připomenout, aby držel slovo. Proto z něj také měl Bůh opravdovou radost, když Abraham vedl svou ohnivou obhajobu. „To rád slyším, Abrahame,“ pomyslel si Bůh. „Takového jsem chtěl mít člověka, když jsem ho stvořil. Na této cestě ho chci potkávat, když ho povolám.“

IX. JEDEN JEDINÝ ZACHRAŇUJE
Abraham si netroufá usmlouvat víc než deset. S menším počtem lidí nemůže existovat ani synagoga. Abraham u deseti končí. Dál si Boží milost představit nedovede. Deset, to je Izrael uprostřed národů. Boží prvotina, nositel požehnání. Díky tomu jednomu mohou všichni očekávat spásu. Bez toho jednoho by nikdo neměl budoucnost.
MODLITBA
Pane Ježíši Kriste, ty jsi ten jediný spravedlivý, který zachraňuje i nás nehodné. Děkujeme  za velkou lásku. Prosíme o odvahu víry, abychom byli lidmi, které nebeský Otec chce vidět na své cestě.	Amen.
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21.10.2001  Záchrana Lota		
ZÁCHRANA LOTA				   19. neděle po Trojici
Gn 19,1-3 (7-11), (12-29)				   21.10.2001
121,1-2a
Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc?
Pomoc mi přichází od Hospodina.
I. MOTIVACE
Pohádku o Popelce asi všichni známe. Pyšné a líné sestry měly slušnou možnost     v životě uspět. Přesto ji hloupě promarnily. Myslíte, že jsou podobní lidé i ve skutečném životě? O jednom takovém člověku jménem Lot nám vypráví bible.
II. DVA SVĚTY
Abraham a Lot, to nešlo dohromady. Jejich cesty se rozdělily. Žijí ve dvou rozdílných světech.
Abraham postavil své stany pod duby v Mamre a Lot se usadil, pevně jako dům, v Sodomě. Ti dva prostě vyrostli každý jinak. Abraham žije se zaslíbením. Lot může očekávat jen pohromu, poněvadž jeho životní styl není dobrý. Mezi Abrahamem a Lotem je skutečně rozdíl.
Jistě chápeme, že se tu nemluví jen o osudech dvou chlapíků, strýci a synovci. Nikoli, zde proti sobě stojí dva způsoby víry, dva životní styly. V Abrahamovi nám bible líčí cestu života, v Lotovi cestu smrti.
III. BŮH ZNAL ABRAHAMA
Než si povíme, jak to šlo dál se Sodomou, připomeneme si návštěvu u Abrahama. Pán Bůh a dva andělé vyřídili zprávu o narození syna, najedli se a rozloučili s hostitelem. Zdálo se potom, že Pán Bůh váhá. Má Abrahamovi říct o Sodomě? Asi ano, řekl si Bůh, a všechno Abrahamovi řekl. Znal Abrahama a chtěl s ním jednat důvěrně. Pán Bůh nechce být Bohem, který je vysoko nad lidmi a opomíjí je. 
Měli bychom vědět, že slovo znát, poznat v bibli neoznačuje povrchní znalost, jako když my lidé se někdy s druhými letmo poznáváme. Biblické poznání je výrazem pro vztah velmi důvěrný. Slovo poznat užívá hebrejský Starý zákon také tehdy, když jde o pohlavní styk. 
Bůh znal Abrahama důvěrně, hovořili spolu tak, jak spolu hovoří přátelé, kteří si důvěřují. Abraham směl s Bohem sdílet starost o Sodomu a plný soucitu se za město přimlouval.
IV. ANDĚLÉ U LOTA
Večer přicházejí Boží poslové do Sodomy. Lot sedí u městské brány, vidí cizince a říká jim: „Smím vás požádat, abyste u mne pojedli a přenocovali?“ Lot věděl už od Abrahama a dobře si zapamatoval, že má být vždy pohostinný. Izrael ví lépe, než kterýkoli jiný národ na světě, jak je těžké být někde cizincem. Bible také bez ustání napomíná: Nezapomeň, ty sám jsi byl cizincem v daleké zemi. Nikdy na to nezapomeň a podle toho se chovej také k cizinci ve svých branách. Tak mluví Pán: „Jestliže někdo ublíží příchozímu, ublíží mně samému, a kdo poskytne hostu přístřeší, poskytne ho i mně“. Pošpinění hostova práva je jedním z nejhorších hříchů.
V. OHROŽENÍ HOSTÉ
A právě tohle tu nyní hrozí. Když se setmělo, seběhli se sodomští muži před Lotův dům a křičeli: „Vydej nám ty muže, chceme je poznat.“
Opět tu máme slovo znát, poznat. „Chceme je poznat!“ Co takové poznání v Sodomě znamená? Nemá to nic společného s důvěrou, soukromím, péčí. Sodomské „poznání“ je ošklivě sprosté chování k druhému člověku. Tak se nikdy jednat nesmí. Nemá tak jednat muž se ženou ani přítel s přítelem. Jde o násilí jednoho člověka na druhém. Takové jednání je nelidské. A to se nedělá. Víme, že se takové věci mezi lidmi dějí, ale tohle se dělat nesmí. Je to velmi zlé.
VI. BEZMOCNÝ LOT
Obyvatelé Sodomy se tlačí na Lotův dům. „Dej nám ty muže!“ Lot je s rozumem v koncích a nabízí útočníkům své dcery. Hanba a ponížení vlastních dcer jsou pro něj méně hrozné než násilí na jeho hostech. A sodomští jsou jako pominutí, jejich zloba se obrací i proti samotnému Lotovi. Vždyť i on je přistěhovalcem v  sodomských branách. 
VII. OSUD SODOMY JE ZPEČETĚNÝ
Tak to chodí: právo hostů je pošlapáno, cizinci jsou utlačováni, hrozí pogromy. V celém městě se nenajde deset spravedlivých, kteří by v Božím jménu měli v úctě lidskost a odvrátili tak neštěstí. Boží poslové deset spravedlivých v Sodomě nenašli. A pak už to šlo rychle. Vždyť je to jasné: země bez lásky se musí zhroutit. Město, ve kterém se už člověk nedovolá spravedlnosti, bude vyvráceno. Vypadá to, jako by Pán Bůh tomu městu řekl: buď vůle tvá!
VIII. ZÁCHRANA LOTA
Je nejvyšší čas k útěku. Poslové pobízejí Lota ke spěchu. „Dělej rychle! Ty, tvoje žena i tvé dcery, hleďte utéct pryč! Tady nezůstane kámen na kameni.“ Ale Lot váhá. Ví, že musí odejít, ale přece nechce. Nemůže se rozhodnout. A protože už skutečně nelze ztrácet čas, vezmou poslové Lota, jeho ženu a dcery za ruce: „Pryč, pryč! Neohlížet se!“
Lotova žena se však ohlédla. Proměnila se v solný sloup. V rozhodujícím okamžiku se obrátila zády k Božímu volání.
 IX. ZÁVĚR
Lotův pobyt v Sodomě dopadl špatně. Ten člověk šel nesprávnými cestami. Abrahamovo tajemství pro něho celý život zůstalo zavřené. Lot zůstává Lotem. A přece – kvůli Abrahamovi – Bůh zachránil i jeho.
MODLITBA
Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že jsi s námi. Ukazuješ nám svoji cestu a pomáháš nám, abychom měli rádi druhé lidi. Prosíme, posiluj nás, abychom tě poslouchali, byli věrní a vytrvalí.		Amen
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28.10.2001  Syn zaslíbený a zapuzený		
SYN ZASLÍBENÝ A ZAPUZENÝ		  20. neděle po Trojici
Gn 21,1-21							   28.10.2001
Ž 121,2b-3
On učinil nebesa i zemi.
Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.
I. Úvod
Tento příběh nám ukáže, že i slavní lidé, kteří pro nás mohou být svou vírou a životem příkladem, dělali někdy obrovské chyby s nedozírnými následky. V jejich selháních bychom je neměli napodobovat, proto nám je Bible nezamlčuje, ale nabízí nám poučení i ze zlých věcí.
II. Trpělivost přináší plody. Netrpělivost také …
Dokázali byste na něco čekat dvacet let? Třeba na prázdniny nebo na Vánoce? Možná tak dlouho čekali Sára a Abraham na syna, kterého jim Pán Bůh zaslíbil. Syn pro ně znamenal budoucnost, naději, pokračování dobrodružství cesty do neznáma, která by jinak neměla smysl. Čekání byla oboustranná zkouška věrnosti. Vydrží Abraham a Sára? Dá Pán Bůh to, co slíbil?
Kdo se moc těší, tomu utíká čas pomalu, ztrácí trpělivost a jedná zbrkle. Abraham to nevydržel. Nezapomeňme, že už tu je jeden syn – Izmael, který se narodil bez lásky a vášně. Jak se asi cítila jeho matka, otrokyně Hagar, když věděla, že Abraham prostě jen potřebuje rychle potomka, ale ji nemiluje? Takových nešťastných dětí a matek, které otcové či manželé nechtějí, je dnes mnoho. Mnoho dětí, které přicházejí na svět „nedopatřením“, ukvapeně, omylem. Co s nimi bude, až vyrostou?
III. Konečně!
Nadešel slavný okamžik, kdy měl přijít na svět druhý Abrahamův syn. Musela to být velkolepá oslava, když se Izák narodil. Jistě se smáli otec i matka, ale už ne posměšným smíchem, jako když jim Bůh sdělil, že i ve stáří budou mít dítě. Syn jim svým jménem Izák = Smíšek připomíná, že kdyby vše záleželo jenom na jejich víře, nikdy by tu nebyl.
IV. Kam s ním?
Když bylo Izákovi osm dní, Abraham, kterému bylo už sto let, ho obřezal. Jakmile Sára Izáka přestala kojit, vystrojili velkou hostinu. Co však bude dál se starším Izmaelem? Sára viděla, že se Izmael posmívá a bouří proti novým domácím pořádkům. Přemlouvala tedy Abrahama, aby Izmaela s Hagar vyhnal. Vždyť je to jen syn otrokyně, co kdyby připravil Izáka o kousek slavného dědictví?
Abrahama to však velmi trápilo. Přece jen to byl jeho syn a, než se narodil Izák, upnul k Izmaelovi mnoho nadějí. Kdyby býval byl trpělivější! Teď už viděl, že přivádět na svět děti nestačí, že je také nutné se o ně starat, mít pro ně místo v srdci! Bůh mu řekl, aby Sáru poslechl. Přitom mu potvrdil svůj dávný slib, že zaslíbeným potomkem bude pouze syn s manželkou Sárou. Slíbil však ještě, že i z Izmaele udělá velký národ. 
Každopádně to bylo pro Hagar velmi těžké. Dostala bochník chleba a měch vody, Abraham oba vypravil a museli jít. Co si počne? Po všem tom ponižování ještě tohle! Byla postavena do podobné situace jako předtím Abraham a Sára: bude matkou velkého národa. Bůh to slíbil. Oni neměli potomka a měli všechno ostatní. Ona má syna, ale nemá zrovna co jíst a pít. Těžké věřit takovému zaslíbení. Když došla voda, posadila Izmaela pod keř a poodešla, protože se nemohla dívat, jak syn umírá. Plakala. Kde vzít vodu v pustině?
V. Pán Bůh pomáhá, když táta selhává
Bůh nářek slyšel a poslal k nim svého posla – anděla. Ten jim dodal odvahu: „Neboj se, Hagaro! Jen se dobře starej o Izmaela. Opravdu z něho bude velký národ.“
V té chvíli si Hagar najednou všimla studny, kterou předtím neviděla. Naplnila znovu měch vodou a dala synovi napít. Šli dál.
Bůh opravdu splnil svůj slib. Izmael se stal lučištníkem, oženil se s Egypťankou a spolu se stali zakladateli velkého národa Izmaelitů. Dnes se k nim hlásí všichni Arabové. Mezi nimi a Izraelci bývá často nepřátelství, vzájemné pohrdání, boj o Abrahamovo dědictví země i vyvolenosti.
Buďte trpělivější než Abraham. Nesnažte si vlastním chytračením zajistit věci, které mohou přijít jenom jako dárek shůry! I když Pán Bůh zachrání leccos, co my zkazíme, přesto může mít naše selhání nedozírné následky.
Modlitba
Bože, nauč mě být trpělivý a ujímat se těch, kterých se sám ujímáš.	Amen.
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4.11.2001  Obětování jediného syna		
Obětování jediného syna		   21. neděle po Trojici
Gn 22,1-19							     4.11.2001
Ž 121,4-5
Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele.
Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici.
I. Úvod
Po Izmaelově odchodu se rozhodl Pán Bůh Abrahama vyzkoušet. Když si dovolil vyhnat prvního syna, nezmocnila se ho přílišná jistota, že všechno půjde s druhým synem automaticky dobře dál?
II. Jedinečná zkouška
Pamatujte si, že takovou zkoušku použil Pán Bůh jenom jednou jedinkrát. Nikdy se neopakovala. I tak tomu dodnes nerozumíme. Ani v případě Abrahamově ji Bůh nedovedl do konce. Jediný otec, který obětoval své dítě, byl Bůh. Ovšem mnohem později. 
Bůh zavolal na Abrahama. Ten netušil, oč jde a odpověděl: „Tu jsem!“ Bůh mu řekl: „Vezmi jediného syna, kterého miluješ, odejdi do země Mórija a tam ho obětuj na oltáři na hoře, kterou ti ukážu.“
Abraham neřekl ani slovo, ráno si přivstal, naštípal dříví na oběť, vzal osla, dva sluhy a Izáka a šli tři dny, dokud Abraham nespatřil v dálce ono místo. Řekl sluhům: „Počkejte tu s oslem, já s Izákem půjdeme dál. Pokloníme se Bohu a vrátíme se.“
Proč to řekl? Bál se přiznat, že Izáka zabije na oltáři jako obětní zvíře? Možná doufal, že nakonec Pán Bůh nebude oběť chtít.
III. Izák něco tuší
Když si vzal jenom dříví, oheň a nůž, bylo to Izákovi divné: „Otče, kde máme beránka k oběti?“
„Můj synu,“ odpověděl Abraham, „Bůh si sám nějakého najde.“
Když došli na místo, pořád žádného beránka neměli. Izák se asi dost bál. Abraham postavil z kamenů oltář, narovnal dříví, svázal Izákovi ruce a nohy k sobě, jako se vázaly nohy zvířatům a položil ho na dříví na oltář. Moc Izáka miloval. Věděl, že ho dostal od Pána Boha darem. Tak dlouho na něj čekal! Proč ho má teď zabít? Proč to Pán Bůh chce? Je to děsivá zkouška? Copak chce Bůh smrt lidí, když je sám stvořil? Jistě má moc Izáka třeba i vzkřísit z  mrtvých. Abraham byl starý; za tu dobu už věděl, že Bůh nelže. Když slíbil, že jeho potomků bude jako hvězd na nebi, jistě se to splní. I když Abraham vůbec netuší jak.
Natáhnul ruku po obětním noži, aby Izáka podříznul jako zvíře. 
IV. Bůh zkoušku předčasně ukončuje
V tu chvíli na něho z nebe zavolal Boží posel: „Abrahame, Abrahame!“ 
Abraham odpověděl: „Tu jsem!“ 
Bůh mu řekl: „Nesahej na chlapce, nesmíš mu nic udělat! Právě teď jsem se přesvědčil, že mi opravdu důvěřuješ a nepostavil by ses proti mně ani kvůli svému jedinému synu.“
Abraham v té chvíli zřejmě zaslechl nějaký šelest, protože se rozhlédl a uviděl vzadu berana, který se zapletl rohy v houští. Šel tam, vzal berana a obětoval ho na oltáři místo Izáka.
Místo, kde se to všechno stalo, pojmenoval Abraham „Hospodin vidí“. Podle toho se vzniklo úsloví: „Na hoře Hospodinově se uvidí.“
V. Co Abraham získal?
Boží posel pak zavolal na Abrahama z nebe podruhé: „Bůh ti vzkazuje, že sám sobě přísahal, že když jsi ho poslouchal, i když po tobě chtěl tak divnou a těžkou věc, jistě ti požehná, aby se ti dobře dařilo. Dá ti tolik potomků, jako je hvězd na nebi nebo písku na mořském břehu. Tvoji potomci zvítězí nad svými nepřáteli a přinesou dobro všem národům, které na zemi žijí a budou žít. A to proto, že jsi mne poslechl.“
Abraham se jistě zachvěl pomyšlením, jak velkou a slavnou budoucnost mu Bůh slíbil. Proto byla zkouška tak těžká! Šlo vlastně o celý svět, o to, kdo bude všem lidem vyprávět o Bohu, vydávat jim svědectví o Boží věrnosti, lásce a moci. Kdyby Abraham neobstál, jistě by si Bůh našel někoho jiného, kdo by poslechl a uvěřil.
Ale Abraham obstál a je pro nás příkladem. Proto nikdo už nemusí projít tak těžkou zkouškou.
VI. Vzpomněli jste si na Ježíše?
Podobně i Pán Ježíš prošel těžkou zkouškou. Mohl odmítnout kříž, svou vlastní oběť. Ale on také obstál, proto už nikdo nemusí umřít za své hříchy, když uvěří, že Ježíš umřel místo něho. Ale o tom si budeme vyprávět jindy.
Modlitba
Bože, děkujeme za Abrahamovu víru. Děkujeme, že se Ježíš stal tím beránkem.	
Amen.32
11.11.2001  Smrt Sáry		
SMRT SÁRY					   22. neděle po Trojici
Gn 23,1-20							   11.11.2001
Ž 121,6-7
Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život.
I. Motivace
Znáte to, když vám někdo něco slíbil, vy se na něco těšíte a ono to ne a ne přijít?
Abrahamovi Bůh slíbil zemi a velkou rodinu. Rodina byla pořád maličká a zemi neměl zatím vůbec. Co myslíte, dá se splnění Božích slibů nějak urychlit?
II. Sára zemřela
Dvojí slib dal kdysi Bůh praotcům: slíbil Abrahamovi zemi a potomstvo. Ne jen tak nějakou, nýbrž tuto zemi. A četné potomstvo, celé národy jich budou. Tuto zemi dostaneme, přemýšlí Abraham; už nás tu dneska pár žije, jenže tu jsou s nám Kenaanci (ti k nám nepatří, pokud jde o víru), a co je horšího, ta země je jejich. Pokud jde o četné potomstvo, zrovna mnoho potomků Abraham neměl (a ještě to chvíli vypadalo, že Bůh bude žádat život jeho syna Izáka).
Izákův život Bůh nežádal, to už teď Abraham věděl. Zato Sára umřela. Sára, Abrahamova manželka, která ho provázela skoro celým životem. Abraham nezůstane sám, vezme si jinou ženu a dětí bude mít ještě docela dost, ale jen jeden z nich, Izák, bude doopravdy dědicem požehnání. Jen ten jeden – Izák, syn Sáry.
Abraham nad ztrátou Sáry naříkal. A pak přišel čas ji pohřbít.
III. Prodejte mi kus země
Bůh kdysi slíbil Abrahamovi mnoho potomků a tuto zaslíbenou zemi. Ale jak říkám, bydleli v ní Kenaanci, však jim patřila. Abrahamovi z ní nepatřila ani píď. Oslovil tedy místní pány: „Poslyšte, žiju tu u vás jako host a jako přistěhovalec. Dejte mi nějaký hrob, abych do něj mohl pochovat Sáru.”
Hledali, jak mu šikovně odpovědět: „Žiješ tu s námi jako kníže Boží. Moc si tě vážíme. Tak použij některý z našich hrobů. Vyber si sám, který chceš, třeba ten nejlepší si vyber, nikdo z nás ti nebude bránit.” Chtěli mu totiž prokázat úctu, chtěli mu i vyhovět, ale tak, aby mu nic nemuseli dávat. Aby jim ani kousek země nechyběl – jen ať si pohřbí, koho chce a kde chce, ale i ti pohřbení budou u nich jen na návštěvě. Vyber si, půjčíme ti, ale nedáme.
Jenže Bůh Abrahamovi tuhle zemi slíbil. Tak se nesmím nechat jen tak odbýt, povídá si Abraham, uklonil se jim a začal nanovo: „Já jsem skutečně rád, že se mnou souhlasíte. Když je to tak, prosím vás, přimluvte se za mě u Efróna, ať mi přenechá makpelskou jeskyni, vždyť je až na samém konci jeho pole. Zaplatím mu za ni plnou cenu, jako každý jiný. Chtěl bych tu mít vlastní místo, kde jednou bude můj hrob.”
Efrón tam tehdy byl a před mnoha svědky Abrahamovi řekl: „Ó ne, pane. To pole je tvé, i ta jeskyně je tvá. Před očima všeho lidu ti ji dávám.”
Abraham se opět uklonil a odpověděl: „Poslyš, Efróne, na to já nikdy nepřistoupím. Chtěl bych to pole s jeskyní, ale zaplatím za ni, dám ti stříbro, jen řekni kolik.”
„Ne, ty poslouchej mě,” opáčil Efrón, „to pole stojí nějakých 400 šekelů stříbra, copak to pro nás něco znamená?”
Abraham vysázel Efrónovi tolik stříbra, kolik řekl, a obchod byl před svědky uzavřen.
IV. PÍĎ ZEMĚ ZASLÍBENÉ
Od té chvíle Abrahamovi patřilo makpelské pole i s jeskyní, se všemi stromy, co tam rostly, a s kouskem země okolo. Nebyl to velký kus země, za 400 šekelů se moc nekoupilo. Zatím tam byl jen hrob Izákovy matky Sáry. Ale kus té slíbené země už měli.
Ještě je čeká spousta těžkostí. Dokonce z této země i odejdou, ale jednou se sem, do slíbené země, kde je hrob jejich praotce Abrahama, zase všichni vrátí. Ale to už je zase jiné vyprávění.
Modlitba
Pane Bože, ti, kdo nám o tobě vyprávějí, nás ujišťují, že plníš, co jsi slíbil. A my jsme moc rádi, že to tak je. 	Amen.34
18.11.2001  Žena od Hospodina		
ŽENA OD HOSPODINA			  23. neděle po Trojici
Gn 24,1-67; 25,1-11					   18.11.2001
Ž 121,8
Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.
I. Motivace
Představte si, že něco skvělého dostanete nebo vymyslíte nebo vyrobíte, a pak to někomu předáte a on vám to úplně zkazí. (Právě takové měl Abraham obavy, jak dopadne Boží požehnání a povolání, až ho převezme Izák.)
II. Hledá se nevěsta
Bůh Abrahamovi žehnal. Ale roky utíkaly a Abraham stárnul. Jednoho dne si zavolal správce svého domu a zavázal ho slavnostní přísahou, že najde nevěstu pro Izáka – ale ne tady mezi Kenaanci. Musí jít tam, odkud kdysi Abraham přišel, a přivést nevěstu odtamtud.
„A kdyby se mnou nechtěla přijít?” zeptal se správce. „Mám tam pak Izáka zavést?”
„To tě nesmí ani napadnout!” lekl se Abraham. „Hospodin slíbil, že nám dá tuto zemi, kde teď žijeme, Izák odtud nesmí odejít.”
Správce odpřisáhl, co Abraham žádal, vzal deset velbloudů a všelijaké drahocennosti a vydal se na cestu. Když dorazil k městu, do kterého měl namířeno, zastavil se u studny. Abraham mu doma říkal, že mu Bůh pomůže. Teď tedy řekl: „Hospo-dine, Bože mého pána Abrahama, prokaž mému pánu milosrdenství. Dívky z města sem teď budou přicházet pro vodu. Požádám, aby mi daly napít. Když mi některá dá pít a napojí i mé velbloudy, poznám, že to je nevěsta pro Izáka a že jsi skutečně prokázal milosrdenství mému pánu Abrahamovi.“
III. Dívka u studny
Správce ještě ani nestačil domluvit a už tu byla dívka jménem Rebeka a měla na rameni džbán. Byla krásná a neměla muže. Je to ona? Správce ji požádal o doušek vody a Rebeka mu skutečně dala napít a nabídla, že napojí i jeho velbloudy. Muž ji mlčky pozoroval, jak velbloudům nosí vodu (zkusili jste někdy napojit deset velbloudů?) a přemýšlel, je-li to skutečně ta pravá.
Když se velbloudi napili, zeptal se správce: „Čípak jsi? Našel by se u vás nocleh?” Odpověděla, že je vnučka Abrahamova bratra a místo k přenocování že u nich mají, i dost slámy a obroku. Správce padl na kolena a děkoval Hospodinu, že mu ukázal cestu a dovedl ho až sem.
IV. Žena, kterou vybral Hospodin
Rebeka se ozdobila nosním kroužkem a náramky, které jí Abrahamův správce dal, a běžela domů, aby jim řekla, co se stalo. Její bratr Lában vyběhl správci naproti: „Proč stojíš venku, požehnaný Hospodinův, pro tebe i tvé velbloudy je u nás místa dost!” Když muž vešel do domu, postaral se Lában o jeho velbloudy i o muže, kteří přišli s ním, a pak dal prostřít stůl. Správce však, že prý jíst nebude, dokud nevyřídí, proč přišel.
„Tak mluv,” vybídl ho Lában. A on vyprávěl, jak Hospodin požehnal Abrahamovi, jak se rozrostla jeho stáda, co má zlata a stříbra, co má služebnictva – a hlavně že má syna, který si má vzít za ženu dívku z Abrahamova rodiště, z domu jeho předků. Vyprávěl, jak ho Abraham zavázal přísahou a vyslal na cestu sem a jak mu slíbil, že mu Bůh ukáže, kudy a kam jít a kterou dívku Izákovi přivést, a jak to potom bylo u studny. „Až kdyby se mnou nešla a vy mi ji nedali,“ skončil správce vyprávění, „pak teprve budu svého úkolu zproštěn.“
„Když to tak chce Hospodin, co bychom ji nedali?” řekli na to otec a bratr Rebeky. „Ať se tedy stane ženou syna tvého pána.” Správce, když ta slova uslyšel, poděkoval Bohu a jim předal dary od Abrahama a pak společně pojedli.
V. Setkání
Ráno, když chtěl správce Rebeku odvést, její bratr a matka ho zdržovali. Když naléhal, zeptali se Rebeky, zda s ním chce jít. A protože odpověděla, že ano, požehnali jí a vypravili ji na cestu. U jedné studny (jmenovala se Studna Živého, který mě vidí) Izák uviděl přicházet průvod s velbloudy. I Rebeka uviděla Izáka a ptala se, kdo to je. Když uslyšela, že je to její ženich Izák, zahalila se rouškou. Izák ji pak zavedl do stanu své matky Sáry. Zamiloval se do ní a ona se stala jeho ženou.
Izákův otec Abraham už byl hodně starý. Kromě Izáka měl ještě řadu dětí (po smrti Sáry si vzal jinou ženu). Všechny děti něčím obdaroval, ale vše, co měl sám, nechal Izákovi. A když zemřel, jeho synové Izák a Izmael ho pochovali do hrobu   v makpelské jeskyni, tam, kde byla pochována Sára.
Izák bydlel poblíž studny, kde se prvně setkal s Rebekou. A Bůh mu žehnal.
Modlitba
Pane Bože, to je moc dobře, když se najdou lidi, kteří se mají rádi a kteří stojí o tvoje požehnání. Prosíme, pomáhej nám, aby to tak bylo co nejčastěji.	 Amen.36
25.11.2001  Pobenství o deseti družičkách		
PODOBENSTVÍ					       neděle Věčnosti
O DESETI DRUŽIČKÁCH 		poslední neděle církevního roku
Mt 25,1-13	 						   25.11.2001
Ž 80,4
Bože, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni.
I. Motivace
Celý týden se Jana na ten den těšila – na své narozeniny. Vždyť také už půl roku ho měla v kalendáři vybarvený. Dopoledne oslavila společně s rodiči a bratrem, po obědě pozvala svoji nejlepší kamarádku. Odpoledne uběhlo a kamarádka nikde. Domluvily se přece na dvě. O půl čtvrté Janu už čekání omrzelo. Aby zahojila své zklamání, snědla všechny chlebíčky i dobroty, které s maminkou nachystaly pro kamarádku. Vypila i celou coca-colu, kterou koupily speciálně jen pro ni. Protože ji nic nebavilo, šla si lehnout. Už skoro usíná a zazní zvonek. Otevře a u dveří stojí kamarádka. Přichází ve chvíli, kdy ji už vlastně vůbec nečekala. Čekání trvalo příliš dlouho. Jana ztratila zájem, byla zklamaná a přestala věřit, že kamarádka ještě přijde.
II. Čekání u cesty
Naše dnešní biblické vyprávění pojednává o deseti dívkách, které byly pozvány na svatbu jako družičky. Pečlivě se připravily a vystrojily. Nezapomněly si s sebou vzít také velice důležitou věc – lampu. V Palestině totiž začínala svatba večer. V doprovodu přátel šel ženich do domu nevěsty, kde bylo manželství uzavřeno. Pak začalo svatební veselí, které obvykle trvalo několik dní. Družičky čekaly ženicha na cestě a doprovázely ho k nevěstě. Aby nebloudily, potřebovaly světlo. Měly s sebou malé hliněné lampičky, v nichž byl olej a zapálený knot vydával jasné světlo. To bude slavnostní průvod. Seděly u cesty a čekaly na ženicha. Když dlouho nepřicházel, začaly podřimovat, až usnuly. Teprve kolem půlnoci je probudil křik: Ženich přichází. Jdeme mu naproti. Zatímco spaly, dohořel v lampách olej. Lampy jen čadily. Rychle dolít olej. Jenže polovina nepočítala s dlouhým čekáním a neměly s sebou rezervní nádobku s olejem. Prosily ty, které měly zásoby, aby se s nimi rozdělily. Neměly však tolik oleje, aby vyšlo na všechny na celou cestu. Pět družiček musí v noci jít někde sehnat olej. 
III. Kdo je připraven
Mluvili jsme o tom, jak pečlivě se připravovaly dívky na svatbu. Všechny přijaly pozvání, ozdobily se, připravily lampy a šly naproti ženichovi. Až do okamžiku ženichova příchodu není mezi nimi žádného rozdílu. Teprve při setkání s ženichem se ukázalo, kdo je skutečně připraven a má své věci v pořádku a kdo mohl vejít s ženichem na svatbu. Pán Ježíš chce tímto příběhem povědět, že můžeme chodit do kostela, náboženství a nedělní školy, a přece v hodině jeho příchodu neobstát. Můžeme druhého k víře vést, jeden za druhého prosit, ale předat kus své víry, to nejde. Každý se musí rozhodnout sám, jak se připraví na setkání s Ježíšem. Jeho království lásky a odpuštění se blíží a my všichni máme úkol, aby světlo tohoto evangelia zářilo. Pán Ježíš říká: Vy jste světlo světa, vy máte jasné poslání a velikou odpovědnost. S čadícím světlem se daleko nedostanete, můžete tak akorát zakopnout a zabloudit.
IV. Dveře zůstaly zavřené
Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: „Pane, otevři nám.“ Ale on odpověděl: „Amen, amen pravím vám, neznám vás.“ Marně tloukly a zoufale volaly. Dveře zůstaly zavřené. Už nikdo nemohl vejít dovnitř. Ježíšovo podobenství končí slovy: Bděte! Buďte připraveni! Neznáte den ani hodinu, ve kterou Syn člověka přijde. My nevíme, kdy Pán Ježíš přijde, aby nás uvedl do svého domu, do nebeského království. Může to být kdykoliv. Pro každého z nás tou rozhodující chvílí je chvíle smrti. Jde o to, abychom byli stále připraveni setkat se s Pánem Ježíšem ve chvíli jeho druhého příchodu či ve chvíli smrti. Abychom se podobali těm opatrným, připraveným družičkám. Ale jak máme čekat a mít své věci i život v pořádku?
V. Závěr
Všechny družičky se krásně vystrojily. Všechny měly lampičky a všechny usnuly... Ale na svatbu se dostala jen polovina. Jedny měly a druhé neměly v nádobkách olej. Co je tím olejem v našem životě? Olej je symbolem Ducha svatého. A ten působí všude tam, kde se lidé podřizují pravdě, zápasí o spravedlnost, kde si odpouštějí, pomáhají si a mají se rádi. Duch svatý také činí člověka podobným Kristu a dává sílu a vytrvalost, abychom ve víře věrně splnili svůj úkol a poslání.
Modlitba
Pane Ježíši Kriste, zveš nás všechny ke svatební hostině svého království. Otevíráš před námi svou slávu. Dnes nám také ukazuješ, jak důležitá je každá chvíle v našem životě. Zbavuj nás vší ospalosti a lhostejnosti, abychom nepromeškali čas, který jsi nám vyměřil. Nalévej nový olej do našich životů, abychom jasně svítili.	Amen.37
doba adventní		
Doba adventní

Spolu s Vánocemi se objevuje poměrně pozdě v rámci liturgického kalendáře (6. století). Ve shodě s postní přípravou na všechny velké svátky byla i tato část roku obdobím vnitřní i vnější přípravy na setkání s Pánem. Ne však pouze na jeho příchod jako dítěte, ale také jako toho, komu patří veškerá moc na nebi i na zemi (Mt 28,20), a proto přijde i na konci věků. Tato dvouohniskovost vede k napjatému očekávání, k prosbám o příchod Božího království a k pokání. Advent není v prvé řadě obdobím radosti (v bohoslužbě se vynechává někdy Gloria a Haleluja). I to nás církevní rok učí: osvědčovat víru a naději trpělivostí a vytrvalostí, nemísit všechno dohromady, nepřeskakovat entuziasticky v čase. „Čas radosti, veselosti“ (EZ 293) nastane světu později. Teď církev prosí spíše: „Dej nám se v srdci poznati, bez hrůzy tebe čekati.“ (EZ 259,1) A toto čekání je naplněno přípravou: „Protož pilni buďme, hříchů se varujme, čiňme z nich pokání, v svatém obcování vždy setrvejme a Boha milujme.“ (EZ 261,9)  
V předloženém rozvrhu jsou užity paralelní texty o příchodu Jana Křtitele, velkého předchůdce a vlastně posledního proroka, a o ohlášení narození Ježíše Krista. Období adventu je tak obdobím, v němž se potvrzují dávné Boží sliby, je to období jistoty, že Bůh plní, co ohlásil ústy proroků. Jako se potvrdila Boží věrnost v jeho příchodu v poníženosti dítěte, smíme se spolehnout na to, že se Boží věrnost prokáže i při jeho druhém příchodu ve slávě (parúsii). Navržený žalm 34. vyjadřuje vděčnost a svědectví o Boží dobrotě, která se osvědčila v soužení.
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2.12.2001  Předpověď narození Jana Křtitele		
PŘEDPOVĚĎ NAROZENÍ			       1. adventní neděle
JANA KŘTITELE 
Lk 1,5-25							     2.12.2001
Ž 34,2-3
Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála. 
O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se.
I. Zachariáš a Alžběta nemají děti
V hornaté krajině Judska blízko Jeruzaléma žili za krále Heroda Velikého manželé Zachariáš a Alžběta, kteří si velice přáli mít syna. Žili spolu hezky a klidně, velice toužili a stále se modlili, aby jim Pán Bůh dal nějakého potomka. Léta utíkala a nic se nedělo. Často přemýšleli, proč právě je potkalo takové neštěstí. Když zestárli, vzdali se veškeré naděje a nic nového už nečekali. (Také dnes žije mezi námi spousta manželů, kteří by si velice přáli mít děti, dát jim lásku, pěkný domov, ale z nějakého důvodu to nejde. Je to pro ně neštěstí. Někteří ho dovedou překonat tím, že si vezmou dítě z dětského domova. Jiní zůstanou sami smutní.)
II. Zachariášova kněžská služba
Zachariáš byl kněz. Dvakrát do roka přicházel do jeruzalémského chrámu, aby tam vykonával svou kněžskou práci. V dnešní době většinou faráři bydlí přímo ve městě nebo vesnici, kde je fara či kostel. Tehdy bydleli po celé zemi. Jelikož jich bylo mnoho, byli rozděleni do 24 skupin a každá skupina vykonávala dvakrát za rok týdenní službu v jeruzalémském chrámu. Vedle bohoslužeb se tam konaly modlitby, různé slavnosti a pravidelné oběti. Bylo tam i mnoho práce při úklidu. O to všechno se starali kněží a levité, kteří po celý týden dělali to, co jim určil los. Kněz Zachariáš si tenkrát vylosoval, že může vejít do vnitřní síně chrámu a tam na Hospodinově oltáři obětovat kadidlo. S posvátnou úctou vzal nádobu, ve které doutnala připravená směs a vydávala voňavý kouř, a vstoupil do svatyně. Přesně podle starozákonních předpisů pálil na oltáři kadidlo – směs vonných pryskyřic – k oslavě Boží. Vůně kadidla naplňovala chrám, dým vystupoval vzhůru a lidé na nádvoří se modlili a představovali si, že se jejich prosby s tímto kouřem spojují.
Iii. Setkání s Božím poslem
Tehdy se stalo něco úžasného. Zachariášovi se na pravé straně oltáře ukázal Boží posel. Zachariáš se lekl, protože nic takového nečekal. Neklame mne zrak? Nebo jsem při oběti udělal něco špatně? Nebo mne Bůh chce potrestat za nějakou vinu? 
Anděl přišel, aby mu vyřídil, že bude mít syna. „Neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena; tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan.“ Bude naplněn Duchem svatým a připraví cestu Pánu Ježíši. Zachariáš se ptá anděla: „Podle čeho to poznám? Vždyť já jsem stařec a moje žena je pokročilého věku.“ Byl by tak rád, kdyby mu anděl dal nějaké znamení, udělal nějaký div či zázrak, aby poznal, že Boží posel mluví pravdu, že jeho slova se splní. Ale posel Gabriel jenom zdůraznil, že Bůh ho poslal oznámit Zachariášovi tuto radostnou zprávu. A protože neuvěřil jeho slovům, ztratil řeč a byl němý až do chvíle, kdy se Jan narodil.
iV. Naplnění Božího slibu
Lidem před chrámem bylo velice divné, že Zachariáš dlouho nevychází. Už dávno se měl kněz objevit a ujistit je, že oběť byla vykonána a že Hospodin je přijal. Jenže když už konečně vyšel ze svatyně, nemohl pronést slova požehnání. Dával lidu pouze znamení, podle něhož poznali, že je němý, že musel prožít ve svatyni něco zvláštního. O co se jednalo, to se však nedověděli. Po skončení služby v chrámě si odnáší toto tajemství do svého domova. Až za nějaký čas mu jeho žena oznámí, že budou mít dítě, že Pán Bůh jim požehnal a vyslyšel jejich prosby. 
V. Závěr
Tento příběh je pro nás velikým utvrzením, že Pán Bůh je věrný a plní to, co slíbil. My lidé častokrát Pána Boha zklameme a zarmoutíme, mnoho mu naslibujeme a nesplníme. Přesto smíme očekávat dobré věci pořád, protože on na nás nezapomíná. Svým slovem a zaslíbeními nás ujišťuje o své věrnosti, která stále platí.

MODLITBA
Děkujeme ti, Pane Bože, za všechny, kteří připravovali tvůj příchod a ukazovali, jak veliké věci činíš pro naši záchranu. Děkujeme ti za tvou věrnost a lásku. Odpusť nám, že tak málo nasloucháme tomu, co nám říkáš. Prosíme, mluv k nám stále znovu, abychom slyšeli, otvírej naše srdce, abychom se z tvých zaslíbení radovali a žili v naději.	Amen41
9.12.2001  Předpověď narození Ježíše		
PŘEDPOVĚĎ NAROZENÍ JEŽÍŠE		       2. adventní neděle 
L 1,26-38							     9.12.2001
Ž 34,4-5
Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno. Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal.
I. Radostné zprávy
I radostná zpráva může někdy člověka pořádně zaskočit. Když se před časem kněz Zachariáš dozvěděl, že se konečně dočká syna, ztratil řeč. Vrátila se mu, až když byl jeho syn Jan na světě. I tentokrát přináší Gabriel, Boží posel, radostnou zprávu o narození dítěte. Oznamuje dívce jménem Marie, že se jí narodí syn. Jak tuto zprávu Marie přijme? 
Jedno z dětí v naší nedělní škole příběh o zvěstování Marii nakreslilo. Na obrázku stojí Boží posel, před ním trochu menší Marie. Posel má u pusy bublinu, ve které stojí: „Narodí se ti syn a dáš mu jméno Ježíš. Jasný?“ Marie v pozoru v druhé bublině hlásí: „Jasný!“ ...
Jenomže, když se do příběhu pozorně zaposloucháme, zjistíme, že to tak jasné nebylo. 
II. Marie má návštěvu
Marie byla obyčejná dívka z Nazareta. Nebyla ještě vdaná, byla teprve zasnoubena a jejím nastávajícím byl Josef, muž z rodu krále Davida. 
Když Boží posel k Marii přišel, nejprve ji pozdravil: „Buď zdráva, raduj se, milostí naplněná. Pán s tebou.“ To byl neobvyklý pozdrav. Však také Marie z něho byla zmatená. Co je to za pozdrav?, říkala si. Milostí naplněná? Čím jsem si Boží přízeň zasloužila? Marie neví. Má se radovat? Je spíš zaražená. Polekalo ji to. Ale Boží posel jí říká: „Neboj se. Našla jsi milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. To je ten, který přichází jako král svého lidu.“
Iii. Jak se to stane? 
Marie tedy bude mít syna. Dítě je dar. Marie slyší od posla zprávu, že takový dar dostane. „Jenže jak se to stane?“ ptá se Božího posla. „Vždyť nemám manžela?“ 
A on jí odpověděl: „Duch svatý na tebe sestoupí a Boží moc tě zastíní. A tvůj syn bude nazván Synem Božím.“ 
To zní trochu tajemně. Začátek nového života je ale vždycky tak trochu tajemstvím a zázrakem. Je tím, co se odehrává „za našimi zraky“. Nemůžeme to svýma očima pozorovat. A přesto se to děje a je to skutečností. Takovým tajemstvím je i začátek Ježíšova života. Začíná se tak, že nad tím možná kroutíme hlavou a ptáme se, jak se to mohlo stát. Ale Duch svatý někdy působí události, které bychom nečekali nebo považovali za nemožné. Je jako vítr; ten také není vidět, a přesto ohýbá stromy; je všude, a přesto ho nemůžeme chytit a nasměrovat podle našich představ. — Tak je to i s Ježíšovým narozením. Přichází na svět ne proto, že se dva lidé mají rádi, ale proto, že to chce Bůh.
iV. U Boha není nic nemožného
Gabriel ještě Marii řekl: „Podívej, tvoje příbuzná Alžběta je již v šestém měsíci. I když už je stará a říkalo se o ní, že děti mít nemůže. U Boha není žádná věc nemožná.“ 
To Marii potěšilo a povzbudilo. Tušila, že úkol, který ji čeká, nebude snadný. Uvěřila však tomu, že co Bůh řekne, to platí. „Takovému Bohu chci sloužit,“ odpověděla. „Ať se stane se mnou to, co řekl.“ 
Modlitba
Pane Bože, děkujeme ti za všechny, kdo tvůj hlas uslyšeli a kdo se nechali povolat do tvé služby. Děkujeme ti, že pověřuješ velkými úkoly i ty, kdo nejsou známí a obdivovaní. Prosíme, abychom se i my učili naslouchat tvému slovu, abychom lépe rozuměli úkolům, které máš připravené i pro nás.	 Amen. 
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16.12.2001  Marie a Ažběta		
MARIE A ALŽBĚTA				       3. adventní neděle
L 1, 39-56							   16.12.2001
Ž 34,6-7
Kdo na něho budou hledět, rozzáří se, rdít se nemusejí.
Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása.
I. motivace
I vám se možná někdy stalo, že jste byli pověřeni nějakým zvláštním úkolem. Potěšilo vás to, ale zároveň jste se možná i trochu báli a ptali jste se: jestlipak to všechno dobře zvládnu?  Představte si třeba, že vás rodiče poslali k prarodičům vlakem. Poprvé jedete sami. Víte jen, kam máte dojet a kdo tam bude čekat. Sami si pak musíte koupit jízdenku a sednout do správného vlaku. A samozřejmě ve správné stanici vystoupit.  Jedete sami, i když ve vlaku je průvodčí a jeho můžete kdykoliv požádat o pomoc. Ale i tak ve vás může zůstat tísnivý pocit: nespletu to? Dojedu dobře?  
II. Marie zůstává sama
Od Božího posla Gabriele se Marie dozvěděla o velikém úkolu, který pro ni Bůh přichystal. To je jako kdyby se měla vydat na dalekou cestu a věděla jen o jejím cíli. Marie ví, že se stane matkou zaslíbeného Spasitele. Ale jak to všechno bude? Co má dělat? Gabriel už odešel a Marie teď zůstala se svými myšlenkami sama. Snad to nebyl jenom sen? Zrovna mě Bůh vybral pro takový veliký a neopakovatelný úkol, říkala si. V hlavě se jí honilo tolik myšlenek. Na jednoho člověka to bylo příliš. Příliš radosti i obav. Ale Marie je teď sama. Ptala se sama sebe: Zvládnu to? S kým bych se mohla o svou radost i starost podělit? Komu bych mohla o této zvláštní návštěvě povědět? Pak si vzpomněla na svou příbuznou Alžbětu. Vždyť i Alžbětě prokázal Bůh velikou milost. Čeká syna, i když to všichni měli za nemožné a nikdo už nedoufal. Marie se rozhodla Alžbětu navštívit. 
III. Setkání s Alžbětou
Připravila se na cestu a rychle se vydala do hor, do Judova města, kde Alžběta a Zachariáš bydleli. Konečně byla u cíle. Vešla do domu a s Alžbětou se pozdravila. Ta najednou pocítila, jak se v tu chvíli její dítě pohnulo. A tak jako proroci, i Alžběta byla v tu chvíli naplněna Duchem svatým. Duch svatý vedl její slova a dřív než Marie stačila cokoli říct, Alžběta zvolala: „Jsi požehnaná mezi ženami. A požehnané je i tvé dítě. Čím jsem si zasloužila, že ke mně přichází matka mého Pána? Podívej, když jsi mě pozdravila, pohnulo se radostí i mé dítě.“ A dále jí řekla: „Marie, blahoslavená je ta, která uvěřila, že se naplní to, co  Pán Bůh řekl.“
IV. Marie zpívá svou radost
Marie vskutku Pánu Bohu uvěřila. Měla velikou radost z úkolu, kterým ji Bůh pověřil. Důvěřovala tomu, že od něj dostane i sílu tento úkol splnit. V radosti ho chválila: 
Moje duše chválí Boha, svého Spasitele. 
Přišel ke mně, ke své služebnici. 
Skrze svou služebnici učinil veliké věci. 
Jeho jméno je svaté. 
Jeho milost trvá a je pro všechny, kdo ho poslouchají a bojí se ho zarmoutit. 
Ponížené povyšuje, hladovým dává dobré věci,
ale bohatého posílá pryč s prázdnou. 
Přijal Izraele, svého služebníka a pamatuje na své milosrdenství,
které slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho pokolení na věky.“ 

Marie pak zůstala u Alžběty ještě tři měsíce. Potom se vrátila domů. 
Modlitba 
Pane Bože, děkujeme ti za tvé svědky, za Marii a Alžbětu a další, na kterých můžeme vidět, že víra má radostnou tvář. Prosíme, rozjasňuj i naši víru. Dej, ať pamatujeme na to, že u tebe není nic nemožného a že v naší radosti i našich zápasech jsi vždycky s námi.		 Amen. 
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23.12.2001  Narození Jana Křtitele		
NAROZENÍ JANA KŘTITELE		       4. adventní neděle 
Lk 1,57 - 80							   23.12.2001
Ž 34,8-9
Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit. Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.
I. Motivace 
Jmenuje se někdo z vás po mamince nebo po tatínkovi? I dnes to bývá celkem obvyklé, že se dítě, zvláště první syn, pojmenuje po otci anebo první dcera po matce. Většinou si to tak přejí oba rodiče. Tehdy v biblických časech to bylo zvlášť samozřejmé. A proto nastalo tak velké překvapení všech sousedů a příbuzných, když se narodil syn Alžbětě a Zachariášovi a oni ho pojmenovali úplně jinak. Proč  k tomu všemu došlo, si budeme dnes vyprávět.
II. Narození Janovo
Celá situace kolem Janova narození byla prazvláštní. Janovi rodiče – Zachariáš a Alžběta – si celý život přáli mít dítě. Ale nebylo jim dáno. Teď už byli staří a už ani neměli naději, že by mohli dítě ještě mít. A přece se to stalo. Podobně jako jedněm starozákonním manželům: Abrahamovi a Sáře. A protože to pro Zachariáše byla tak ohromující a neuvěřitelná zpráva, po celou dobu Alžbětina těhotenství nemohl mluvit. Bylo to podobné jako kdysi, když se Sára dozvěděla, že bude mít dítě, a musela se tomu smát. A přece přišel čas a i Alžběta porodila syna. Narození děťátka je vždycky velkou událostí. A tak přišli sousedé a příbuzní a radovali se spolu s rodiči.  Šlo o velikou Boží milost a všichni přítomní si toho byli vědomi.
III. Jméno pro syna 
Osmého dne se konala slavnost obřízky, to bylo něco jako křest děťátka, při níž měl syn dostat jméno. Očekávalo se, že to bude po tatínkovi Zachariáš. Ale Alžběta řekla: „Nikoli, bude se jmenovat Jan.“ Všichni byli překvapeni, vždyť se tak nejmenuje nikdo z příbuzenstva. Raději se obrátili na Zachariáše. Pokynul, aby mu podali tabulku a napsal: „Jeho jméno je Jan.“ To znamená: Hospodin je milostiv. Všichni se divili. Ale bylo to pochopitelné. Narození Janovo bylo projevem veliké Boží milosti a my už dnes také víme, že i začátkem veliké Boží milosti (Jan připravoval lidi na příchod Pána Ježíše).
IV. Zachariášovi se otevírají ústa
Tu se Zachariášovi uvolnila ústa a počal mluvit. Ale nebylo to mluvení člověka, který si dlouho nepopovídal. Znáte to: někdy je člověk dlouhou dobu sám, a pak když se s někým setká, spustí páté přes deváté, mluví o sobě a o všech maličkostech a nepodstatných věcech, že se to ani nedá sledovat. Jan takhle nemluvil. A už vůbec ne o sobě. Nebreptal, nežvanil. To jeho mluvení bylo velmi závažné. Byla to prorocká řeč. Co to znamená? Najednou mu totiž všechno bylo jasnější, zřetelnější. Pochopil, že splnění Božího zaslíbení o narození jeho syna jenom dokládá, že Boží zaslíbení nejsou planá slova, plané sliby, plácnutí do vody, jak se říká, ale že jsou to zaslíbení, jimž my lidé můžeme věřit, s nimiž můžeme stoprocentně počítat, na něž můžeme spoléhat.
V. Zachariášův chvalozpěv
A tak vznikl Zachariášův chvalozpěv. Vlastně jedna z nejstarších adventních písní. Advent je doba očekávání příchodu Mesiáše. Zachariáš dobře pochopil, že Pán Bůh svůj slib, který dal izraelskému lidu, splní a Mesiáše pošle. Je to tak jisté, jako skutečnost, že se jim, Zachariášovi a Alžbětě, narodil syn. Co je obsahem Zachariášovy písně? Je to především chvalozpěv. Zachariáš v něm chválí Pána Boha. Mohli bychom říci: Vždyť se není co divit, že v takové chvíli chválí Pána Boha. Dostal syna. Ale Zachariáš chválí Pána Boha za něco jiného: Za to, že se Hospodin nad svým lidem slitoval a poslal mu Mesiáše. Přečtěme si úvodní verše 68-72:
„Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid a vzbudil nám mocného spasitele z rodu Davida, svého služebníka, jak mluvil ústy svatých proroků od pradávna; zachránil nás od našich nepřátel a z rukou všech, kteří nás nenávidí, slitoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svou svatou smlouvu...“
Všimněte si těch sloves, která v textu máme: navštívil, vykoupil, vzbudil, zachránil, slitoval se, rozpomenul se. Je to všechno v minulém čase. Copak Zachariáš už poznal Spasitele? Vždyť se teprve narodil Jan Křtitel. A přece Zachariáš chválí Boha, jako by se všechno už stalo. Je to zvláštní. Ale pro Zachariáše nehraje roli čas, on Božímu zaslíbení prostě věří. Nezáleží mu na tom, zda je za ním anebo teprve před ním, Boží zaslíbení platí. Mesiáš přijde. A to je tak jisté, jako by už přišel.
VI. Úkol pro syna
Zachariášovi je dáno také rozpoznat, jakou úlohu v celém tom spasitelném díle bude mít jeho právě narozený syn. Někdy to je tak, že rodiče již od malička vědí, co jejich dítě bude v životě dělat: ten půjde na medicínu, ten na práva, ten bude architektem, ten automechanikem atd. Rodiče často mají své představy o budoucnosti svých dětí a snaží se své děti do těchto představ vtěsnat a správně je směrovat. V Zachariášově případě však jde o něco jiného. Zachariáš tu nepředkládá své představy o synově kariéře a životní dráze. Zachariášovi je dáno rozpoznat, že jeho syn bude mít úkol velmi zvláštní. A naopak nepůjde o nic výhodného, o žádné „terno“ – Jan má být totiž prorokem Nejvyššího. Proroci to neměli ani v Božím lidu jednoduché. Nebyli ničím vítaným, neboť přinášeli a zvěstovali většinou nepříjemné zprávy: slova soudu (vzpomeňte si třeba na Nátana, když přišel k Davidovi) nebo slova varování, výzvu k nápravě, k obrácení. Lidé je příliš rádi nevídali, a tak žili spíše na okraji společnosti. Museli být pro svůj náročný úkol zvlášť dobře vyzbrojeni. Proto hned od malička se i Jan připravoval na své poslání. Žil v ústraní na poušti. Jeho prorocké poslání bylo Zachariášovi zřejmé: bude připravovat cestu přicházejícímu Spasiteli. Bude lid volat k pokání, bude mu kázat a zvěstovat, že pokorným milosrdný Bůh odpouští hříchy a dává své spasení. Spasení, záchrana je blízko. Mesiáš přichází. A přichází kvůli lidem, kteří dosud žijí ve stínu smrti a ve tmě.  
VII. Závěr: 
Víte, co je to opravdová radost? Jak byste ji popsali? Kdy taková radost nastává? A jak se radost projevuje? Umíte si představit, jak veliká to musela být radost, když se starým rodičům narodilo první děťátko! Veliká radost nastává, když se přesvědčíte, že něco slíbeného platí, i když se zdá, že to už bylo dávno zapomenuto. Takovou velikou radost Zachariáš vyzpíval ve svém chvalozpěvu. A tak zpívejme o takové veliké radosti spolu s ním v tuto adventní neděli i my. 
Modlitba
Pane Bože, děkujeme, že ty své sliby plníš, že jsi věrný a my smíme s tebou počítat, tobě důvěřovat, na tebe spoléhat. Radujeme se z toho spolu se Zachariášem a chválíme tě za tvé dobrodiní, za tvou lásku. Dej, ať se v tomto adventním čase dokážeme radovat z adventní zvěsti o příchodu Spasitele, ať nás tato zvěst vede k životu v radosti a pokoji. Amen.47
doba Vánoc a Zjevení Páně		
Doba vánoc a Zjevení Páně
spolu úzce souvisí. Svátky vznikly v době, kdy probíhal ve 4. století vážný spor o podstatu Kristovy osoby, zdali byl pravým člověkem i pravým Bohem od narození či až po křtu. Nemalou roli zde hrála otázka, jak čelit pohanským kultům Slunce, jež ztělesňovali faraónové či císaři a jehož slavnosti se konaly krátce po zimním slunovratu. Křesťané vyznali, že tím pravým světlem a Sluncem, pravým dárcem a udržovatelem života je „slunce pravdy milosti“ (Mal 3,20 L 1,78; J 1,9), Ježíš Kristus. On je zjevení Boží slávy, toliko jemu patří úcta, ne světským ani náboženským představitelům.
Vánoční období je oslavou nečekané události, že Bůh vstoupil do našeho světa v podobě člověka. Patří sem motivy radosti, adorace (Gloria) i prosby o slitování. Perikopa o Simeonovi a Anně se tradičně čítává na závěr vánoční osmidenní oslavy (vánočního oktávu, Lk 2,21), což připadá na 1. leden. 
Svátek Zjevení Páně (Epifanie) 6. ledna se tradičně spojuje s perikopou o mudrcích od východu (Mt 2,1-12). I hvězdy i pohané se sklánějí před Boží slávou zjevenou v betlémském dítěti. Objevuje se zde však stín údělu, který je tomuto dítěti určen: jeho vlastní lid jej nepoznává a nepřijímá jako Mesiáše, spíše jej hledí zahubit, odstranit. Neděle po Zjevení poukazují na zázračnou moc pravého Boha a pravého člověka Ježíše Krista, na Boží majestát, který prozařuje skrze Kristovo lidství a stává se tak světlem světa. Tato božská moc se zjevuje a proklamuje při křtu, projevuje se v povolání učedníků a konání mocných (prorockých) činů. Podle některých liturgických pořádků poslední tři neděle po Zjevení již nesou ráz postní, resp. přípravy na půst.
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25.12.2001  Narození Ježíše		
NAROZENÍ JEŽÍŠE				        Hod Boží vánoční
Lk 2,1-20							   25.12.2001
Ž 148,1-2
Haleluja. Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách!
Chvalte ho, všichni jeho andělé, chvalte ho, všechny jeho zástupy.
I. Motivace
Co to je strach? Báli jste se někdy něčeho nebo někoho? Kdo vám od strachu pomohl? Stačilo schovat se, zamknout se, anebo bylo lepší, když vás maminka nebo tatínek vzali za ruku či do náruče a řekli: neboj se? Určitě je lepší, když člověk na strach není sám. Když má někoho blízko sebe. Čeho se můžeme bát? Tmy, zlého člověka, příšery, strašidla, čerta anebo můžeme mít strach z toho, že na nás něco praskne, že se přijde na to, co jsme provedli... Strach může mít různé příčiny. Pastýři, kteří pásli svá stáda nad Betlémem, se také báli, když uviděli anděla. Proč? O tom je také vánoční vyprávění: o strachu a jeho překonání.
II. Vánoční příběh
Moc dobře to vánoční vyprávění o narození Ježíše podle Lukášova sepsání znáte. Bylo to za vlády císaře Augusta, který nařídil sčítání lidu. Tímto úkolem byl pověřen jeho zástupce v Sýrii Quirinius. Všichni lidé se museli nechat zapsat ve své rodné obci, aby císař měl přehled, kolik lidí země čítá, a aby podle toho mohl zjistit, jak vysoké daně může od všech lidí získat. Soupis lidu měl také pomoci k tomu, aby se nikdo nemohl povinnosti platit daně vyhnout. Tak se stalo, že i Josef s Marií se museli dát zapsat, ale měli to složitější: museli putovat do Betléma, odkud pocházela Josefova rodina. Nebyla to snadná cesta zvláště pro Marii, která čekala každou chvíli narození děťátka. Ale rozkaz je rozkaz, a tak museli poslechnout a jít. Když přišli do Betléma, bylo už všude plno. Přišlo sem kvůli sčítání mnoho lidí. A tak se Josefovi nepodařilo nalézt nic lepšího, nežli místo v přístřešku, v němž byl krmelec pro dobytek. Mohl to být přístřešek pastýřů pro zimní období, když nemohli být se svými stády na kopcích, anebo to mohl být přístřešek pro poutníky, kteří cestovali třeba na oslech, a proto tam byl i nějaký žlab pro dobytek. Tam Marie s Josefem prožili rušnou noc. Nespali, neboť právě v noci se Marii narodil chlapec. Každá maminka je již předem připravená na narození děťátka. Marie měla plenky, do nichž se děti běžně zavinovaly. Také ona zavinula své dítě do plenek a položila do jeslí se senem pro zvířata. Taková byla první postýlka narozeného chlapce. 
III. Strach pastýřů
Nedaleko Betléma pásli v tu dobu pastýři svá stáda. Zvláště v noci mohl ovečkám ublížit vlk nebo je mohl odnést nějaký zloděj. Aby se nic takového nestalo, bylo potřeba hlídat, a tak se pastýři střídali. Chvíli spal jeden a druhý bděl a pak zase naopak. Najednou se stalo něco zvláštního. Tu se kolem pastýřů rozjasnilo. Pastýři dostali strach. Bylo to něco neobvyklého. Velice se báli toho mimořádného, neznámého úkazu. Když rozpoznali anděla, roztřásli se strachem, jak jim to „ten andělskej pěkně spočítá“, jak v jedné vánoční hře píše farář Zdeněk Šorm. Najednou si uvědomili, jak je jejich život před Boží tváří nedokonalý, že nemohou obstát, nežijí tak, jak by asi měli. Ale první slova, která uslyšeli, byla: „Nebojte se!“ To bylo to pravé slovo v dané chvíli. Něco jako balzám, jako pohlazení. Ve strachu nemůže člověk skoro nic pořádně vnímat, natož přemýšlet a jednat. Když se člověka zmocní strach, je jako ochromený. Aby mohl vůbec druhého poslouchat, musí strach ustoupit. 
IV. Zvěstování andělů
„Nebojte se!“ A posel Boží pokračuje: „Přináším vám radostnou novinu: Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán.“ Kdo by nestál o záchranu z bídy, z nouze, ze smrti, kdo by nestál o spasení! To je skutečně radostná novina, na niž lidé čekali celé věky. Konečně přišel Spasitel, Zachránce, ten, který ukáže lidem novou cestu, nový život, život plný lásky, pravdy, spravedlnosti, dobroty, milosrdenství, odpuštění a smíření. 
A další radostná zpráva. „Spasitel se narodil docela blízko: v Betlémě. V tom městě, odkud byl slavný král David. Ale pozor, tento nový král je úplně jiný. Nepoznáte ho podle slávy a krásy a bohatství, ale podle docela obyčejných věcí: ono je to totiž docela chudičké a bezbranné dítě v plenkách, položené do jeslí. To je jeho královské znamení: ne moc a sláva, ale bezmoc a nenápadnost. Mnoho lidí si jej ani nevšimne, ale vy jej poznáte.“ Ta novina byla tak ohromující, jako když se rozsvítí celé nebe a zpívá celý mohutný zástup andělů a rozezvučí se chvála Pánu Bohu. A tak i pastýři slyší zpěv andělů, zpěv celého nebe: „Sláva Bohu na výsostech a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“
V. Cesta za Spasitelem
Najednou se pastýři probrali z toho ohromení a začali přemýšlet: „Co kdybychom se šli do  Betléma podívat? Je to kousek. Uvidíme na vlastní oči, co se tam stalo. Je to něco tak zvláštního, že chceme být při tom.“ A tak se vydali na cestu. Spěchali, ba utíkali. A skutečně i v tom přeplněném Betlémě našli to místo, našli Josefa a Marii a děťátko. Bylo docela obyčejné, ale protože uvěřili andělskému zvěstování, vyprávěli dál o narození Spasitele. Tak hluboký zážitek to byl, že o tom nemohli mlčet: „Narodil se vám Spasitel, Zachránce všech lidí, Pán a Král. Narodil se pro nás pro všechny.“ Marie to pozorně poslouchala a přemýšlela o tom. Pak se zase vrátili pastýři ke své obvyklé práci. Ale už to nebyli ti samí pastýři jako předtím, protože už to nebyli lidé naplnění strachem, ale lidé oslavující a chválící Boha za všechno, co slyšeli a viděli. 
VI. Smysl vánoční zvěsti
Taková je radostná vánoční zvěst: o narození Pána Ježíše Krista. Jaký je její smysl? My si o Vánocích dáváme dárky – z lásky. Co s dárky děláme? Z některých se radujeme chvíli, některé jsou nám k užitku delší dobu, některé jsou k potěšení, některé ale odložíme, protože nejsou vůbec k ničemu. Z takových asi moc velkou radost nemáme. Ty drobné i větší dárky jsou odleskem toho největšího daru, který nám všelijakým lidem z převeliké lásky Pán Bůh dal: Ježíše Krista. Mnoho lidí slaví Vánoce a dává si také dárky. Ale mnoho jich netuší, že ten největší dar je právě Ježíš Kristus. Můžeme přemýšlet o tom, k čemu nám je ten největší dar – Ježíš Kristus. K čemu je našim rodičům, prarodičům, co pro ně znamená. Jestliže narození Ježíše  pro mnohé lidi má smysl jen proto, aby byly Vánoce, pak je to asi dost málo. Spasitel Ježíš Kristus chce být něčím víc: Darem s velkým D, tedy nad jiné vzácnějším darem, který je člověku velikou pomocí,  potěšením, k užitku pro celý život. A proto za něj znovu a znovu děkujeme, neboť nás celý život provází.
VII. Závěr
Na začátku jsme si povídali o strachu. Dar Spasitele může znamenat, že třeba už nemusíme mít strach. Jistě se strachu neubráníme: budeme se bát o své blízké a drahé, ale zároveň můžeme slyšet: Neboj se! A ten Boží hlas nás povede k tomu, abychom se upevnili ve víře, že Pán Bůh v Ježíši Kristu přišel na tuto zem také pro nás. A že se i my můžeme spolehnout, že také o nás Pán Bůh pečuje, že nás vede a chrání. A až se zase budeme bát, když něco provedeme nebo když někomu ublížíme, máme vědět, že s tím strachem a obavami nemusíme žít. Můžeme se toho zbavit: Pán Ježíš nás učí pokání, odpuštění, smíření. A my můžeme tuto cestu zvolit vždycky: vyznat své hříchy,  přijmout odpuštění a jít dál. Dokonce nemusíme mít strach ani ze smrti. Pán Ježíš ji vzkříšením překonal. A tak nám ukázal, že život naplněný jeho láskou nemůže být zničen ani smrtí. 
Modlitba
Pane Ježíši Kriste, ty jsi pro nás ten nejvzácnější dar, který jsme ve svém životě mohli přijmout. Děkujeme, že nás zbavuješ strachu, že nás vedeš k životu v lásce, v milosrdenství,  v odpuštění a smíření. Prosíme, buď nám stále světlem v naší temnotě a tím nejvzácnějším Darem po celý život.	Amen.53
30.12.2001Simeon a Anna		
SIMEON A ANNA			       1. neděle po narození Páně
L 2,21-40							   30.12.2001 
Ž 93,1-2
Hospodin kraluje! Oděl se důstojností. Oděl se Hospodin, opásal se mocí. Pevně je založen svět, nic jím neotřese.
Tvůj trůn pevně stojí odedávna. Ty jsi od věčnosti. 

Pane, to je tak pěkné, když nás někdo pochválí nebo pohladí nebo vezme do náruče, když vidíme, že nás někdo má rád. Ale radost z toho máme vždycky jen chvilku. A spousta lidí nás zase ráda nemá a pomlouvají nás a vyhýbají se nám, to je dobře vidět. 
Pane, nezdá se ti taky někdy, že lásky není nikdy dost, že se pořád někam vytrácí? Nemohlo by to s láskou být ještě jinak, než že se někdy a někde na chvilku trochu objeví, a pak se ztratí? 	Amen.  
I. Úvod
Rodiče vzali docela malého Ježíše do chrámu. To není nic zvláštního. Po obřízce, dání jména, po 33 dnech předepsaných zákonem se nosívala do chrámu oběť pro narození prvorozeného. Ale v chrámu se něco zvláštního stalo. Něco, co napovídá, že všechno, co bude dál s Ježíšem, bude něco nádherně zvláštního. 
Setkání se Simeonem a Annou přijměte jen jako malou nápovědu. (Mimo školu se napovídat může a má…) 
II. Simeon očekává „utěšení Boží“
Představíme si nejprve Simeona? Žije v Jeruzalémě, je asi starý, zbožný, spravedlivý… No a? To nám ho nijak nepřibližuje. Proč bychom si s ním měli v něčem rozumět? 
Nepomohlo by nám to „očekává potěšení (utěšení) Izraele“, jak jsme četli dál? Jaký je rozdíl mezi potěšením a utěšením? Tomu trochu rozumíme, ne? 
Utěšení. Kdy je potřeba utěšit? Když je člověk smutný, když je sám. Když se člověk provinil. Když se mu moc nechce žít. Když nemá žádnou naději. Když cítí bolest.
Jak se utěšuje? Maminka to dělá pohlazením, vzetím do náruče. Tatínek pochvalou. 
A jak se to dá udělat s dospělými? Oni taky potřebují utěšit? (A jak!) 
Jak vypadá utěšený človíček nebo člověk? 
Simeon „očekává utěšení Izraele“. Očekává, že všem se dostane utěšení. Všichni lidé bývají často smutní, mají na sobě vinu, cítí bolest, nemají naději. Maminka a tatínek na takové utěšení nestačí. I oni vlastně potřebují utěšit. Takové utěšení – a pro všechny, to by muselo být „Boží utěšení“.  Takové čeká Simeon. (Nejen on?… Ale on žil s jistotou, že má slib, že se takového utěšení dočká.)
III. Simeon je utěšen – propuštěn ze služby očekávání 
Simeon bere Ježíše do náručí tak, jako se bere dítě, které potřebuje utěšit, ale naopak sám se chová, jako když je „utěšen“. Moc zvláštní! Co se mu to stalo, když potkal Ježíše? 
Poslouchejte dobře, co říká? „Propouštíš v pokoji svého služebníka (otroka)…“
Služba. Jaké jsou služby? Některé služby jsou jako otroctví. Lékař nemůže odejít v době své služby z nemocnice. Vojenská hlídka nemůže opustit pozorovací stanoviště. (Co všechno by se mohlo stát?) 
Propuštění ze služby. Jaké to je být propuštěn ze služby? Přijde na to, jestli to byla těžká služba? Ta Simeonova služba byla zřejmě „čekat na utěšení“. A ne jen pro sebe, ale pro druhé, pro tenhle svět. Jaká to je služba? To je hrozná služba! Všechno, co je proti tomu, co má být, pak velmi zneklidňuje, týrá, trápí. Vidíte pak o to víc, že je tolik věcí, kvůli kterým lidé musí být smutní a sami a bez chuti do života. V době mé služby… To je jako když máte noční hlídku, a každou chvíli se může strhnout ještě boj… a tak s prosbou čekáte, až vyjde slunce. Je to plné napětí a nepokoje. 
Simeon je z této služby propuštěn. To je krása. Už nebude muset „čekat na utěšení“. 
IV. Ježíš je Utěšení 
To kvůli Ježíšovi? Ježíš snad má být „nová hlídka“, která po něm bude čekat na utěšení? Znáte pohádku o převozníkovi…?To ne! Simeon v Ježíšovi vidí to „Utěšení“. V tom, kterého drží jako matka, když utěšuje dítě! „Mé oči viděly spasení“. Proto říká „propouštíš v pokoji“. To, co se bude dít, už si nezaslouží takový strach, jaký má například noční hlídka. Ten, kdo utěšuje, kdo je utěšením, je tady, nechte se utěšit. 
V. Láska utěšuje
Jak? To vám je zvláštní! Simeon drží Ježíše v náručí jako matka utěšující dítě, ale sám je utěšován. Vzniká situace „vzájemnosti“. (Byl jsi objat, tak obejmeš). Jinak se tomu říká „láska“. Všude kolem Ježíše se to bude dít. Bůh Ježíšem to působí. Tak to bude teď napořád a navždycky s Ježíšem. 
VI. Anna nezahořkla, i ona se dočkala utěšení 
A co ta Anna? 
Co o ní víme? Jaký žila život. Několik let byla vdaná, jen malou část života, a celý velmi dlouhý zbytek života žila v chrámu, postila se a modlila. Jaký byl její život? Jaký měl její život smysl? Prosím…? Jistě. K ničemu. 
Asi jste ještě na nic tak dlouho nečekali. Asi jste nebyli moc dlouho sami. 
(Já to taky jen slyšel). To bývá tak: když na něco moc dlouho čekáte, a ono nic nepřichází, to člověka poznamená. Utekl zase den, měsíc, rok, a nic! Dlouhá léta samoty, touhy a zklamání. To se ukládá do srdce hořkost, kapka po kapce. To se musí čekat! Až je celé srdce hořké. Z ničeho a nikoho už není radost… 
A Anna? Po těch letech samoty, očekávání na utěšení, touhy, „prázdných, marných  dnů“, nakonec není zahořklá, není zklamaná, jak byste mohli čekat. Kde se v jejím starém srdci našlo tolik radosti, kterou můžeme tušit… Chválí Boha. Jako Simeon. 
To Ježíš to způsobil! 
Jestli v tomhle není naděje! Počkejte si, jak to s ním bude dál. 
Modlitba:
Děkujeme za to, že s Láskou začínáš ty. Že u tebe začíná a k tobě se vrací a bere nás s sebou.		 Amen
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6.1.200  Klanění mudrců		
KLANĚNÍ MUDRCŮ				 Zjevení Páně (Epifanie)
Mt 2,1-12							       6.1.2002
Ž 72,1-2
Bože, předej své soudy králi a svou spravedlnost královskému synu, aby obhajoval tvůj lid spravedlivě a tvé ponížené podle práva.

Pane, býváme často smutní. Někdy ani nevíme, co nám chybí, a přesto jsme smutní. 
Proč není dost radosti? Proč když někdo radost má, tak ji druhý nemá. Kdybychom tak věděli, co máme udělat pro radost sobě – a druhým a tobě…Ukaž nám to.	 Amen. 
I. Hledá se radost 
Je tolik her „na hledání“. Hledají se všelijaké „papírky“, stopy, při schovávané se hledají dokonce i lidé… Takové hry se hrají snadno. Jsou nám nějak přirozené. Asi proto, že často hledáme. Možná celý život se něco a někdo hledá, shání, něco vyhlíží. 
Co to bývá? Že je to „jak a kdy a u koho?“ 
Nedalo by se říci, že všichni ale hledají něco „dobrého“? Co to je? …
Nedalo by se říci, že všichni hledají něco, co by udělalo radost? Co to je? …
Dá se to říci tak: „radost je když…, když pocítíte: tohle je přesně tak, jak to být má“? Nebo byste to řekli jinak? …
Kde a jak se hledá radost?  Ta větší radost spíš „přichází“, vždycky nějak přijde. 
Jak chodí radost? „S někým“. Největší radost udělají druzí lidé. Jak? Něco mi dají, něco hezkého mi řeknou… Tato radost je stálejší. Víc znamená. 
Tedy: Všichni hledají radost. Ta lepší, větší a trvalejší přichází, většinou s někým. 
II. Radosti nebývá dost
Najdou všichni dost radosti? Ne. Lidé mají taky dost smutku. A jakoby by ho nebylo dost, tak si ho ještě „nosí navzájem“. Víte to? Jak? Kradou si, nerozumí si navzájem, mají ze sebe strach, ubližují si… 
Takže: radosti nebývá dost. 
III. Kdo přinese skutečnou, velkou Radost, pro všechny? 
Tak si lidé vždycky říkávali – potřebovali bychom někoho, kdo by přinesl Radost, opravdu radost. A aby jí bylo dost. A také aby byla pro všechny. Abychom se o ni nemuseli přít. A také aby měla dost dobrý důvod, a aby se s ní dalo počítat.Tak lidé sní o tom, že taková radost přijde. Jaké to bude? Kdo ji přinese? Asi to bude někdo od Boha, protože jen na nebi by mohlo být takové Radosti dost. Jak asi přijde? Kdy? Jaký bude? Kdo to bude? Jednu dlouhou dobu v jedné zemi o tom snili tolik, že si vymysleli „jméno“ pro Něj… říkali mu „Mesiáš“ (nebo „Kristus“, to je stejné slovo, jen v jiné řeči). 
IV. Kdy a kde přijde ten, kdo přinese Radost? 
Bylo by potom ovšem dobré vyznat se. Vědět, koho a kdy a jak čekat s radostí. 
Co pomáhá vyznat se? Často někdo druhý, jiný člověk? Když vám někdo řekne: tak a tak by to mohlo být. A vy si řeknete: dobrý nápad. I když – lidé si dost vymýšlejí. A taky se pletou nebo i lžou. 
Kdyby s tím „vyznat se“ pomohlo něco vznešeného, nepohnutelného… Tak bývali vždycky lidé, kteří se dívali na hvězdy, pozorovali, jak se hvězdy pomalu pohybují. — Říkali si: „Když se něco pohne na nebi, tak pak se to musí pohnout i na zemi“. A zkoušeli odečítat z hvězd – leccos, i to: – kdy a kde přijde Ten, kdo přinese Radost na celou zemi. 
V. Mágové jdou nositeli Radosti naproti
Tak. Už jsme připraveni rozumět těm lidem, (můžeme jim říkat „mágové“, protože se vyznají v tajemstvích hvězd?) z biblického čtení. Jim se v jednu chvíli začalo zdát, že zahlédli novou hvězdu nebo důležitou „konstelaci hvězd“. A že to znamená právě to – že „Někdo přichází s Radostí pro všechny“. Tak se vydali na cestu naproti. Chtěli být při tom. 
Jak se díváte na jejich cestu? Nejsou moc nedočkaví? Nebo moc odvážní (není to jen tak – vydat se do cizích zemí, za „nějakou“ hvězdou)…
A tito „mágové“ na své cestě prožijí trojí potkání. 
VI. První zastavení: královský dvůr 
Nejdřív jdou na královský dvůr. Možná si opravdu myslí, že Ten, kdo přinese Radost, by měl být velký, mocný, urozený, bohatý, oslnivý… Měl by mít moc a vliv – aby dobré k radosti prosadil, to dá rozum, že? 
Na královském dvoře najdou jen krále Heroda a nedostane se jim zde žádného vřelého přijetí. Asi prostě jsou lidé (jako Herodes), kteří nečekají Někoho, kdo přinese Radost. Buď v ni nevěří, nedovedou si představit, že by taková Radost mohla být, Radost, která přijde s Někým, a bude jí dost, dost pro všechny. Nebo si zkouší myslet, že oni sami jsou přece (jediným) důvodem k radosti. Že oni sami musí být důvodem k radosti. Sobě i druhým. 
Jsou takoví lidé. Je jich hodně. A nosí druhým mnohem víc smutku a bolesti než radosti. Nemáme k tomu sklon všichni?
VII. Druhé zastavení: u znalců zákona
Mágové potkají na královském dvoře i znalce zákona. To jsou lidé, kteří se „vyznají“. Kteří znají staré a dobré předpovědi o Tom, kdo přinese Radost. Ví, jak, kde a kdy by měl přijít. Tak to mágům přečtou, ale sami se s nimi dál nevydají. Proč? 
To se taky často stává: že když lidé mají pocit (jako ti zákoníci), že se „dost vyznají“, tak potom často zůstanou stranou, zůstanou sami, nevydají se Radosti naproti, nebo před ní i zavřou dveře, nebo se před ní i schovají. (Jejich představy jim poslouží jako brnění, jako vězení, jako skleněný poklop nebo jako…). Řeknou si: takhle by to mělo být… a to jim stačí.  
Ale Radost přichází vždycky jako překvapení. (Jako Dar.) 
VIII. Třetí zastavení: u dítěte v jeslích
A naši mágové pak v Betlémě, za městečkem, u jeslí najdou dítě, právě narozené, žádná sláva, žádný lesk, žádné zástupy. A klanějí se a dávají královské dary, dary, jaké se dávaly králům, jako by si vůbec nevšimli, kde jsou a s kým, jako by je vůbec nezarazila ta „obyčejnost vánoční situace“ – jen chlév, jesle, dítě, rodiče. To buď tolik dají na hvězdu, která se prý zastavila přímo nad jeslemi, že si řeknou: „tady to už prostě musí být, ať se děje, co se děje“. 
Nebo… Já spíš myslím, že pochopili – jak se to pak stalo mnoha lidem, kteří Ježíše potkali, (a dodnes se to děje) – že Radost přichází s někým, kdo neděsí jako vojevůdce, nevymáhá ustrašenou úctu jako král, nekárá jako přísný otec a nesčítá vinu jako soudce. Kdo vrací odvahu být s druhými lidmi, kdo dává prostě odvahu být v tomhle světě. 
IX. Radost z lásky… 
Jak to dokáže, jak to může, jak se tohle dělá? To už si musíme říci trochu „předem“. Asi to bude v Lásce, v které ten v Betlémě narozený přišel, kterou přinesl. 
Jen ta může zahnat smutek lidí, kteří myslí, že pouze  oni sami by měli (mít důvod) být radostí,
a taky těch, kteří si myslí, že ví, jak by to mělo být, a ono to tak pořád není (ani s nimi samotnými, natož s druhými). 
Taková Radost, radost z lásky, byla nad celým životem toho dítěte – člověka, Ježíše. A zůstala po Něm ve světě. 
Víme to. 
Modlitba
Děkujeme za radost, která přichází od tebe. Děkujeme za radost, která přišla s Ježíšem. Dej nám i všem lidem „vánoční oči“, abychom ji dobře uviděli.	Amen59
13.1.2002  Ježíšův křest		
JEŽÍŠŮV KŘEST				         1. neděle po zjevení Páně 
Mt 3,13-17							     13.1.2002
Ž 89,2
O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení.
I. Jak vypadá křest?
Všichni víte, jak vypadá křest. Viděli jste ho někdy? Byl to křest dítěte – miminka? Křtí se i dospělí! Jenomže je nikdo nedrží v náručí. Ale někteří se také křtí ponořením. Na to musejí mít v kostele bazén. Takové kostely doopravdy jsou!
V Izraeli křtil na počátku našeho letopočtu Jan Křtitel. To teprve musela být pecka! Představte si to: křtil muž, který byl oblečen do kůže z velblouda, dlouhé vlasy, mohutný hlas. To by se ho miminka pěkně lekla! Ale on křtil asi hlavně dospělé. Navíc nekřtil ani konvičkou, ani v bazénu. Měl lepší „křtitelnici“ – křtil přímo v řece. V té hlavní izraelské řece, která teče od severu k jihu… v Bibli se o ní hodně mluví… jak se jmenuje?
II. Proč se lidé dávají křtít?
Co vy – jste pokřtěni? Kdo z vás je? Kdo není? Vy, kdo nejste pokřtěni, můžete být, třeba při konfirmaci. Důležité bude, jestli budete chtít. A jestli budete vědět, proč chcete být pokřtěni. 
Co třeba vaši kamarádi ze školy nebo odjinud? Mohou být pokřtěni? Co dospělí, kteří nechodí do kostela? Co je k tomu potřebí? Voda, správně. Ale to zdaleka nestačí. Pan farář, ano, a dál? Kdo může být pokřtěn? Kdo chce? Každý? Musí vědět, proč chce být pokřtěn. Řekne to bratru farářovi nebo sestře farářce, spolu to povědí ostatním ve sboru – a všichni společně, když bude všechno v pořádku, řeknou: ano, křest bude tehdy a tehdy. Kdyby všechno v pořádku nebylo, tak povědí: počkejme ještě nějaký čas. 
A co má být v pořádku? Že člověk „nesmí hřešit“? Ale ne! Pravda, musí se snažit ze všech sil, ale stejně vždycky mu to někde ujede a udělá chybu, malou nebo větší. Vlastně, právě proto bude pokřtěn, právě proto, že dělá chyby. Ten je domýšlivý, vytahuje se, ten zase pořád někomu nadává, ten je hněvivý, jiný závidí. Ten se radši dívá na telku, než by někomu pomohl nebo šel na bohoslužby, ten zas touží po snowboardu nebo po game-boyovi a je z toho celý pryč, že se zapomíná modlit. Tenhle pořád hraje na počítači a zapomněl proto na všechny kamarády. Ten zase má pořád strach, i když v bibli tolikrát četl „neboj se“! A tahle se tak zamilovala do jednoho herce, že je pro ni skoro pánbůh. A tenhle … ale vždyť to znáte sami!
Každý má nějaké stíny, kvůli kterým není dokonalý, nějaké výčitky svědomí, které ho tíží. Každý je jakoby více nebo méně špinavý. Každý potřebuje umýt. A jsme u toho, co znamená křest. A co musí vědět každý, kdo chce být pokřtěn. 
Voda umývá. Proto vodu přijali křesťané jako znamení. Protože každý potřebuje umýt nejen ruce a nohy a krk. Každý potřebuje mít čisté i své myšlení, své srdce. I radost můžeme mít čistou nebo špinavou! Čistá je lepší, radostnější. Křest je znamením tohoto „vnitřního umytí“. Znamením, že Pán Bůh nám odpouští a že nám dává novou možnost a nové síly. Znamením, že víme o něm a že víme, že on ví o nás. Znamení toho, že on nás má rád a tak i my jeho. I když zdaleka nejsme dokonalí.
III. Ježíšův křest
K Jordánu přichází hodně lidí. Jan Křtitel je křtí. Najednou ale strne. Přichází někdo, koho Jan opravdu nečekal. Protože jestli někdo nepotřebuje to „vnitřní omytí“, pak právě tento. Je-li někdo opravdu čistý, bez hněvu, bez závisti, bez nenávisti, jestli někdo je opravdu dokonalý, pak jedině tenhle. Že víte, kdo to je? A on se chce dát pokřtít. Proč? Co špatného udělal, že potřebuje to „vnitřní umytí“?
Nic špatného neudělal. Jen chce ukázat lidem, že s nimi bude stát uprostřed všeho. Že jim rozumí, když řeknou „já si prostě nemohu pomoci“ a něco jim ujede. Že s nimi bude i uprostřed starostí, i když budou prosit Pána Boha, aby jim odpustil a aby jim dal novou možnost a ty nové síly. Že je má Pán Bůh rád, i když dělají lumpárny – ale musejí svých lumpáren litovat. 
Jan se nejdřív diví a brání se: „Ježíši, ty přece bys měl pokřtít mě, a ne já tebe! Vždyť to není spravedlivé, abych já, který mám také své chyby a vím o nich, křtil tebe, který žádné nemáš?“ Zrovna takhle se budou tvářit učedníci, až jim Ježíš začne před Velikonocemi sloužit jako poslední sluha: začne jim mýt nohy! (J 13) Jaká je to spravedlnost, aby ten hlavní, nejlepší a nejdůležitější sloužil ostatním? 
Jaká je to spravedlnost? Boží spravedlnost! Nedělí lidi na větší a menší, důležitější a méně důležité. Hospodin má rád všechny stejně a chce, aby to věděli. Proto postaví toho nejlepšího a nejdůležitějšího – Ježíše – do stejné řady s ostatními.
 IV. Duch svatý
Tak byl Ježíš pokřtěn. Ale to není všechno. Když my jsme pokřtěni, máme radost, víme, že to je dobré a krásné. Ale když byl pokřtěn Ježíš, stalo se ještě něco. Nikdo moc neví, co. Něco se s Ježíšem děje. Ježíš něco prožívá, lidé kolem moc nevidí, jen nějaký pták přilétne… Možná, že to ani nebyl pták, možná jen jako pták… A ozval se hlas. I ten byl divný, asi by nešel nahrát na magnetofon…
Kdo to mluvil? Víte, když mluví sám Hospodin, nikdo to nemůže přesně popsat. A nikdo to nemůže dokázat. Jistý si být může, ale ani sám neví, jak to přišlo. Pak se to musí popsat trochu básnicky: otevřela se mu nebesa a přiletěla holubice. Když mluví Hospodin, člověk prostě musí ztichnout. 
V. Syn Boží
Ten hlas řekl: „Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.“ To si v té chvíli udělal Pán Bůh z Ježíše svého syna? Ale ne, to přece nikdo neví! Nikdo nemůže říkat, co dělá Hospodin! Ježíš ale v té chvíli docela určitě věděl, že patří Pánu Bohu, že ten pro něho má úkol a že ho k tomu úkolu také vybaví vším, co bude Ježíš potřebovat. Nebude toho málo, však víte, jaký úkol Ježíš dostal. Víte to?
Ježíš věděl, komu patří. To neví každý! Patříme mamince a tatínkovi, to je pravda, ale to není všechno. Kdo nám dá úkol na celý život? Kdo nám řekne, co je dobré, a co ne, co máme dělat, a co ne? Tatínek a maminka jenom na začátku. A pak? Že budeš muset sám? Omyl, nebudeš sám! Někdo bude s tebou, někdo, komu můžeš věřit!
Že je Ježíš Boží syn, mohl říci Matouš ale až později. Až když viděl Ježíše plnit ten těžký úkol. Až když po ukřižování, když už myslel, že je všechno ztracené, a přišly ženy od Ježíšova hrobu s tou neuvěřitelnou zprávou: není to ztracené!
Tak je to dodnes: jen ten, kdo se setkal se Vzkříšeným, může opravdu říci, že Ježíš Kristus je Boží Syn. Jen ten, kdo se jím živým nechal oslovit. 
A kdo to ještě neprožil, má se na co těšit.
Modlitba
Hospodine, Pane celého světa, naší velikou nadějí a jistotou je, že ty jsi vstoupil do našeho světa jako mocný Pán – a přitom jako přítel a dokonce služebník. Znáš naše radosti i starosti a sdílíš je spolu s námi. Prosíme za všechny, kteří mezi námi a kolem nás potřebují pomoci, ať tě poznají. My ať jim k tomu umíme pomoci.		Amen.
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POVOLÁNÍ CELNÍKA 		         2. neděle po zjevení Páně
Mt 9,9-13							     20.1.2002
Ž 105,1-3
Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky, zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech, honoste se jeho svatým jménem, ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina!
I. Kdo je farizej
Určitě jste slyšeli, že někdo byl nazván farizej. „To jsi tedy pěkný farizej, usmíváš se na mě medově a hned za rohem mě pomlouváš!“ Označení „farizej“ si nikdo za rámeček nedá. Znamená to pokrytec, falešník, křivák.
Jenže to není pravda. To jen lidová tradice udělala z farizeů lháře a křiváky. Vlastně za to tak trochu může Nový zákon, sám Pán Ježíš říká farizeům pokrytci. Ale ne proto, že by prostě byli lháři a falešníci. Farizeové se snažili o změnu k lepšímu mezi svými současníky, kteří zapomínali, proč se jmenují „Izrael“ a co to znamená. Mimochodem – víte to? (Izrael znamená „zápasí Bůh“, a jmenují se tak lidé, kteří věří biblickému Hospodinu jako pravému Pánu života. A co my - jsme Izraelci nebo ne?)
Ale zpátky k farizeům – oni na tu nápravu šli špatně. Napsali zákony, v nich vypsali do podrobností, co se smí a co ne, co je zbožné a co bezbožné, co Pán Bůh dovoluje, co zakazuje. A kdo prý zákony dodrží, bude lepší než druzí, bude dokonalý. Však také „farizeus“ znamená „oddělený“. Od špíny, od nečistých lidí, prostě lepší.
Člověk se ale nemá snažit být dokonalý proto, aby byl lepší než druzí. To by bylo zase jenom vytahování. A starat se jen o vlastní dokonalost, jen o vlastní spasení, druhých se stranit, abych se „neumazal“, to je velmi „nedokonalé“! To je totiž normální sobectví! A navíc: spasení je pro všechny. Ale ti, kteří si budou chtít hrát na vlastním písečku, třebas zbožném, pro ty je zavřeno, dokud se nenaučí myslet na druhé. 
II. Celník Matouš včera
S kým by farizej nikdy ani nepromluvil, byli celníci. Pozor – celníci nebyli takoví, jako dneska na hranicích; ti jsou potřební. Celníci v Ježíšových časech v Palestině byli výběrčí daní. To by také nebylo nic tak špatného, i když daně nikdo moc rád neplatí. Ale Izrael tenkrát patřil pod nadvládu Římské říše. Izraelci – Židé se cítili všichni občané v okupované zemi, nesvobodní zajatci. Všechno bylo podvázáno – politika, kultura a především všechno, co se týkalo víry. Také daně: vybrané peníze nebyly použity pro Izraelce. Římané je odvezli kdovíkam a kdo ví, kdo a kde si za ně užíval! K tomu ještě výběrčí daní, celníci, si pokaždé něco připočítali k tomu, co měli vybrat. A pomocníci celníků si také něco přidali. Pomocníci pomocníků také a chudáci občané pak platili jako mourovatí. Právem pak celníky pohrdali, nesnášeli je, skoro je nenáviděli. Celníci byli zkrátka zrádci, kolaboranti a zloději. 
Takový byl také Matouš. Kolaborant, zrádce, zloděj. Fuj! 
III. Celník Matouš dnes
A teď si představte, že k němu přijde Ježíš a řekne mu: „Pojď za mnou! Následuj mne! Buď mým učedníkem!“ A Matouš, místo aby správně zhodnotil své síly, řekl: „Tak dobře, já půjdu“. Místo aby si řekl: to se pro mě nehodí, já mohu být nejvýš vrchním celníkem, vrchním kolaborantem a zlodějem, místo toho pozvání Ježíšovo přijal. A stal se učedníkem Ježíšovým. 
To je ovšem veliká změna. Nikdo si ji neumí vysvětlit. Ježíš celníka Matouše přijal, dal mu šanci, novou možnost. A celník Matouš přijal Ježíše. I on dal Ježíši možnost, aby Ježíš jeho, Matouše obnovil a proměnil. Z kolaboranta učedník!
IV. Celník Matouš zítra
Co bude dál? Vydrží Matouš v tom novém životě? To není správná otázka. Nikdo neví! Správná otázka je: vydrží Ježíš se silami pro Matouše? Odpověď známe: vydrží! Ale bude to vypadat jinak, než si člověk představuje. Jestliže Matouš Ježíše neopustí, nebude už určitě kolaborant ani zloděj. Ale moc úcty stejně za svého života nezíská. Protože i z Ježíše, který mu dal nový život a novou šanci, udělají zrádce a zločince. A naprosto nespravedlivě ho popraví – na kříži. 
Ale jedno je jisté: Matouš bude nový, čistý, pravdivý. Jeho život bude stát za to. I když to zdaleka neuvidí všichni jeho současníci. My už to dneska víme. Matouš dostal to nejlepší, co mohl – nový život. Mohl bývalý celník dostat něco lepšího? 
V. Nejen celník – my jsme tu také!
Příběh se ale netýká jenom Matouše a celníků. Každý si nese nějakou starost, lumpárnu, výčitku svědomí. Že ne? Tak zkuste zapátrat ve své paměti! Ale přemýšlejte o sobě, ne o druhých! A jako Ježíš dal nový život dost velkému lumpovi Matoušovi, nabízí ho všem. Ale nabízí docela potichu, nepříliš nápadně. Člověk zkrátka musí chtít.
Důkazem toho jsou ti, s nimiž ježíš sedí u stolu a jí. Celníci, ostatní hříšníci. Někteří jsou podvodníci, jiní by jen jedli a pili, byly tam dokonce i lehké ženy. Takzvaný slušný člověk by si s nimi ke společnému stolu nesedl. Ježíš může. Má sílu na to, aby se nejen „nenakazil“, ale aby uzdravil všechny ty lidičky, kteří si pokaňhali vlastní život. A takových je opravdu hodně. Každý si něco někdy pokaňhal.
Až uvidíte v kostele stát lidi při Večeři Páně, až sami za pár roků budete při Večeři Páně dostávat chleba a víno, vzpomeňte si na všechny, kteří si nějak něco pokazili a dostávají od Ježíše možnost žít nový, lepší život. 
Vy tu možnost máte také. Jestli ovšem budete chtít jako ten Matouš. Ale odpověď si dobře rozmyslete.
Modlitba
Hospodine, děkujeme za to, že jsi nezůstal jen Bohem, ale že jsi také člověkem. Děkujeme, že na světě ses nepřipojil k mocným, bohatým a zdravým, ale šel jsi nejdříve za nemocnými, chudými, dokonce i za největšími hříšníky. Děkujeme že všem dáváš nový život a sílu k němu. Prosíme i za nás – ať nikdy nezapomeneme na Pána Ježíše Krista a jeho moc uzdravovat.	 Amen.
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Hospodine, nakloň ucho, odpověz mi, jsem tak ponížený, zubožený.
Ochraňuj mě, jsem tvůj věrný, spas, můj Bože, svého služebníka, který v tebe doufá.
I. MOTIVACE
Stalo se vám někdy, že vás popadl vztek? Takový, že jste se  nemohli ovládnout a dělali hrozné věci? Jenomže vztek za kratší nebo delší chvíli přejde. Umíte si ale představit, jak to vypadá, když se člověka zmocní zloba nebo nenávist nebo když onemocní a  ubližuje druhým i sobě? On sám se tomu nedokáže bránit a všichni kolem jsou z toho bezradní. Myslíte, že se dá takovému člověku pomoci?
II. NA PROTĚJŠÍM BŘEHU
Je ráno a po Genezaretském jezeře pluje loďka. Je v ní Ježíš a jeho učedníci a mají za sebou bouřlivou noc. Doslova. V noci se totiž z ničeho nic přihnal vítr, zvedly se vlny, valily se do lodi, ta se hrozivě nakláněla ze strany na stranu a učedníci měli strach, že se tam všichni utopí. Jenom Ježíš klidně spal. Určitě ten příběh znáte. Když Ježíše s výčitkami vzbudili, podivil se, jak malou mají víru, a pak poručil větru i moři,a by se utišily. Učedníků se zmocnila bázeň a ptali se: „Kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr i moře?“ Dneska si budeme vyprávět, co se dělo dál, a rovnou si můžeme říct, že i tentokrát budou lidé žasnout nad Ježíšovou mocí.
Po noční bouři přistává lodička u protějšího břehu. Je to docela zvláštní krajina. Blízko u břehu jsou skály, do kterých lidé vytesali jeskyně a pohřbívají tady mrtvé. Učedníkům se sem asi moc nechce. Jednak jsou tu ty hroby a navíc je ještě z loďky vidět stádo vepřů pasoucí se na svahu hory. Židé vepře nechovají, nesmějí jíst ani jejich maso, protože jsou to zvířata, která pohané obětují svým bohům. Co tady v té krajině může být za lidi, když toto Hospodinovo nařízení nedodržují? A navíc tady ani žádní lidé nejsou, nikdo je nevítá, nikdo o Ježíšovi neví. 
III. UZDRAVENÍ POSEDLÉHO
Tu se najednou z jedné jeskyně vynoří podivná postava. Na první pohled je vidět, že s tím člověkem není něco v pořádku. Je posedlý nečistým duchem. Bydlí mezi hroby, běhá nahý, bije do sebe kamením a ve dne i v noci strašlivě křičí. Lidé se ho bojí. Chtěli mu pomoci, snažili se ho uklidnit, svázat provazy i řetězy, ale on má takovou sílu, že ze sebe všechno strhal a rozlámal. Nikdo nemá odvahu se k němu přiblížit.
Teď se ten posedlý objevil před Ježíšem, ale Ježíš se ho nebojí. Ví, že to všechno ten člověk nedělá proto, že by chtěl, ale že se ho zmocnila nějaká zlá síla, která ho ovládá a ubližuje mu. Nečistý duch – a ne jen tak ledajaký. Jeho jméno je Legie – tak se říkalo oddílu několika tisíc vojáků. Ale ten duch dobře ví, že se setkal s někým mocnějším a vůbec  mu to není milé: „Co je ti po mně, Ježíši, Synu Boha nejvyššího? Netrap mě!“  Ježíšovi stačí říct pouhé slovo, aby nečistý duch musel z toho člověka vyjít. Ale když prosí, aby nemusel odejít z té krajiny, dovolí mu Ježíš, aby vstoupil do vepřů, kteří se tam pasou. Jen se to stane, celé stádo se jako šílené vrhne do moře a tam se utopí. Taková síla trápila toho člověka. Pamatujete si z minula na tu bouři? Jak moře vypadalo, jako by  bylo plné nejrůznějších temných sil? Ti nečistí duchové skončili tam, kam patří, a už nebudou moci škodit.
IV. PROSILI HO, ABY ODEŠEL
Když to viděli pasáci, utíkali do města i do vesnic a volali: „Kde jste kdo, představte si, co se stalo.“ A lidé hned všeho nechali a běželi se tam podívat. Čekalo je  veliké překvapení. Ten člověk, který byl předtím posedlý, o kterém věděli a asi se ho i báli, tady seděl oblečený a vypadal úplně normálně. Divili se tomu, a to jim ještě udýchaní pasáci s očima navrch hlavy vyprávěli, co se stalo s tím stádem vepřů. Lidé to poslouchali, dívali se na Ježíše a dostali strach. Říkali si možná: Toho člověka uzdravil, ale stálo to dva tisíce vepřů. Kdyby přišel k nám a chtěl nás zbavit všeho, co nás ovládá a čemu podléháme, kdoví, o co všechno bychom přitom přišli. A to bychom třeba neradi. Ať to radši zůstane tak, jak to je. A začali ho prosit, aby odtamtud odešel.
V. POVĚZ JIM, JAK VELIKÉ VĚCI TI UČINIL PÁN 
Ježíš tedy vstoupil na loď, aby odtud odjel. Ten uzdravený k němu přiběhl a prosil ho, aby mohl odjet s ním.  Ježíš pro něj ale měl jiný úkol: „Jdi domů ke své rodině a pověz jim, jak veliké věci ti učinil Pán,  když  se nad tebou smiloval.“  A ten člověk šel nejenom ke své rodině, ale vyprávěl o Ježíši po celé té krajině. Byl to vlastně první misionář. Neměl lidi přesvědčovat, ale měl jim svědčit. To může být někdy dost velký rozdíl a to druhé je mnohem těžší.
MODLITBA
Pane, mnoha věcem nerozumíme a bojíme se jich. Prosíme, pomoz všem lidem, které něco ovládá jako ten nečistý duch. Děkujeme za to, že smíme vědět, jak veliké věci se dějí, když se nad námi smiluješ. 	Amen.
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