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POSTNÍ OBDOBÍ

Čtyřicetidenní postní období se ustálilo až ve 4. století v souvislosti s rozvíjením katechumenátu, který vrcholí křtem při velikonoční vigilii ze soboty na neděli. Je to období vyznávání vin, pokání a přípravy na křest či obnovy křestní smlouvy. Od 5. století motiv pokání ještě více zesiluje. Kajícníci jsou po vzoru příběhu o vyhnání Adama a Evy z ráje vyhnání ze svátostného společenství, oblékají si v určený den režné roucho a na hlavu si sypou popel. Odtud Popeleční středa, kterou mnohde začíná vlastní postní období. V Římě i jinde končilo toto období opětovným přijetím kajícníků (těch, co pláčí, totiž nad svými vinami) na tzv. Zelený čtvrtek, jehož název vznikl zřejmě omylem, převedením staroněmeckého slova gronan (plakat, naříkat) na grün (zelený). Snad pod vlivem východní tradice, kde nejsou postním dnem nejenom neděle, ale ani soboty, se postní období prodlužuje. Luterské církve počítají k postnímu období i tři předcházející neděle.  
Starý zákon zná každoročně se opakující půst jedině v případě Dne smíření (Lv 16,29nn; 23,27nn) a v návaznosti na Za 8,19 a jako upomínku na záchranu (Est 4,16). Zbožní židé v době Ježíšově se postili dvakrát týdně (Lk 18,12), a to pravděpodobně v pondělí a ve čtvrtek. Křesťané se postili ve středu a v pátek. Je pravděpodobné, že půst se neváže ani zdaleka tolik k určitým, zákonem předepsaným termínům, jako k důležitým událostem lidu Božího nebo jednotlivce. Pro to nalezneme v bibli příkladů dostatek (I S 31,13; II S 1,12; 12,21nn; Jr 14,12; Jl 2,12.15 aj.). Zde šlo především o vyjádření zármutku a touhy po smíření. Důležitou roli pro křesťanský půst hraje Mt 9,15, neboť oni litují, že „ženich byl od nich vzat”. Odtud páteční půst. 	
Při ustanovení čtyřicetidenního půstu před velikonocemi hrála nesporně roli symbolika čísla 40, spojená s Mojžíšovou přípravou na setkání s Hospodinem a přijetím Zákona (Ex 34,28). Tento příklad následuje i Eliáš před setkáním s Boží mocí na Chorébu (I Kr 19,8). Přípravný půst je zmíněn i u Da 9,3 a 10,2, zřejmě třídenním půstem se připravuje Kornelius na setkání s Petrem před svým křtem (Sk 10,30 var). Důležitým motivem je Ježíšův, rovněž čtyřicetidenní, půst, který je chápán jednak jako období zkoušky (Mk 1,13), jednak jako příprava na zápas s pokušitelem (Mt 4,2; Lk 4,2). Výklady, které zdůrazňují askezi a zápas proti tělesnosti, nemají v bibli valné opory.
Zato se v bibli objevují i kritické výroky proti půstu. Zejména proti jeho zpovrchnění, není-li následován také poslušností, konáním spravedlnosti a starostí o chudé (Iz 58,1-12), ale také proti jakési teatrálnosti (Mt 6,16nn). Z postní tradice jsme dnes dědicové zejména této kritiky.
Reformace neodmítla půst, pouze jeho zákonické zneužití. Např. Kalvín půst doporučuje, neboť pomáhá soustředit na modlitbu a je viditelným výrazem pokory a sebeponížení, doprovázející vyznání vin: jsme dlužníci, ano žebráci před Bohem, odkázáni pouze na jeho milost. Půst se doporučuje církvi nebo celé veřejnosti, ocitne-li se v nebezpečí. Půst se tedy neomezuje pouze na období před velikonocemi. Způsoby postní praxe jsou nejrůznější, rozhodně je však nesmysl chtít oživovat myšlenku půstu zdravotními a civilizačními důvody. To, že se vzdáváme v určitém období roku či života něčeho, co obvykle k životu nutně potřebujeme (jídla, peněz atp.) je viditelným znamením důvěry v Boží moc, znamením svobody a vítězství nad „mocnostmi tohoto věku”.
Postní období je tedy obdobím, kdy si církev obzvlášť intenzivně připomíná Ježíšův zápas se zlem a hříchem. Křesťané na tomto zápase mají nyní podíl, a to jak odříkáním a půstem na jedné straně, tak na druhé straně vyznáním vin, pokáním a obnovou křestní smlouvy jako ujištění o Kristově vítězství. 
K předvelikonočnímu půstu patří žalm 31, vyjadřující jistotu důvěry v Boží pomoc v pokušení a žalm 25 jako mohutná prosba o odpuštění a touha po obnově.
Oddíly, které jsou vybrány pro výklady v nedělní škole, se soustřeďují na Ježíšovu cestu do Jeruzaléma. Je to cesta, na kterou se Ježíš vydává kvůli našemu prospěchu, i když se Petrovi, přednímu z učedníků, zdá, že vítězství je možno získat i mimo utrpení, když se kříž zdáli obejde. To je vpravdě satanské pokušení. Ježíš také nepřišel zahubit, ale zachránit, jak ukazují další oddíly. Neustálé směřování do Jeruzaléma (Lk 9,51) ukazuje, že Ježíšovo utrpení a smrt není osudové, není souhrou nešťastné náhody, vyústěním absurdního dramatu či politicko-náboženské konstelace, nýbrž naplněním Božího plánu záchrany světa (J 3,16).    
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Nasycení pěti tisíců						   1. neděle po Devítníku
Mk 6,30 -43																       3.2.2002
Ž 86,4-5a
Vlej do duše svého služebníka radost, k tobě, Panovníku, pozvedám svou duši, neboť ty jsi, Panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění.
I. MOTIVACE 
Co myslíte, že člověk nejvíc potřebuje k životu? Tak určitě vzduch a jídlo a vodu. Ale taky oblečení, aby nezmrzl, a někoho, kdo ho bude mít rád, aby mu nebylo smutno. Ale třeba si potřebuje i hrát a učit se (fakt, to taky!) a pracovat, ale taky přemýšlet a hledat odpovědi na otázky, které ho napadají. (Pak taky každý potřebuje – nebo si aspoň myslí, že potřebuje – spoustu jiných věcí: televizi a kolečkové brusle a pivo po večeři, ale sami dobře víte, že bez takových věcí se přece jen dá obejít.)
Na otázku Co člověk nejvíc potřebuje? a taky Kde to vzít? se snaží odpovědět i náš dnešní příběh. Je v Novém zákoně hned čtyřikrát, protože všichni evangelisté přišli na to, že je moc důležitý a že by ho určitě měli zapsat. A my se podíváme, jak ho vypráví Marek.
II. POJĎTE SI ODPOČINOUT
Jeho vyprávění začíná ve chvíli, kdy se apoštolové vrátili k Ježíšovi ze svých cest po okolních městečkách a vesnicích. Apoštolové jsou naši staří známí učedníci, ale tady se jim tak říká proto, že byli někam posláni, že dostali nějaký úkol. Teď jsou zpátky a jeden přes druhého povídá, jaké to bylo. Jak kázali a uzdravovali a co se všechno dělo. Ježíš je poslouchal a taky viděl, jak jsou unavení, zaprášení z cesty a hladoví. A tak je přeruší: „Dost už, dopovíte mi to potom. Teď si musíme odpočinout. Půjdeme odtud někam stranou, abychom se mohli v klidu aspoň najíst.” 
Vidíte, na to jsme na začátku zapomněli. Člověk potřebuje taky odpočívat. Vy, uhoněná maminka, upracovaný tatínek i pan farář. Ježíš a jeho učedníci taky potřebovali odpočívat. A tak nasedli do loďky a vydali se k protějšímu břehu, kde bylo trochu klidněji. Jenže...
III. JAKO OVCE BEZ PASTÝŘE
Jenže někdo si všiml, že odplouvají, řekl to dalšímu, ten taky a za chvíli už to věděli všichni – znáte to. „Rychle, obejdeme to po břehu a s Ježíšem se tam potkáme,” navrhl někdo. A tak než loďka doplula k protějšímu břehu, byla na tom pustém místě najednou strašná spousta lidí. 
Ježíšovi jich bylo líto. Trmáceli se sem takový kus, aby ho mohli slyšet. Připadali mu jako ovce, které bez pastýře nevědí, kam jít. Věděl, že ho potřebují. A tak je začal učit. Nikdo ani nedutal, aby jim neuteklo, co bude říkat.
Teď možná přemýšlíte, jestli to tak opravdu je. Jestli lidé opravdu potřebují slyšet Ježíšova slova. Všichni o to nestojí. Dneska ani tenkrát. Ale ti, co o to stojí, jeho slova považují za moc důležitá. A přidávají se k nim i další. Dneska jako tenkrát. To je moc dobře. Zkuste se zeptat rodičů nebo babičky s dědečkem, proč chodí do kostela. Jestli jim to připadá důležité. (A myslíte, že byste tam chodili, i kdyby to třeba bylo pořádný kus pěšky?)
IV. CO BUDOU JÍST?
A tak Ježíš povídal a povídal, čas plynul a učedníci začínali být nervózní. Takových lidí! Aspoň pět tisíc mužů, a to nepočítáme ženy a děti. Za chvíli dostanou hlad a kde tady v té pustině seženou něco k večeři? Tak přijdou k Ježíšovi a nenápadně mu říkají: „Už bys měl končit. Za chvíli bude večer. Pošli je do okolních vesnic, ať si tam koupí něco k jídlu.” Ale Ježíš se k nim otočí a řekne: „Dejte vy jim jíst.” Tak to už přestává všechno. Oni mají starost a on si tady vtipkuje. Půlroční plat by nestačil, aby se nakoupil chleba pro tolik lidí. Kde by vzali takové peníze?
Ale Ježíš to myslí vážně. Dobře ví, že lidé potřebují jíst. A tak pobídne učedníky: „Jděte se podívat, co máte.” V mžiku jsou zpátky a hlásí: „Pět chlebů. A dvě ryby.”
V. NASYCENÍ
A Ježíš vydává pokyny: „Přineste je sem. A těm lidem řekněte, aby se rozesadili na trávu.” Učedníci začnou organizovat, je tam pěkný šrumec, ale za chvíli už všichni pěkně sedí ve skupinách po padesáti. Teď vypadají jako spořádaný Boží lid a ne jako dav, kde se dopředu proderou ti nejsilnější a slabšího každý odstrčí. Všichni čekají, co se bude dít. A dějí se, pane, věci. Dávejte pozor.
Ježíš vzal ty chleby a ryby, v modlitbě poděkoval Pánu Bohu a pak je začal lámat (tenkrát se chleba nekrájel) a dávat učedníkům a ti je podávali zase dál, až se na každého dostalo a všichni se najedli.
Dávali jste pozor? Tak jste si určitě všimli, že Ježíš ty chleby nevyčaroval. Žádné čáry máry fuk, z ničeho nic. Vzal to, o co byl někdo ochotný se rozdělit, i když se to zdálo málo. Díky Ježíšovi se všichni nasytili.

VI. DOST PRO VŠECHNY
A ještě zbylo. Na konci příběhu je zmínka, že sebrali dvanáct plných košů. Když je v bibli něčeho dvanáct, tak si můžete být jisti, že je toho opravdu dost. Třeba pro ty, kteří tam tehdy ještě nebyli. Kdo přijde k Ježíšovi, říká náš dnešní příběh, dostane všechno, co potřebuje. Tenkrát jako dneska.  
A že ten příběh opravdu nemáme chápat jako něco jednou provždy odbytého, to nám napovídá i evangelista Marek. Zapamatovali jste si, co tam Ježíš udělal? Vzal chleby (a ryby), vzdal díky, lámal a dával. A já se vsadím, že už jste tahle slova ve stejném pořadí někde slyšeli. (Přemýšlejte, možná vám napoví i obrázek v Diáři...)
Tak co, vzpomněli jste si? Tak za prvé je to v bibli ve vyprávění o poslední večeři, kterou Ježíš slavil se svými učedníky. A za druhé tahle slova (nebo velice podobná) zní všude tam, kde křesťané slaví večeři Páně. Tak to bylo už v době, kdy psal Marek evangelium, a je to tak i u nás v kostele.
A tak nám ten příběh o nasycení má taky připomenout právě večeři Páně a vůbec bohoslužby. Nebo naopak – naše bohoslužby by měly aspoň trochu připomínat ten biblický příběh. Je to tak? Vlastně je – na začátku je slovo: čtení a kázání a potom je společné hodování u večeře Páně. Věříme, že je při tom všem Ježíš s námi.
Taky tam má být pořádek. Všimli jste si, že u večeře Páně nikdo nikoho nepředbíhá? A stejně tak bychom měli být schopni se rozdělit o to, co máme. Nejenom o chleba a víno, ale třeba i o peníze, které vybereme ve sbírce a pošleme těm, kdo je potřebují. 
Vzpomínáte si na těch dvanáct košů, které zbyly? I to u nás může platit. Totiž že i pro ty, kteří se o Ježíšovi třeba teprve dozvědí, je dost všeho, co potřebují. Máte v kostele nebo v modlitebně ještě nějaká volná místa? Tak vidíte, ty jsou možná právě pro ně.       
MODLITBA
Pane Bože, tobě není jedno, když lidi něco trápí nebo když mají hlad. Děkujeme, že nám dáváš jídlo a všechno, co potřebujeme k životu. Děkujeme i za to, že můžeme chodit do kostela a slyšet o Pánu Ježíši.
Prosíme za všechny, kterým něco důležitého chybí. Uč nás, jak bychom jim i my mohli pomoci.	Amen.
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JEŽÍŠ A DĚTI, JEŽÍŠ A BOHATÝ MUŽ       Masopustní neděle
Mk 10,13-16.17-22													      10.2.2002
Ž 86,6-7
Dopřej, Hospodine, mé modlitbě sluchu, věnuj pozornost mým prosbám. V den svého soužení volám k tobě a ty mi odpovíš.
I. Motivace 
Těšíte se, až budete dospělí? Než odpovíte, zamyslete se, a zatím nic neříkejte nahlas. Vzpomeňte si, co mohou dělat dospělí, a co není dovoleno dětem. Až to budete mít promyšleno a budete vědět alespoň tři činnosti, které se smějí nebo nesmějí, tak  to napište na papír a společně si to přečteme.
   Mají toho zakázáno víc dospělí, nebo děti? Kdy naposledy a proč vám někdo z dospělých vyčítal, že se chováte „jak malej kluk“, „jak malá holka“?
II. Učedníci překážejí víře
Ježíš měl hodně učedníků a některým z nich, právě těm nejbližším dvanácti, vyhuboval,  že jim schází  něco hodně důležitého. Nedovedli přijmout zvěst jako  děti. Děti sice mnohé věci nedovedou, ale přece jen v něčem mohou být dospělým lidem vzorem. Ježíš připomněl učedníkům, že děti přijímají zvěst o Boží blízkosti, o Božím panování lépe než dospělí. Děti důvěřují dobré zvěsti bez neustálého zvažování, zda se to vyplatí nebo nevyplatí. Ježíš učedníkům vyčetl, že se chovají jak malí kluci, kteří se zatvrdí nebo i urazí kvůli každé maličkosti. Učedníci zakazovali rodičům, aby přinášeli své děti a Ježíš se jich dotýkal. Zdálo se jim, že rodičům nejde o požehnání, ale o kouzelný dotyk nebo nějakou jinou magickou pověru. Někteří lidé si totiž mysleli, že pouhý dotyk nějaké význačné nebo zázračné osoby mocně ovlivňuje život dítěte nebo nemocného člověka.
III. Ježíš žehná dětem
Ježíš učedníky napomenul a rodičům dovolil, aby se ho děti nejen dotýkaly. Bral si také děti do náručí a žehnal jim. Vyslovil „nad nimi“ Boží požehnání. Neměl k tomu nějaké zvláštní pomůcky ani svěcenou vodu. V Izraeli se žehnalo slovem. Takové slovo pak provázelo člověka, tak jako provází i dnes účastníky bohoslužeb, když na závěr shromáždění přijímají požehnání. Ježíš tak naznačil, že slovo požehnání je důležitější než bezprostřední dotyk, od něhož někteří rodiče očekávali magickou moc. Rodiče i děti mají slyšet požehnání, tj. zvěst o Boží blízkosti a vstřícnosti ke všem lidem. V tomto ohledu jsou na tom děti podobně jako dospělí. A také ani my nepotřebujeme magický dotyk. Stačí nám slovo zvěsti a požehnání. Dovídáme se, co je úkolem každého věřícího. Podobně to uslyšel již  Abram: „Staneš se požehnáním, pomocí.“ (Gn 12,3-4)
IV. Prosba neznámého muže a Ježíšova odpověď
Jednou přišel za Ježíšem neznámý člověk. Oslovil Ježíše a řekl, že už dlouho přemýšlí o požehnání. Neví, jak to zařídit, aby se druhým stal skutečně požehnáním. Peněz měl dost a zařídit si dovedl ledacos. Nerozuměl jen, jak se požehnání viditelně projevuje, jak mít podíl na věčném životě. Svou prosbu myslel vážně, proto Ježíše oslovil velmi uctivě, tak jak se oslovovali lidé vznešení. Poklekl před ním: „Mistře dobrý, poraď mi, co mám dělat, abych se stal požehnáním pro druhé a měl podíl na věčném životě?“ Ježíš pozorně vyslechl jeho prosbu, ale hned ho požádal, ať nepřehání a nezměrnou úctu prokazuje pouze Bohu, protože jen on je dobrý. Dále mu řekl, že na jeho otázku je velmi lehká odpověď. Vždyť zná přikázání Desatera: „Nezabíjej, nerozvracej manželství, nekraď, nesvědči křivě, cti svého otce i matku – a staneš se požehnáním pro druhé.“
V. Zklamání tázajícího se
Neznámý byl zklamán. Již se nechoval s důvěrou a uctivě jako dítě, ale bránil se jako dospělý, že přece Desatero zachovává už od mala. Ježíš mu laskavě namítl, že to je jistě možné, ale že přece jen mu ještě něco schází. Připomenul mu, že požehnáním pro druhé se stane tehdy, až rozdá své peníze potřebným a ti poznají, že požehnání se projevuje docela konkrétní pomocí. Pak bude mít pro neznámého Boží zaslíbení a požehnání cenu přímo nebeskou. Až to udělá, má zase neznámý přijít a nemusí si již před Ježíšem klekat. Pak bude mít volné ruce k následování a bude pokračovat v započatém díle.
   Neznámý člověk  nebyl spokojen s  Ježíšovým výkladem. Odcházel smutný,  protože svůj majetek  chtěl využít jiným způsobem. Úplně jinak chápal, co je to mít podíl na věčném životě, stát se požehnáním pro druhé.
Modlitba
Svatý Bože, prosíme dej sílu a odvahu dospělým i dětem k naslouchání tvému slovu. Dej, ať poznáváme, že tvá zaslíbení nás učí přijímat tvé požehnání a vybízejí nás k pomoci potřebným.		Amen		 (popř. Ž 86,6-7; 31,3)
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VYZNÁNÍ PETROVO, PŘEDPOVĚĎ UTRPENÍ      1. postní 
Mk 8,27-33							     									  17.2.2002
Ž 31,2
Hospodine, utíkám se k tobě, kéž nejsem na věky zahanben; pomoz mi vyváznout pro svou spravedlnost!
I. Motivace
Nalistujte si ve zpěvníku Buď Tobě sláva s. 111. Uvidíte obrázek ilustrující velmi známý příběh o narození Ježíše v Betlémě. Nenakreslil zde malíř nějaký symbol, který většinou nebývá zmiňován jako ústřední motiv Vánoc? Spletl se pan malíř?
   Myslíme-li si, že kříž nepatří k vánoční zvěsti, zřejmě jsme stejně popletení jako učedník Petr, vyznával-li jedním dechem Ježíše jako Mesiáše a zároveň Ježíše káral, že přece Mesiáš je borec, který nemůže trpět.
II. Jak si lidé představovali Mesiáše?
Petr, učedníci a mnozí další se domnívali, že Mesiáš přijde brzy a osvobodí Izrael. Mnozí Izraelci věděli, že slavní izraelští králové byli obřadně pomazáni olejem a tak se ujímali svého úřadu. Lidé byli přesvědčeni, že slavnostně vyhlášený Pomazaný, Mesiáš se stane zachráncem, vítězem a oni spolu s ním prožijí něco velkolepého. Vůbec je nenapadlo, že Zachránce půjde cestou utrpení. Mysleli si, že na  něm si lidé nebudou vylévat svou zlost. Když Ježíš mluvil o utrpení Mesiáše, musel si Petr v duchu říkat: nespletl se Ježíš, když mluví o utrpení Mesiáše? A i kdyby trpěl, nemá být Vyvolený obdařen vítězstvím a slávou? (Ž 91,15)
III. Ježíšova nejistota
Ježíš sám si nebyl jist, jak se lidé na něj dívají. Co si o něm myslí. Proto se učedníků zeptal, zda znají veřejné mínění, názory veřejnosti, zda vědí, co si o něm lidé myslí. Jestli tuší, kam směřuje, o co mu vlastně jde, proč káže, proč uzdravuje?
IV. Učedníci referují 
Učedníci byli poměrně dobře obeznámeni s tím, co si lidé myslí o Ježíšovi. Hodně lidí se už s Ježíšem setkalo a na mnohé zapůsobila jeho zvěst a činy. Proto ho mnozí přirovnávali k prorokům. Někteří ho považovali za Jana Křtitele, za nímž přicházelo mnoho  lidí a poslouchali jeho kázání. Někteří posluchači se dokonce dávali od Křtitele pokřtít, na znamení, že litují svých špatných činů a chtějí žít dobře. Jiní považovali Ježíše za velice zvláštního muže (1K 17,24) – za Eliáše, kterého někteří lidé očekávali, že bude znovu poslán na svět samotným Bohem těsně před koncem světa. Petr poslouchal a nakonec řekl, že všechno je jinak, než si  lidé myslí. Protože Ježíš není ani Křtitel, ani Eliáš, ani jeden z proroků, nýbrž Mesiáš, Pomazaný – ten dlouho očekávaný. A Ježíš mu neodporoval, pouze je všechny vyzval, ať to ještě nešíří, dokud nebudou vědět, co se bude dít, až se Mesiáš ujme vlády.
V. Ježíšovo vysvětlení a Petrovo napomínání
Ježíš učedníkům vysvětloval, že Mesiáše nečeká slavné kralování. Bude nesympatický mnoha lidem. Bude trpět a nakonec i zabit. Po třech dnech bude vzkříšen. Učedníky překvapila Ježíšova řeč a nejvíc se nelíbila Petrovi. Požádal Ježíše, aby mu mohl říci něco, co by měl slyšet jen on sám. Velice tvrdě Ježíše napomenul, že takhle už nesmí nikdy mluvit, protože Mesiáš nesmí trpět. Ježíš se proti Petrovi před učedníky velice důrazně ohradil, že mluví satansky, protiví se Bohu. Naznačil tak Petrovi, že vůbec nic nepochopil a má zvrácený pohled na způsob Božího jednání v tomto světě. Proto mu rozkázal: „Satane, postav se za mne a následuj mne. Pochop, že Mesiáš se ujímá vlády zvláštním způsobem: bude trpět, bude zabit a třetího dne bude vzkříšen. Postav se za mne a následuj mne – rozpoznáš, jak se projevuje sláva Boží“ (Ž 91,15).
Modlitba
Svatý Bože, dej ať rozpoznáváme tvé působení v tomto světě. Jsme rádi, že jsi při díle všude tam, kde se dostává ke slovu navzdory všemu: láska, naděje, milosrdenství a touha po spravedlnosti.	Amen.
13
24.2.2002  V samařské vesnici		
V SAMAŘSKÉ VESNICI			          					2. neděle postní
L 9, 51-56							   										 24.2.2002
Ž 31,3
Skloň ke mně své ucho, pospěš, vysvoboď mě, buď mi skálou záštitnou, buď opevněným domem pro mou spásu.
I. MOTIVACE 
Jistě se vám už někdy stalo, že jste přišli třeba na hřiště ke skupině hrajících si dětí a chtěli jste se k nim připojit. Ale dočkali jste se nemilého překvapení – děti o vás nestály, nepřijaly vás mezi sebe? Možná proto, že už byly rozděleny do skupin určitého počtu a tys byl navíc, s tebou nikdo nepočítal. Nebo proto, žes jim nepřipadal patřičně rychlý a obratný. Možná proto, že jsi mezi děti přišel poprvé a nemají k tobě důvěru. Zkrátka nesplňuješ jejich představy. Komu z vás už se něco takového stalo? Jak jste se v této situaci zachovali? S takovým nepřijetím se setkávají i dospělí lidé. Často lidé jiné barvy pleti, přistěhovalci do naší země nedostanou práci jen proto, že vypadají jinak než my. Tato skutečnost je počátkem  nenávisti a dokonce násilí. Být odmítnut znamená pro člověka ponížení a to nepřijímá nikdo z lidí s dobrými pocity.
II. ODMÍTNUTÍ JEŽÍŠE KRISTA PRO NESPLNĚNÍ PŘEDSTAV O MESIÁŠI
S odmítnutím v jakékoli situaci a kýmkoli se může setkat každý z lidí. A protože Pán Ježíš  Kristus žil na této zemi jako člověk, procházel stejnými životními situacemi a zkouškami jako ostatní lidé. Od ostatních lidí se však lišil především tím, že byl poslán na tento svět svým Otcem, Bohem všemohoucím, jako Spasitel, jako Vykupitel. Byla mu dána nesmírná moc činit velké skutky. Vzpomínáte si na některé? A přesto většina lidí v něm svého Krále a Vykupitele nepoznala. Víte proč? Protože nesplňoval jejich představu o Mesiáši. Neměl královskou korunu, neseděl  na trůnu s žezlem v ruce a neporoučel svým poddaným. Představa o Mesiáši u mnohých lidí byla zcela jiná. Měl se stýkat jen s urozenými, vysoce postavenými lidmi a obyčejné odmítat. A ten, který přišel, se choval úplně jinak. Nešlo mu o slávu, ale o spravedlnost, proto stál vždy na straně utlačovaných a pomáhal jim. Vedl lidi k vzájemnému porozumění, odpuštění a lásce. Miloval dokonce i své nepřátele a modlil se za ně. To vše bylo především proti představám farizejů, lidí, kteří svou zbožnost ukazovali na veřejnosti, ale jejich nitro bylo plné zloby, sobectví a pýchy. Myslíte si, že i dnes jsou takoví lidé, kteří jsou zbožní jen navenek? Podle čeho byste poznali, že jejich zbožnost není upřímná? Protože Pán Ježíš Kristus vidí do srdce všech lidí a není mu nic skryto, ukazoval na jejich chyby, káral je, napomínal a ukazoval cestu k nápravě. To nebyla snadná práce. Možná, že i vy máte zkušenost, s jakou odezvou jste se setkali u svých kamarádů, když jste je upozornili na jejich nesprávné chování. Buď se vám vysmáli nebo vám i uštědřili nějaký ten pohlavek. Pán Ježíš Kristus se setkával s neporozuměním u lidí, kteří ho za jeho lásku často napadali tak, že před nimi raději utekl. Ne proto, že by se jich bál, ale proto, že nechtěl být příčinou rozbrojů a zloby. Nikdy svou moc, která mu byla dána, nepoužil na ochranu sebe sama, ale skrze ni sloužil a pomáhal jiným.
III. JEŽÍŠ KRISTUS SPOLU S UČEDNÍKY PLNÍ SVÉ POSLÁNÍ
Protože Pán Ježíš Kristus přišel mezi lidi, aby jim zvěstoval Boží království, procházel mnoha krajinami, aby jeho slovo slyšelo co nejvíce lidí. S Pánem Ježíšem Kristem chodili jeho učedníci – dnes bychom řekli žáci – ale oni nebyli svým Mistrem pouze vyučováni, tak jako jste vy vyučováni ve škole. Protože byli neustále v jeho blízkosti, mnoho se učili také z jeho způsobu života. Poznávali, že to, o čem mluví, k čemu vede ostatní lidi, sám činí. A to bylo pro ně mnohem důležitější než poznávat nové věci. Byli jeho věrní služebníci, kteří s ním snášeli dobré i zlé věci. A protože svého Mistra nesmírně milovali, přijímali jeho způsob jednání, a tak se učili i oni vyrovnávat se s různými, pro ně těžkými a složitými situacemi. Pán Ježíš Kristus připravoval učedníky pro jejich úkol, až on splní své poslání, ke kterému ho Otec vede – obětovat svůj život za všechny nás hříšné lidi.
IV. CESTA JEŽÍŠE KRISTA DO JERUZALÉMA  –  ODMÍTNUTÍ V SAMAŘÍ
Pán Ježíš Kristus věděl, že už se blíží doba jeho utrpení, a vydává se na cestu do Jeruzaléma. Cestou musel projít samařskou krajinou. Židé Samařany pohrdali, vyvyšovali se nad ně, přestože mnozí ze Samařanů uvěřili. Jeruzalém byl pro Židy posvátným místem a Samařané byli proto rozhořčeni vším, co se týkalo Jeruzaléma. Pán Ježíš Kristus, který směřuje na své cestě právě do Jeruzaléma, posílá své učedníky, aby mu tam připravili místo, kde by si mohl odpočinout, přenocovat. Když však učedníci přišli do jedné samařské vesnice s žádostí o místo k odpočinutí, byli odmítnuti. Důvodem odmítnutí byla zajisté cesta Pána Ježíše do Jeruzaléma. Zdá se, že každý, kdo měl něco společného s Jeruzalémem, byl pro ně nepřijatelný, byl pro ně nepřítelem. Apoštolové byli pobouřeni tímto chováním Samařanů. Odmítnout jejich Mistra bylo pro ně nepředstavitelné a cítili to jako ponížení – potupu. Cestou k Pánu Ježíši přemýšleli, jak se těmto lidem pomstít, jak je potrestat. Samozřejmě, že měli na mysli, jak to bývá i dnes mezi námi lidmi, ukázat nad nimi svou moc, zbavit se jich, zničit je. A otázka, kterou položili Pánu Ježíši to potvrzuje. Ptají se: „Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je zahubil?“  Zajisté čekali kladnou odpověď, ale právě v této situaci se projevilo jeho milosrdenství a láska. Ježíš byl překvapen, že po tak dlouhé době společného soužití ještě nepochopili smysl jeho poslání na tento svět. A připomíná jim to slovy: „Nevíte, jakého jste ducha. Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit.“
V. MILOSRDENSTVÍ JEŽÍŠE KRISTA TRVÁ I DNES
Pán Ježíš Kristus, který je i dnes mezi námi jako vzkříšený, je k nám stejně milosrdný, jako byl tehdy k lidem v Samaří. Učí nás lásce ke všem lidem bez rozdílu, i k těm, kterými jsme z různých důvodů odmítáni. A je to pro nás lidi moc těžké, žít tak, jak nás k tomu vede Ježíš Kristus, ale když budeme v modlitbě prosit o sílu překonávat naše nedostatky, pak jistě budeme žít v světle Pána Ježíše.
Modlitba
Milý Pane Ježíši, prosíme tě, pomoz nám navzájem se snášet, pomáhat si a milovat všechny lidi kolem nás takovou láskou, jakou ty miluješ nás. Dej, ať umíme přijímat mezi sebe ty nejubožejší, nejpotřebnější a tak se stát jejich bratry.	Amen.16
3.3.2002  Bartimeus		
BARTIMUES					  								 		3. neděle postní
Mk 10,46-52						       									   3.3.2002
Ž 31,4-5
Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli.
Vyvleč mě z té sítě, již mi nastražili, vždyť jsi záštita má.
I. Motivace
Zahrajeme si hru na slova opačného významu. Řeknu-li slovo tma, opakem bude zcela jistě slovo světlo. Které z těchto dvou slov ve vás vyvolá příjemnější pocit? Jistěže světlo. Světlo, to je vlastně počátek a základ všeho. Jen si vzpomeňte na příběh o stvoření světa. Všude byla tma a Bůh řekl: „Budiž světlo“ – tím vlastně začal život na zemi. Světlo je tak předpokladem radostného života. Jsme-li obklopeni světlem, máme pocit bezpečí a jistoty. Naopak tma v nás nevyvolává pocit radosti, představu něčeho krásného, ale naopak. Budí v nás nejistotu, nepokoj a často i strach. Ocitneme-li se ve tmě, je pro nás útěchou jen malý plamínek svíčky nebo blikotavé světlo baterky. Sebemenší paprsek světla  postřehneme my, kteří máme zdravé oči. Ale dobře víme, že na světě žije mnoho lidí v neustálé tmě pro nemoc svých očí – jsou to lidé slepí.
II. Duchovní slepota
Mezi námi je však i mnoho takových lidí, kteří mají oči zdravé, vidí zcela dobře, a přesto o nich Bůh říká, že žijí ve tmě, že mají oči a nevidí. Co je to za lidi? Jsou to ti, kteří o Pánu Ježíši Kristu nikdy nic neslyšeli. A pak je tu mnoho takových lidí, kteří o Pánu Ježíši slyšeli mnoho, slyšeli o jeho lásce k nám, o jeho mocných skutcích, ale nedbají na tato slova, nepřijímají je a nevěří v Pána Ježíše Krista, který je světlem našeho života. Žijí tak v duchovní tmě, aniž by si to sami uvědomovali. Možná, že i mezi vašimi kamarády je mnoho takových, kteří by se vám vysmáli, kdybyste jim vyprávěli o tom, že Pán  Ježíš uzdravoval nemocné a otvíral oči slepým, a že takovou moc má i dnes. Mezi tyto lidi chlapec jménem Bartimeus nepatřil.
III. Bartimeova nemoc
Bartimeus žil ve městě, jehož jméno jste už jistě slyšeli – v Jerichu. Vzpomíná si někdo, co nám Jericho připomíná? Bartimeus si jako malý chlapec hrával s ostatními dětmi až do chvíle, kdy onemocněl. Měl nemocné oči. V té době takovou nemoc nikdo z lidí nedovedl vyléčit. Bartimeus viděl stále méně a méně, až nakonec oslepl. Začal žít ve tmě. Jeho život se tím úplně změnil. Zůstal se svou nemocí sám a byl ostatním na obtíž. Víte jistě, děti, že i dnes je mnoho slepých lidí. V dnešní době je však o tyto lidi postaráno. Děti navštěvují své školy, kde se učí číst slepecké písmo, malují, modelují – a co je nedůležitější – učí se mnoho jiných činností důležitých pro život, aby nebyli odkázáni jen na pomoc druhých a nebyli jim na obtíž. Bartimeus byl na tom mnohem hůře. Stal se z něho žebrák. Sedával u silnice a prosil lidi, kteří procházeli kolem, o almužnu.
IV. Víra pochází ze slyšení
Bartimeus sice neviděl, ale slyšel. Slyšel mnoho různých věcí, které si lidé mezi sebou vyprávěli. Dozvěděl se taky o Pánu Bohu a jeho lásce k lidem, o tom, jak se lidé k Bohu obracejí, modlí, prosí o pomoc. Jednou taky slyšel o Pánu Ježíši Kristu, který chodí mezi lidmi a zvěstuje království Boží. Některými lidmi je zavrhován, pronásledován, ale mnozí jeho slovům naslouchají, jsou svědky jeho velkých skutků, doprovázejí ho na jeho cestách a stávají se jeho služebníky. Zvláště povzbudila Bartimea zpráva o tom, že mnohé lidi uzdravuje a dokonce že slepým otvírá oči. Setkání s Pánem Ježíšem se tak pro Bartimea stalo poslední příležitostí být uzdraven. Bartimeus zprávu o uzdravování nejenom slyšel. Přijal ji a plně tak spoléhal na moc Pána Ježíše Krista. Mnoho lidí i dnes slyší o Pánu Ježíši, o jeho moci uzdravovat, ale pochybují, nevěří.  Napadá vás možná, proč tomu tak je. Proto, že lidé obyčejně věří jen tomu, co viděli, co sami prožili. Víra je založena na vzájemném vztahu – na důvěře. Důvěřujeme tomu, kdo je nám nejbližší, koho máme rádi. Pro vás jsou to jistě rodiče. Vzpomeňte si, jaký je to rozdíl – být ve tmě sám, a nebo s maminkou. Věříte, že když je s vámi, nemůže se vám nic stát. Víra v Pána Ježíše Krista znamená, že nehledíme jen na věci, které máme před očima, ale plně spoléháme na jeho slovo.
V. Setkání s Ježíšem – uzdravení skrze víru
Ježíš Kristus skutečně jednoho dne, doprovázen zástupem svých věrných, přišel do Jericha. Jerichem vlastně jen prochází na své cestě do Jeruzaléma, kde se chystá slavit Velikonoce. Bartimea upozornil na něco zvláštního nebývalý ruch kolem něj a skutečně zaslechl, že kolem prochází Pán Ježíš Kristus, kterého tak očekával. Všichni lidé, jak to známe i z dnešní doby, chtějí být co nejblíže tam, kde se něco děje. Prodírají se dopředu a Bartimeus zůstává vzadu. Nechce však promarnit svou poslední příležitost setkat se s Ježíšem a být uzdraven, a proto na Ježíše křičí: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou.“  Lidé Bartimea okřikují, aby byl zticha. Ježíš se přece na své cestě nebude zdržovat nějakým obyčejným žebrákem. Bartimeus znovu křičí: „Ježíši, smiluj se.“ Ježíš se zastaví a říká: „Zavolejte toho člověka.“ Bartimeus stojí před Ježíšem, který, přestože ví o jeho nemoci, se ho ptá: „Co chceš, abych pro tebe učinil?“ Bartimeus neodpovídá všelijak nejistě – Ježíši, jestli můžeš, pomoz mi. Ježíši, nezlob se, že tě zdržuji, můžeš mě uzdravit? Ale odpověděl prostě: „Ať vidím.“ V těch slovech byla obsažena hluboká víra a spolehnutí se na Ježíše Krista. Ježíš stejně prostě odpověděl: „Jdi, tvá víra tě uzdravila.“ Napadá vás, proč se Pán Ježíš ptá Bartimea, co chce, přestože ví o jeho nemoci? Protože to chtěl slyšet z jeho úst. Chtěl se přesvědčit o jeho víře. Bartimeus vidí, ale pak už nezůstává na svém místě, ale následuje Pána Ježíše na jeho poslední cestě do Jeruzaléma. Pán Ježíš Kristus se tak pro něj stává tím nejjasnějším světlem. Pán Ježíš se stává i dnes pro každého, kdo v něj uvěří, kdo se rozhodne ho následovat, tou největší pomocí v jeho životě.
Modlitba
Pane Ježíši Kriste, vyznáváme, že ti často plně nedůvěřujeme a jsme plni pochybností, zvláště, když nás potká v životě něco zlého. Prosíme tě, zbav nás nedověry. Prosíme o dar víry, která přináší pokoj a bezpečí.		Amen.18
10.3.2001  V Jeruzalémě		
V JERUZALÉMĚ					       						4. neděle postní
Mk 11,1-19							    									 10.3.2002
Ž 25,1-2
K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši, v tebe doufám, Bože můj, kéž nejsem zahanben, ať nade mnou moji nepřátelé nejásají.
I. MOTIVACE 
Když k nám přijíždí někdo, kdo nám pomohl, koho máme rádi a na koho se těšíme, vítáme ho s nadšením. V roce 1918 vítali Češi prezidenta Masaryka, v roce 1945 sovětské a americké vojáky, v roce 1998 hokejisty, kteří vyhráli olympiádu. Bývají to triumfální příjezdy a všude je plno slávy. Také Ježíše lidi nadšeně vítají. Ale nechová se Ježíš zvláštně? Místo aby si užíval slávy a obdivu, místo aby kynul davům a nechal se oslavovat, dělá divné věci: předvádí jakési pouliční divadlo, které má vést k zamyšlení, zprostředkovat ještě hlubší důležitost dějinné chvíle než je jen sláva, polní tráva.
II. JEŽÍŠ VJÍŽDÍ DO JERUZALÉMA
Ježíš s učedníky přišli k Jeruzalému, městu pokoje. Bylo to pro ně hlavní město, neboť jedině v Jeruzalémě byl Hospodinův chrám. U Olivové hory, na kraji města, si Ježíš vybral dva učedníky a poslal je do blízké vesnice: „Hned, jak tam přijdete, uvidíte přivázané oslátko, na němž ještě nikdy nikdo neseděl. Odvažte je a přiveďte. A kdyby se vás někdo ptal, co to děláte, tak mu řekněte – Pán to oslátko potřebuje a brzy je zas vrátí.“ 
A skutečně, když učedníci přišli do té vesnice, na rozcestí nalezli mladého osla, jak jim Ježíš řekl. Odvázali ho a vedli k Ježíšovi. Nějací lidé na ně volali: „Hej, co to děláte, vždyť ten osel není váš!“ Ale učedníci odpověděli, jak jim Ježíš přikázal, a ti lidé je nechali, aby s oslátkem odešli. 
Pak oslátko přivedli k Ježíšovi, přehodili přes ně své pláště a on se na ně posadil. A už jdou, vyrazili k Jeruzalému, a Ježíš jede na oslu. To všechno asi proto, aby si lidé vzpomněli na staré proroctví Zachariášovo, kde se říká, že Jeruzalém má jásat, protože k němu přichází král – „spravedlivý a spasení plný, chudý a sedící na oslu, totiž na oslátku mladém“. Takový je Ježíš král, takový je Mesiáš: ne po zuby ozbrojený, ne vládnoucí mocí násilnou, nýbrž král bezbranný, sám sebe vydávající.
Mnozí jásali a prokazovali Ježíšovi královské pocty. Prostírali před ním na cestu své pláště a zelené ratolesti. Kdekdo volal: „Hosanna! Ať žije král! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hurá!“
Tak vjel na oslu Ježíš do Jeruzaléma a hned se šel podívat do chrámu. Ale byl už večer, tak se jen porozhlédl, a vrátil se s učedníky zpátky do vesnice: přenocovat a – jak doufám – vrátit oslátko.
III. NENÍ ČAS FÍKů
Druhého dne šli opět do Jeruzaléma, tentokrát už obyčejně, pěšky. Ježíš po ránu dostal velký hlad. Po cestě uviděl fíkovník, který se zelenal listím, ale když přišel blíž, aby se podíval, má-li nějaké ovoce, zjistil, že kromě listí na něm nic není. Nebyl totiž čas fíků. Ježíš tomu fíkovníku řekl: „Ať už z tebe nikdo nejí ovoce!“ 
Ne všechno, co se zelená, dává plody. Ne všechno, co se třpytí, je dobré. Bývá to jen pěkná skořápka, klamný obal, ale uvnitř není nic, co by mělo smysl. Lidé mohou chodit do krásného chrámu, a přitom z toho žádný užitek nemít. To je pak lepší s tím starým skončit a začít nějak nově.
III. SKANDÁL NA CHRÁMOVÉM NÁDVOŘÍ
Sotva vstoupili do chrámu, Ježíš udělal další nečekanou věc: Začal převracet stoly směnárníků, bourat stánky prodavačů obětních holubů a vyhánět z chrámového nádvoří prodávající i kupující. Pěkný král! Tichý a pokorný?! To bylo na pováženou. Bez směnárníků a prodavačů těžko mohl fungovat chrámový provoz, nebylo by možno obětovat. Když se Ježíš takového činu odvážil, zaútočil tím na celý způsob chrámové bohoslužby, na obětní praxi Izraele. Však je taky hned učil: „Což není psáno: Můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy?“ A zlobil se: „Vy však jste z něj udělali doupě lupičů, peleš lotrovskou!“ 
Ježíš nás učí, že chrám s obětováním zvířat není to hlavní, už není potřeba. K Pánu Bohu má mít přístup každý, lidé ze všech národů, skrze modlitbu, skrze osobní vztah. Šmelit s náboženstvím, vydělávat na víře, hájit si své zisky a svou výlučnost – to není dobré. Lepší je žít s Hospodinem rovnou, bez prostředníků a překupníků, v přímém celoživotním vztahu.
Mnozí jsou Ježíšovým učením nadšeni. Ale různým velekněžím a zákoníkům se to nelíbí a snaží se Ježíšovo učení zahubit. 
IV. NÁMĚTY K ROZHOVORU
Co naše bohoslužby, naše chrámy? Je nebo není čas fíků? Jsme taky jen pro sebe, anebo pro všechny? Hájíme si v kostele svou výlučnost? Jaký je Ježíš král a jak ho vítáme?
MODLITBA
Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že přicházíš i k nám a chceš proměnit naše srdce. Děkujeme, že nás učíš odvaze víry.	 Amen.
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V BETANII						          							5. neděle postní
Mk 14,1-11							   										 17.3.2002
Ž 25,3-4
Ano, nebude zahanben, kdo skládá naději v tebe, zahanbeni budou věrolomní, vyjdou    s prázdnou.
Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách.
I. MOTIVACE
K nejkrásnějším chvílím v životě patří okamžiky, kdy člověk prožívá něco tak výjimečného a důležitého, že se nerozpakuje jednat mimořádně a jakoby nerozumně. Viděli jste někdy tatínka, jak se pro něco nadchne a všechno ostatní jde v tu chvíli stranou? Jak je schopen dělat granda a utrácet peníze jen proto, že má zrovna radost? A nebylo by pěkné, kdyby pan ředitel měl tak rád svou školu, že by jednoho dne přerušil vyučování a všichni žáci by dostali polárkový dort?
II. JEŽÍŠ NEŽÁDOUCÍ
Bylo dva dny před velikonocemi, svátkem nekvašených chlebů. Všichni židé si připomínali starý příběh o vyvedení Izraelců z Egypta, z otroctví do svobody. Na památku toho slavného vysvobození jedly se nekvašené chleby (Ex 12,17) a slavil se hod beránka, který musel trpět na místě člověka. Byly to (a dodnes jsou) největší svátky, o nichž se v Bibli dočteme. V Jeruzalémě bylo plno lidí, mnozí – i zdaleka – přicházeli na svátky do chrámu. Ale velekněží a zákoníci (náboženské autority, představitelé církve) měli strach z Ježíše. Báli se asi, aby o svátcích neprovedl nějakou nerozvážnost a nevyprovokoval třeba povstání lidu proti římským okupantům. Věděli, že je u mnoha lidí oblíbený. Proto se ho chtěli raději zbavit a přemýšleli, jakou lstí by se ho zmocnili. Jedno jim bylo jasné: Měli by ho zatknout dřív, než svátky propuknou v plné síle. Pak už by mohlo být pozdě. A tak osnovali nečisté plány, jak by pokud možno nenápadně Ježíše zlikvidovali. Tak to bohužel někdy u náboženských představitelů bývá – místo aby se radovali z díla Božího, kují pikle, jak by mu zabránili. A klamou lid, který mají vést.
III. JEŽÍŠ ŽÁDOUCÍ
Mezitím Ježíš v Betanii seděl s učedníky u stolu, v domě Šimona Malomocného – asi to byl původně Šimonův dům, anebo už se Šimon z malomocenství uzdravil. A tam se stala zvláštní věc: přišla nějaká žena a v ruce držela alabastrovou nádobku plnou vzácného oleje, který se dovážel až někde z Indie. Žena nádobku rozbila – jinak totiž otevřít nešla, měla zatavené hrdlo – a vzácný olej vylila Ježíšovi na hlavu. To byl drahý špás! Jestli stál ten olej tři sta denárů,  jak evangelista říká, tak to byl tehdy roční plat dělníka!
A taky se hned proto někteří z učedníků rozzlobili. „Proč jsi to vylila? Taková hloupost! Kdybychom olej prodali, mohli jsme za něj dostat spoustu peněz! To by bylo užitečnější, mohli jsme přilepšit chudým!“ 
Uvažovali celkem rozumně, s penězi je jistě třeba dobře hospodařit a vzácnými věcmi zbytečně neplýtvat. A tak se do ní pustili a vyčítali jí, že olej tak nerozvážně zmařila a nehospodárně vyplýtvala. To znáte – když moc utratíte nebo vyplýtváte, tak vás za to taky někdo hned vyplísní.
Ale Ježíš se překvapivě té ženy zastal. Měl na její počínání jiný názor. „Nechte ji, proč ji trápíte?“ řekl učedníkům, „vykonala na mně dobrý skutek.“  
Ježíš nepřemýšlel asi o penězích, jako ostatní, ale o tom, proč to ta žena vlastně udělala. Přece k tomu musela mít nějaký důvod! A protože Pán Ježíš vidí dobře do srdce člověka, rozpoznal u ní velikou víru a hluboké pochopení. Vzácným olejem se totiž podle staré tradice pomazával král (1Sa 10,1). Ta žena prohlásila Ježíše za krále! Tak hluboký a pokorný vztah k němu měla, tak byla nadšená jeho dílem, že nelitovala peněz a svým činem vyjádřila, co k němu cítí a jak si ho váží. A Ježíš se k její víře přiznává a její čin přijímá. Zastává se jí proti nechápajícím učedníkům.
Nedá se všechno jen přepočítávat na peníze. Pánu Ježíši vzdát čest, chválit ho a oslavovat, jemu se podřizovat jako svému králi, to se leckdy může zdát ekonomicky nevýhodné, či rovnou nehospodárné. A někdy také přímo ztřeštěné a neuvážené. A přesto je v tom radost a síla okamžiku, je to důležité pro vnitřní pokoj, pro duchovní život, který se teprve v budoucnu (a možná mnohonásobně) zhodnotí. To, co dnes vypadá jako bláznivé, může se zítra ukázat jako nepostradatelné. 
III. PŘÍPRAVA K POHŘBU
Ale jaký je Ježíš král? Udělá povstání proti římským okupantům, vyžene velekněze a zákoníky, ujme se vlády zbraněmi a násilím? Ne, takový král Ježíš není; on se chystá na smrt. Ví, že ho protivníci dostanou, že ho popraví. Učedníkům řekl: „Chudé máte stále kolem sebe, a kdykoli chcete, můžete jim činit dobře. Mne však nemáte stále.“ Počítá s tím, že ho zatknou a zlikvidují, a proto vidí také svou hlavu politou olejem jako hlavu pomazanou k pohřbu. K tomu se totiž také vzácný olej používal: k pomazání mrtvého těla. „Ona učinila, co měla,“ říká Ježíš, „už napřed pomazala mé tělo k pohřbu. Amen, pravím vám, všude po celém světě, kde bude kázáno evangelium, bude se mluvit na její památku také o tom, co ona učinila.“ 
Ježíš je tedy zvláštní král – místo aby se bombasticky ujal vlády a užíval si tu královských výhod,  připravuje se k pohřbu. Není to král jako jsou jiní králové, on vládne jinak: svým slovem, silou Ducha. Jde na smrt – nakonec je sám tím velikonočním beránkem, který trpí a umírá na místě člověka. Mocí své lásky, kterou – jak se ukáže ve vzkříšení – ani smrt nezastaví, ovládá lidská srdce k působení milosrdenství a pravdy. 
A pak je mnoho možností, jak dobře využít peníze, jak přilepšit chudým,  jak pomoci postiženým. Pořád je s námi někdo, komu můžeme posloužit.
IV. ZRADA
Jeden z učedníků, Jidáš, byl tímto pomazáním k pohřbu velmi zklamán. Chtěl asi, aby Ježíš byl králem, který vyžene Římany! Aby nastolil mesiášský věk krále Davida! A když viděl, jak se Ježíš místo toho chystá umřít, nemohl to snést. Snad se cítil zhrzený, snad chtěl Ježíše ještě vyprovokovat k nějaké akci – to přesně nevíme. Každopádně udělal Jidáš tu nejhorší možnou věc: sebral se, šel k velekněžím a domluvil se s nimi, že jim při vhodné příležitosti řekne, kde ho mohou zatknout. Ježíše zradil. To je zlé. Vydat přítele do rukou nepřátel, za zády bratří se domlouvat s protivníky, to je snad nejtěžší provinění, které si lze představit.
Ale velekněží se zaradovali, přesně takového člověka potřebovali. Slíbili Jidášovi za jeho zradu peníze. To je též otřesné – měli být duchovními autoritami, a přitom jsou to sprostí intrikáni, kteří se nestydí platit někomu za zradu, a jak se ukáže: ani poslat na smrt nevinného člověka.
MODLITBA
Pane, děkujeme, že navzdory špíně lidských vin smíme zahlédnout i tvou lásku, která se nezištně rozdává a působí radost. Prosíme, vládni v našich srdcích a uč nás konání milosrdnému a velkorysému.		Amen.
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UKŘIŽOVÁNÍ A POHŘEB				 	    Květná neděle (Palmarum)
L 23,26-56							    										 24.3.2002
Ž 25,5-6
Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v tebe.
Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti.
I. Úvod
Jako kluk jsem bydlel v Ústí nad Orlicí. Nad městem se tyčí kopec Andrlův chlum. Po jeho úbočí strmě stoupá cesta, lemovaná kapličkami. Se školou jsme tam chodili na vycházky. Vrtalo mi hlavou, jaký mají ty zvláštní, vždy zamčené domečky smysl. Dnes již vím, že je to poutní křížová cesta. Každé její zastavení vypráví jeden dílek z příběhu Ježíšova ukřižování. Když se věřící v čase Velikonoc ubírali po svahu Andrlova chlumu, obestoupili postupně každou z kapliček, rozevřeli její dveře a přemýšleli o výjevu z Kristovy cesty na Golgatu, znázorněném na obraze uvnitř. Pak se pomodlili, zazpívali, a šli dál, až docela nahoru. Víte o nějaké takovéto křížové cestě ve vašem okolí? Zvažte, zda byste si ji neprošli. Nevine-li se blízko vás k vrcholu kopce, naleznete ji v každém katolickém kostele. Což se tam vypravit.
II. průvod se třemi kříži
Úzkou ulicí, obsypanou hrozny vzrušených lidí, se prodírají římští drábi a kopími a knutami rozrážejí hlučící dav. Za nimi klopýtá muž, s těžkým, hrubě stesaným křížem na rameni, ale podle oděvu to není odsouzenec, nýbrž rolník. Lidé jej poznávají a špitají si: „To je Šimon z Kyrény! Vojáci jej přinutili nést trestanci kříž.“ Avšak hned se zaměřují na toho, kdo kráčí za ním. V potrhaném oděvu, smutně zahleděný do prachu a kamení cesty, stoupá na místo zvané Lebka. „Tenhle je odsouzený!“ hrozí muži zlobně pěstmi; zatímco ženy jej oplakávají, jako by již nebyl mezi živými. Vědí, že kříž, který se před ním kymácí na plecích Šimonových, je popravčí nástroj.
	Náhle pochmurný průvod zastavuje. Šimon si otírá pot z čela a těžce oddychuje. Muž za ním se obrací k ženám v zástupu. Nabádá je, aby neplakaly pro něho, ale nad sebou, poněvadž na ně a jejich potomstvo přicházejí temné časy. Přemíra neposlušnosti a neupřímnosti vůči Pánu Bohu již strhává lavinu neštěstí. Snad jen ten, kdo se ze srdce zastydí za své nepravosti a naléhavě zavolá k Bohu o odpuštění, unikne a zachrání se. Snad jen ten.
III. kříže, a na nich lidé
Kolona s křížem v čele jde dál. A již je u cíle. Lid obestupuje temeno nízkého kopce. Na popravišti jsou vyhloubeny tři jámy. V davu to zahučí a všichni se ohlížejí směrem dolů. Odtud již přichází vysvětlení. Další dva kříže a odsouzenci zdolávají poslední metry stoupání.
Poté jde vše ráz na ráz. Kati svou práci znají. Za nemnoho okamžiků vrhají na místo zvané Lebka stín tři kříže. Na nich lidé. Po stranách zločinci, uprostřed Ježíš. Jeho nepřátelé obelhali spravedlnost, a tak jej poslali na smrt. Každý by je na jeho místě proklínal, ale Ježíš za ně prosí: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ Dole se zřízenci handrkují o jeho šaty. Zástup zírá na jeho umírání. Dlouhou chvíli si krátí jedovatými posměšky na Ježíšovu adresu – prý když je král Židů, ať to dokáže a zachrání se z kříže. Také jeden z kriminálníků se na něho hořce utrhuje. Ale druhý jej kárá: „Zatímco my byli odsouzeni po zásluze, ten mezi námi nic neudělal.“ A obrací se k Ježíšovi: „Ježíši, pamatuj na mne, až vejdeš do svého království.“ Na samém rozhraní mezi životem a smrtí se svěřuje do jeho rukou přesto, že je má Ježíš stejně jako on bezmocně rozpjaté na vodorovném břevnu kříže. Ježíš  prosebníkovi souhlasně kyne.
IV. mesiáš je mrtev
Kolem poledne přikrylo celý Jeruzalém temné mračno. Ochladilo se a zanaříkal vichr. V chrámu pozhasínal všechny svíce. I věčné světlo při oltáři pohltila tma. Lidé se z okolí křížů začali trousit dolů do města, aby si vyhledali úkryt. Smích je přešel. Na místě zvaném Lebka zůstali jen ukřižovaní, prořídlý houf přihlížejících a strážní oddíl. Tu náhle Ježíš zvolal mocným hlasem: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.“ Při těch slovech skonal. Velitel eskorty mimoděk poklekl na kolena, sňal přílbu z hlavy a zašeptal: „Tento člověk byl skutečně spravedlivý.“ Všem pokryl tváře hluboký smutek. Vlekli se pryč zmateni a sklíčeni v srdcích. Poslední zůstali Ježíšovi přátelé a ženy, které jej doprovázely.

V. ...a byl pohřben
Zatímco se toto vše dálo, Pilát Pontský, velvyslanec římského císaře v Judeji, se neklidně převaloval na lůžku ve svém jeruzalémském paláci. Po obědě ulehl, ale divoké sny mu nedaly odpočinout. Do jeho pokoje vstoupil komoří: „Je zde Josef z Arimatie a žádá, aby mu bylo k pohřbení vydáno tělo údajného židovského krále, Ježíše.“ Pilát mu odpověděl: „Dejte mu je.“ Josef pak s pomocníky pospíšil na místo zvané Lebka, Ježíše sňal z kříže a pochoval nedaleko, do skalního hrobu. Ženy z Ježíšova doprovodu vše viděly a smluvily se, že po uplynutí soboty tělo řádně nabalzamují a jaksepatří uloží. Slunce nad Jeruzalémem již zapadalo za obzor, když se uplakané vracely zpět do města.
modlitba
Pane Ježíši Kriste, tvá cesta na kříž nás leká. My bychom to nedokázali. Statečnosti na rozdávání nemáme. Proto na tebe hledíme a ani nedutáme. Cítíme pokoru a němý úžas nad tvým činem. A také smutek, že se to stalo; že se to muselo stát. Pro lidskou tvrdost, pýchu a nenávist. Tolik se rozmohly, že hrozily otrávit všechna lidská srdce. Tvá smrt na kříži však tuto zkázu odvrátila. Upřímný pohled na kříž vrací neposlušnému člověku přívětivou tvář, laskavý úsměv, vlídný pohled. 	Amen.25
doba velikonoční		
Doba velikonoční

je základním stavebním kamenem jak církevního roku, tak především křesťanské víry. Podrobnější výklad lze nalézt v úvodní stati, Církevní rok I, s.1nn). Kolem události vzkříšení se vytváří postupně širší a širší okruh svátků a příprav na tyto svátky, aby se tak připomněly „veliké skutky Hospodinovy” na jedné straně, ale na druhé straně také, aby se na nic podstatného, co patří k základním obsahům víry, nezapomnělo. V zásadě ovšem platí, že každá neděle je Velikonocemi v malém. Původně se také oslavovala Ježíšova zástupná smrt a jeho vzkříšení z mrtvých v jeden den, smrt je zároveň oslavením (J 17,5). Proto i večeře Páně je charakterizována spíše radostí, vděčností a chválami, než dojmem, že jde o pohřební hostinu. Není to smuteční vzpomínka, vždyť hostitelem je sám vzkříšený Pán.
„Velký den Páně”, radostná oslava Vzkříšení, je ukončena padesátý den (řec.: pentekosté) po Velikonocích, svátkem seslání svatého Ducha. Náznaky takové dlouhé oslavy lze nalézt již na konci 2. století. Ze 4. století je dosvědčen velikonoční oktáv (= osmidenní), kdy při každodenních bohoslužbách a slavení stolu Páně byli nově pokřtění katechumeni uváděni do tajemství večeře Páně. Celý týden nosili bílá roucha (odtud Bílý týden), která odložili až při druhé velikonoční neděli (dle našeho počítání 1. neděle po Velikonocích), nesoucí tradiční název dle 1 Pt 2,2: „jako novorozené děti”, latinsky Quasimodogeniti. Pondělí velikonoční je pak zbytek tohoto oktávu. Rovněž seslání Ducha byl věnován následný slavnostní oktáv, z něhož nám opět zbylo pouze pondělí. Jak naznačují tradiční názvy nedělí podle prvních slov žalmů té které neděle i podle perikop pro jednotlivé neděle, charakterizuje toto období připomínka Boží dobrotivé péče, Ježíše jako dobrého pastýře (J 10), jásavý chvalozpěv (Ž 66,1) a zpěv „nové písně” (Ž 98,1). Ke konci přichází téma modlitby a prosby a Ježíšovo loučení a zaslíbení příchodu Ducha potěšitele. Čtyřicátý den po Velikonocích přichází Nanebevstoupení Páně, svátek, který ujišťuje, že pravým a jediným Pánem a vládcem tohoto světa je ten Ukřižovaný a Vzkříšený, pouze jemu patří veškerá moc na nebi i na zemi. Až teprve ze 14. století je doložen svátek svaté Trojice, který uzavírá tzv. sváteční období církevního roku, další neděle nesou již jen název „po Trojici” nebo „v mezidobí”.
V rozvrhu úloh pro nedělní školy jsou vybrány žalmy, které vyjadřují důvěru v dobrou Boží vůli a péči, vděčnost a radost. Perikopami jsou nejprve některá důležitá podobenství, která právě v období velikonočním nabudou možná nového charakteru. Po svatodušních svátcích budeme sledovat důsledky seslání Ducha, jak evangelium utváří život sboru a církve, zatím v Jeruzalémě. Až ve druhém roce budeme sledovat cestu evangelia „ke všem národům”, jeho misijní účinek.
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31.3.2002  Prázdný hrob		
PRÁZDNÝ HROB				   							  Hod Boží velikonoční
L 24,1-12							     										 31.3.2002
Ž 118,14
Hospodin je síla má i moje píseň; stal se mou spásou.
I. Úvod
Romové mají jeden prastarý – pro Neromy možná zvláštní, ale po mém soudu moudrý – obyčej: vartovat, hlídat, u nebožtíka. Když Rom nebo Romka zemřou, shromáždí se jejich rodina a příbuzní, a po tři dny posedávají v domě smutku okolo már se zesnulým. Vzpomínají na něho, vyprávějí si příhody z jeho života, hezky o něm mluví, zpívají, pokuřují – zkrátka: loučí se s ním ne naráz, ale tak, aby z jejich života dědeček nebo teta nebo bratr nebo sestřenice odešli pozvolna, s opravdovou úctou a v pokoji. Až po tomto rodinném obřadu se koná pohřeb. Židé, z nichž byl Ježíš, takovouto tradici nemají (ačkoli mají zas jiné), a tak při něm v pohřební komoře, kam jej pochoval Josef z Arimatie, nikdo nevartoval. Nikdo tedy neviděl a nemohl tudíž vydat očité svědectví o tom, co se ve skalním hrobě stalo od pátečního podvečera do nedělního rána. Muselo to ale být něco naprosto  výjimečného, podivuhodného...
II. kámen v trávě
Představujeme si to časné jitro, kterým ženy pospíchaly, aby vonnými mastmi prokázaly tvému tělu poslední službu. Slunce teprve vycházelo, v sadech a zahradách zpívali ptáci, v trávě se třpytila rosa, většina lidí ještě spala. Jen pekaři a mlékaři už Jeruzalémem tlačili své káry, aby si zákazníci mohli dopřát čerstvou snídani. Ženy s balzámy však neměly na jídlo ani pomyšlení. Plny smutku, docela mlčky, stoupaly ke skále s tvým hrobem.
„Dobré jitro, Marie Magdaléno.“
„Dobré jitro, Jano. Pojďme, už jsme všechny.“
Hlouček žen, choulících se v ranním chladu do prostých šatů, zamířil úzkými jeruzalémskými uličkami ke svahu, kde byl předevčírem pochován jejich ukřižovaný Mistr Ježíš. V loktuších přes rameno nesly lahvičky s vonnými mastmi, aby jimi potřely tělo zesnulého, a tak jej teprve nyní po židovském způsobu uchystaly k řádnému uložení v hrobě.
Brzy ženy minuly poslední domky předměstí a pod sandály jim namísto dlažby zachrupal štěrk stezky, vinoucí se vzhůru mezi zahradami. Za vzdáleného prokřikování kohoutů houfek dorazil ke skalnímu hrobu. Tam je čekalo první překvapení. Marie Magdaléna, která šla o něco napřed, to uviděla jako první. Ztuhla a zavolala ostatní:
„Rychle, rychle pojďte sem. Kámen od hrobu je odvalen!“
Těžký, hrubě tesaný kamenný disk, který zakrýval vchod do pohřební komory, ležel mimo, v trávě. Temný jícen hrobu připomínal zívající bezzubá ústa.
Ženy se v rozrušení navzájem podpíraly a šeptem uvažovaly, co si mají počít. Po chvíli dohadování rozhodla Marie Magdaléna: „Musíme vstoupit. Je-li Mistr uvnitř, nabalzamujeme jej, neboť proto jsme přece přišly, a pak ve městě požádáme muže, aby hrob uzavřeli. Samy s tím kamenem nepohneme.“
III. muži v zářícím rouchu
A tak ženy, přikrčeny, vešly do pohřební komory. Tam je čekalo překvapení druhé. Hrob byl prázdný! Rozžaly všechny olejové lampy, které s sebou měly, propátraly každý kout, ale Ježíše nenalezly. Bezradné se již chystaly vyjít zpět ven na světlo, ale tu přišlo třetí překvapení. Zpoza výklenku probleskla třpytná záře a hned vzápětí odtamtud vystoupili dva muži v zářícím rouchu.
„Andělé Boží“ – blesklo hlavou ženám. Na takové setkání nebyly připravené. Polekaly se a nevědouce, co dělat, sklonily alespoň v bázni tváře k zemi.
Ale andělé k nim zahovořili velice vlídným hlasem: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen.“
Marie Magdaléna a smělejší z žen se po těch slovech odvážily pohlédnout na posly Hospodinovy, s němou otázkou ve tváři: Co to má znamenat?
Andělé trpělivě vysvětlovali: „Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji, že Syn člověk musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát.“
Tu se ženy rozpomenuly a přitakávaly, že to skutečně Mistr pověděl. A Marie Magdaléna se rychle obracela z hloučku zpět k mužům v rouchu, aby se jich otázala : Kde je Ježíš teď...? Ale slova jí zůstala viset na rtech, neboť všechen třpyt a záře již pominuly a ve skalním hrobě byly opět jen samy ženy.
Všechny se divily a byly velmi rozrušené, ale duchapřítomná Marie Magdaléna navrhla: „Pojďme domů povědět to učedníkům i všem ostatním. Tady teď přece nemůžeme být nic platné. Sestry, vrátíme se do města.“
Oslněny přílivem slunečního světla, pozhasínaly na prahu sluje ženy jedna po druhé olejové lampy a vykročily dolů do probouzejícího se Jeruzaléma. Tak pilně mezi sebou rozmlouvaly o tom, čeho byly svědkyněmi, že dokonce přešly odbočku do ulice, kde byli v domě shromážděni apoštolové, a musely se pak kus vracet.
IV. nevěřící apoštolové
Apoštolové se divili, že jsou již zpět. Petr sotva vstal a ještě celý rozcuchaný vyzvídal na Marii Magdaléně: „Pověz přece, co se stalo. Za tak krátký čas jistě tělo k pohřbu nabalzamovat nelze. Snad vás odtamtud nikdo nevyhnal? To bych mu dal!“
„Zadrž Petře,“ krotila horkokrevného apoštola Marie Magdaléna, „na nikoho si rukávy nekasej! Leda by ses chtěl popasovat s anděly.“
„S jakými anděly?“ chytil ji Petr za předloktí.
„S anděly Božími“ – odpověděla mu Marie Magdaléna a položila konejšivě ruku na hřbet Petrovy rybářské tlapy.
„Upokoj se, Petře. Máme dobré zprávy. Viďte sestry...“ obrátila se Marie o přitakání k ostatním ženám.
Ty přikyvovaly a pobídly Marii, aby pověděla vše. A tak Magdaléna vyprávěla, okamžik po okamžiku, o každé události jejich cesty ke hrobu, dovnitř, ven a nazpět domů.
Apoštolové se ale s každým dalším Mariiným slovem víc a více mračili. Když dohovořila, jeden přes druhého pohoršeně sykali a mávali rukama, aby dali najevo, že svědectví žen považují za výmysl a čiré blouznění. Neuvěřili a s poznámkami o ustrašených ženských se rozešli každý po své práci.
Ženy uraženě mlčely; společenství Ježíšových následovníků opanovala napjatá nervozita.
V. petrův údiv
To ovšem Petr nemohl dlouho vydržet. A také ano, neuplynulo ani čtvrt hodiny, když se prudce zvedl z lavice a zmizel na ulici. Když zanedlouho uřícený doběhl ke hrobu, poznal, že ženy nelhaly. Uvnitř bylo prázdno. V tmavé prostoře – Petr si ve chvatu nevzal lampu – nahmatal a u vchodu pak rozpoznal jen plátna, do kterých byl v pátek zavinut ukřižovaný Ježíš. Stál tam, mlčel a prudce oddychoval. Pak vrátil bílé fáče zpět na místo a vrátil se domů v údivu a rozpacích nad tím, co se stalo.
modlitba
Pane Ježíši Kriste, ženy tehdy nalezly tvůj hrob prázdný. Nerozuměly tomu, a proto se bály. Ale andělé jim pověděli, že jsi byl vzkříšen; že smrt odtáhla s nepořízenou; že Bůh zvítězil; a že medaili z tohoto zápasu dal všem, kdo v něho věří, na znamení, že to vítězství je také jejich. Věříme, že i my jsme takto vyhráli; děkujeme a náramně nás to těší. Velikonoce jsou báječné svátky. 	Amen.
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7.4.2002  Podobenství o rozsévači		
PODOBENSTVÍ O ROZSÉVAČI	         1. neděle po Velikonocích
Mk 4,1-20							       									   7.4.2002
Ž 23,1-3
Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
I. Úvod
Už jste si od někoho půjčovali peníze nebo jste sami někomu půjčili? Jaké s tím máte zkušenosti? Co platí víc: že pořádek dělá přátele, nebo že si máme navzájem odpouštět? 
Tyto otázky zajímaly i Ježíšovy učedníky a Petr jako jejich mluvčí se Ježíše přímo zeptal: kolikrát mám odpustit? A Ježíš mu odpovídá: Nepočítej to. Nedopočítáš se. A vypráví Petrovi, ostatním učedníkům i všem dalším, kdo za ním chodili, podobenství. Vy už asi víte, že podobenství jsou příběhy, které Ježíš vyprávěl, aby lidem přiblížil, jak je to s Boží láskou, která se k nám sklání, jak se k nám Boží milosrdenství a odpuštění vztahuje. Poslyšte teď další podobenství, které ukazuje, bez čeho se náš život nemá obejít. 
II. Nepochopitelné slitování
Žil, byl, jeden náramně bohatý král. Kdekoho obdaroval, kdekomu půjčil a lidé ho měli rádi. Ale i v bohatém království musí být pořádek v účetnictví, jinak by přišlo na buben. A tak se pan král rozhodl, že provede kontrolu hospodaření v královské pokladně a dal vyhotovit seznam dlužníků. 
Stalo se, že hned na začátku mu přivedli jednoho, co byl u krále zadlužen až po uši. Ta částka, kterou služebník dlužil svému králi, byla přímo pohádkově velká – deset tisíc hřiven. To mnohonásobně přesahuje roční rozpočet slušně velké říše (my bychom to dnes vyjádřili v řádu mnoha miliard korun). A tenhle miliardářský dlužník teď stojí před svým pánem, u něhož byl tak zadlužen, a nemá, čím by dluh splatil. – Řeknete si: Ten ale musel žít rozmařile a lehkomyslně, že na tohle nemyslel. –  No a teď se mu to nevyplatilo! Pán rozhodl, že má být prodán i s celou rodinou do otroctví a jeho veškerý majetek že má být zabaven, aby aspoň část dluhu byla umořena. 
Co vy byste v takové situaci dělali? – Asi to, co ten služebník – dlužebník. Ten padl na kolena, prosil o smilování a sliboval, že časem všechno splatí. A představte si, král se nad tímto veledlužníkem slitoval, propustil ho a celý dluh mu odpustil! Dlužník dostal tolik, v co ani doufat nemohl. 
III. Nepochopená milost
Čekali byste, že se s tím omilostněným dlužníkem štěstím zatočila země a že po zbytek života nevycházel z radostného a vděčného úžasu. – A co vidíme? – Sotva ten dotyčný vyšel ven od krále, ne že náhodou potkal, ale přímo vyhledal jednoho ze svých kolegů služebníků, který zase pro změnu jemu dlužil určitou částku: sto denárů (řekli bychom dnes – pár tisíc korun). – Aha, jde mu také odpustit, napadlo by toho, kdo by neznal podobenství do konce. Ale on se místo toho na svého kolegu vrhnul, začal ho škrtit a vymáhat dlužnou částku.
A ten chudák padl na kolena, prosil o slitování a o poshovění, že mu vše vrátí. Ale nepochodil, pan kolega byl neoblomný. Přikázal svého stodenárového dlužníka uvrhnout do vězení, dokud dluh nesplatí. – Nechápete to? Pohoršuje vás to? – Tak to jste na tom stejně, jako ti ostatní spoluslužebníci. Ti tu do očí bijící nespravedlnost nemohli přenést přes srdce a tak šli a všechno, co se stalo, vypověděli svému pánu. 
IV. Kdyby Bůh jednal jako my…
Král, když všechno vyslechl, zavolal si zpátky toho omilostněného dlužníka a zle se na něj obořil: „Špatný služebníku, nic jsi nepochopil, nic ses nepoučil. Copak jsi se neměl zachovat ke svému kolegovi, jako jsem se zachoval já k tobě, copak jsi mu neměl také odpustit, když já jsem odpustil tobě? – Protože jsi to neudělal, sám jsi se odsoudil.” - A poručil: „Uvrhněte jej do vězení na tak dlouho, dokud celý dluh nesplatí.”
Tak by to vypadalo, kdyby se Pán Bůh choval k nám, jako my se chováme k sobě navzájem. 
V. Boží jednání vzorem pro nás
Pán Ježíš vyprávěl toto podobenství Petrovi, ostatním učedníkům i všem dalším posluchačům proto, aby bylo zřejmé, že Boží jednání k nám má být vzorem pro naše lidské jednání. Že provinění druhého člověka proti nám si máme dát do souvislosti se svým dluhem vůči Bohu. – Dluží-li nám někdo nějaké peníze, těžko u nás uspěje argumentem, že Bůh nám odpustil víc. Jisté je, že dluhy se splácet mají, pořádek dělá přátele. Ale co když jde o dluh, který se splatit nedá?  Vtip tohoto podobenství, které hýří velkými sumami peněz, je v tom, že tu nejde především a jenom o peníze, ale o vztahy. To, jak nám někdo ublížil (spolužák, učitel, rodiče…), to není něco zcela jiného, než naše všelijaká provinění vůči Pánu Bohu. V podobenství je dluh ukázán jako něco, co dlužník sám zlikvidovat neumí. A Ježíš nabízí řešení: pokud dluh nemůže zlikvidovat dlužník, zlikviduje jej věřitel. Podtrhnout, sečíst a odepsat. Odpustit. Jako král jednal se svým dlužným služebníkem, tak on měl také jednat se svým dlužníkem.
VI. Závěr
Bez Božího odpuštění by naše životy byly neúnosné. Že v životě zakoušíme Boží odpuštění, to je také naše zkušenost s Královstvím Božím. A tato zkušenost nás má proměnit od našeho sobectví k „Božímu jednání” – k odpuštění. 
Modlitba
Odpusť mi, Pane, zase znova, odpusť mi každý lásky dluh. Odpusť všechna zbytečná slova. Odpusť, jenž slitovný jsi Bůh.	Amen.34
14.4.2002  Podobenství o nemilosrdném služebníkovi		
PODOBENSTVÍ				        				    2. neděle po Velikonocích
O NEMILOSRDNÉM SLUŽEBNÍKOVI	
Mt 18,21-35							     								 14.4.2002
Ž 23,4
I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
I. Úvod
Co myslíte, proč zrovna v neděli po Velikonocích máme slyšet podobenství o rozsévači? Přečtěte si z Bible tu první část podobenství (Mk 4,3-9) a k tomu zazpívejte nebo aspoň přečtěte či se dokonce naučte píseň 662 z Dodatku. – Velikonoční událost Kristova vzkříšení a dnešní podobenství nám ukazují stejným směrem: Boží záměr nezmaří úklady, překážky ani smrt.
II. Motivace
Když dostanete od babičky dobrý koláč, co s ním uděláte? – Sníte ho. A máte z toho užitek (pochutnali jste si, zahnali jste hlad…). Ale stává se někdy, že děti koláč jen nakousnou a někam odloží a zapomenou na něj (a on tam pak oschne nebo zplesniví a není k užitku). Nebo jej dokonce zahodí do popelnice, protože měly právě chuť na bonbón. – Ten koláč byl stejně dobrý v každém případě. To jen reakce dětí byly odlišné, jejich přijetí dobré věci bylo různé.
III. Čtyři typy půd – různé přijetí
Podobně se dostalo různého přijetí zrnům v podobenství o rozsévači, jak je na břehu moře vyprávěl Ježíš svým učedníkům a velikému zástupu lidí, kteří mu přišli naslouchat. Tak naslouchejte i vy. 
„Vyšel rozsévač rozsívat.” – Vidíte ho stejně jako já? – Rozšafně nakročen, v modré zástěře, kráčí po poli. Láskyplně nabírá rukou zlatavé zrno a doširoka je rozhazuje. Podél pole vede kamenitá cesta; některá zrna zalétla až tam a tam si na nich pochutnali ptáci. Místy byla i půda na poli samý kámen a zrnka, která sem dopadla, špatně dopadla. Ta nizoučká vrstva hlíny je nestačila vyživit, a tak zrníčka uschla, sotva vyrašila. Ještě jiná zrníčka uvízla v křoví, které vroubilo tu cestu. V mohutnějším trní neměla šanci vyrůst, neměla dost slunce a nemohla se dobře vyvíjet.
A jiná zrna padla do dobré půdy. I takové zrníčko, zaseté do úrodné hlíny, vypadá také nejdřív jako mrtvé, jako pohřbené. Dlouho se jakoby nic neděje a pak najednou – nejdříve vyraší osení, které se v úrodné půdě mění ve zlatavý klásek, plný dobrých zrnek. 
IV. Nerozumíte tomu podobenství?
To jste na tom stejně jako Ježíšovi učedníci. Ti se ho také pak o samotě vyptávali, co tím chtěl říct. A on jim vysvětluje, že tímto obyčejným příkladem, nenáboženským obrazem ze života, chce svým posluchačům umožnit, aby opustili zaběhané náboženské představy a nově potkali zvěst o Bohu a jeho díle. 
V. Ztráty nepřevýší úrodu
V tomto podobenství potkáváme Království Boží „v akci”. Rozsévač – Bůh, rozsévá své Slovo. Nepochybuje o smysluplnosti své práce. Důvěřuje, že úroda bude. Nám se na první pohled může zdát, že setba nebyla úspěšná, že vyznívá 3:1 v neprospěch dobré půdy. Ale to jen proto, že neúspěch je rychle zřetelný. – Hned je vidět ty zobající ptáky, rostlinky usychající na kamení i to bodláčí, které tak hrozivě vyrostlo, zatímco semínka přijatá dobrou, hlubokou půdou, si dávají na čas, potřebují delší dobu, než vyroste pevný klásek. A Ježíš také hned říká, co tu dobrou setbu a její přijetí v nás ohrožuje. – Ztvrdlé srdce, kam se Boží Slovo nedostalo dost hluboko pod povrch. Zůstalo ležet na povrchu jako na udusané cestě. Proto je mohl satan vyrvat. Protože ze srdce, které se Slova Božího pevně chopilo, ďábel už nic nevyrve, i kdyby se strhal. – Dále to jsou všelijaké starosti a zájmy, které se nám stanou tak důležitými, tak nám přerostou přes hlavu, tak nám vezmou dech, že pro ně nemáme čas naslouchat Božímu Slovu a žít podle něho. To je to trní a bodláčí z podobenství. 
	Ale to není všechno. Ani člověk, který Slovo Boží rád přijímá a snaží se podle něj žít, není bez ohrožení. I věřícího člověka může totiž potkat nemoc, neštěstí nebo jiné trápení, a když není ve své víře v Boha hluboce zakořeněn, uschne, nevydrží, odpadne. Stejně jako ta zrnka v mělké, skalnaté půdě. 
	Ztráty se zdají převyšovat úrodu jen na první pohled. Protože ta zrnka, která padla do dobré půdy, jsou úžasně požehnaná – třiceti, šedesáti i stonásobně. Tak jako ti, kdo Slovo Boží slyší a přijímají, jsou v něm hluboce zakotveni a žijí z něho. Ti jsou tou dobrou úrodou Božího Království v tomto světě. 
VI. Závěr
Pán Bůh je velkorysý, pokojný rozsévač, který se úzkostně nerozhlíží, kam jeho Slovo právě dopadlo. Neexistuje nikdo, kdo by si nezasloužil, aby slyšel Boží Slovo, zvěst o jeho království pokoje a svobody. Jeho slovo dopadá jako déšť na spravedlivé i nespravedlivé a očekává naše přijetí. Nezáleží na tom, jestli jsme třiceti, šedesáti či stozrnní. Buďme hlubokou ornicí, dobrou půdou pro Boží Slovo. Radujme se, že jsme byli osloveni, abychom byli Boží úrodou. Radujme se, že jsme byli spoluzahrnuti do toho Božího pole, které je tu proto, aby nasytilo mnohé. Protože nést plody, sytit, být tu k dobrému, to je úkol těch, v nichž Slovo Boží padlo do dobré půdy.
Modlitba
Pane, pomoz nám být dobrými klasy a rozmnožovat tak tvou dobrou úrodu, tvé Království v tomto světě.	Amen.36
21.4.2002  Podobenství o milosrdném Samařanu		
PODOBENSTVÍ				      				    3. neděle po Velikonocích
O MILOSRDNÉM SAMAŘANU		     
L 10,25-42							     									 21.4.2002
Ž 23,5
Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
I. Motivace
Potřebuje vás někdo?
Jste pro někoho důležití? Čeho si člověk spíš všimne – toho, že někoho potřebuje on, nebo že někdo potřebuje jeho? Je snadné poznat, co ten druhý potřebuje? Prohlédnete si pořádně toho, komu máte pomoci? Komu byste asi nedokázali pomoci?
II. Zákoník zkouší Ježíše: Kdo je můj bližní?
K podobným otázkám se dostal i zákoník Leví, který se setkal s Ježíšem. Začalo to ale úplně jinak:
„Vyzkouším si Ježíše,“ pomyslel si Leví, zákoník, který znal zákon jako své boty, „položím mu záludnou otázku a jsem moc zvědav, jak mi odpoví.“ „Ježíši, odpověz mi na jednu – pro mne zásadní – otázku: Co mám dělat, aby můj život měl smysl, abych nežil naprázdno, zbytečně.“ „Vždyť  ty to víš, znáš Bibli, umíš odpovědět sám,“ odpověděl Ježíš a Leví si to musel přiznat a odpovědět si sám: „Bible říká, že mám mít rád Pána Boha z celého svého srdce a žít tak, aby se to Pánu Bohu líbilo a mám mít rád bližní, těm pomáhat a mít je rád.“ „Přesně, ano, to máš dělat a budeš se líbit Pánu Bohu, a tak žít smysluplný život.“ Leví se zamračil, Ježíš ho doběhl, on sám si odpověděl na svou otázku, chtěl se nějak z trapné situace dostat a zaútočil na Ježíše další otázkou: „Jistě, to chápu, že mám žít podle Božích přikázání, milovat Pána Boha a bližního, to jsem věděl, ale, Ježíši, potíž je v tom – kdo je ten můj bližní! Koho to vlastně mám mít rád? Všechny lidi? Úplně všechny? Nebo jen dobré, spravedlivé, počestné, své lidi nebo snad i podvodníky, lupiče, třeba i nevěrnou ženu či vraha?
III. Příběh o milosrdném Samařanu
Pán Ježíš mu odpověděl příběhem, ve kterém jednoho neznámého člověka přepadli lupiči, obrali ho o všechno, krutě ho zbili a nechali polomrtvého ležet u cesty. Šel kolem kněz, pak pomocník v kostele, oba ho viděli, ale vyhnuli se mu, nic pro něj neudělali. Pak jel tudy Samařan (nepřítel Izraelců, polopohan), ten se u něj zastavil, ošetřil ho a odvezl domů a ještě za něj zaplatil v hostinci. 
IV. Ježíš mění otázku: Komu já mohu být bližním?
Ježíš dovyprávěl a vrátil otázku zákoníku Levímu: „Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu přepadenému?“ „Jistě ten, který mu pomohl,“ řekl Leví zamyšleně. „Ano, právě ten, jdi a jednej také tak,“ zakončil debatu Ježíš.
V. Zákoníkovo další přemítání
Ale pro zákoníka Levího to konec nebyl, sám v sobě rozvažoval: „Co tím chtěl ten Ježíš říci? Vždyť vlastně tu mou otázku úplně převrátil. Nemám se ptát, kdo je bližní, jestli snad ten i tamten, ale mám být já bližním každému, kdo potřebuje pomoci. Tak to myslel? Mám být bližním… mám se stávat bližním… to není tak jednoduché… mám se dívat, kdo potřebuje pomoc, snad je i vyhledávat. Nevím, nevím, jestli bych se zastavil u podivného zmláceného člověka u cesty, zvlášť kdybych někam spěchal, kdyby to byl ke všemu ještě můj nepřítel! Moc milé mi to není (v podstatě si myslím, že žiju dobře, správně, ale) musel bych se hodně změnit, snížit se, překonat zábrany, obětovat čas, namáhat se… hledat potřebné… Ježíši, počkej, rád bych se tě zeptal, jak…“
Ježíš už odešel, ale Levímu hlavou pořád zní: Jdi, jdi, jdi a jednej, pomáhej, hledej, dívej se kolem sebe, jednej také tak.
Modlitba
Pane Bože, ať umíme kolem sebe vidět a hledat lidi, kteří nás potřebují. Ať nevidíme jen sami sebe, ale snažíme se pomáhat. Pomoz nám, prosíme, protože sami to nedokážeme. 	 Amen.38
28.4.2002  Podobenství o marnotratném synu		
PODOBENSTVÍ				      				    4. neděle po Velikonocích
O MARNOTRATNÉM SYNOVI
L 15,1-32	 						                                                   28.4.2002
Ž 23,6
Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití.
Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.
I. Motivace
Z čeho máte teď radost? Z čeho všeho lze mít radost? Jak radost vyjadřujete? Jak vám je, když říkáte: „prosím tě, odpusť mi to“? Víte o někom, kdo se radoval, protože mu bylo odpuštěno?
Dovedete si představit, že se Pán Bůh raduje? Z čeho může mít Pán Bůh asi největší radost?
II. Zákoníci se bouří
O jedné příčině Boží radosti vyprávěl Pán Ježíš. Začalo to všechno tak, že za Ježíšem začali přicházet divní lidé, mezi jinými i podvodníci, opilci, různí povaleči. Ti všichni ho chtěli slyšet. Lidem váženým – zákoníkům, kteří byli zbožní, spravedliví, poctiví, se to nelíbilo a mezi sebou si říkali: „Ten Ježíš dovolí, aby za ním chodili takoví ubozí lidé a dokonce s nimi mluví! Jaký to má smysl? Proč se zabývá takovými ubožáky? Proč nediskutuje s námi o ‚hlubších věcech‘?“
A Ježíš jim začal vyprávět tento příběh:
III. O ztraceném synu
Byl jeden člověk a ten měl dva syny. Ten mladší – možná se jmenoval Kálef – řekl otci: „Nedávno jsi mluvil o tom, co každý z nás dostane, až zemřeš, na mě připadlo pole za řekou, chtěl bych je už teď. Dej mi je.“ Otec mu dal, co chtěl, ale Kálef pole brzy prodal, aby získal peníze, a odjel do ciziny, kde si začal užívat hostin, přátel, her… Až všechno, co měl, utratil. Když už nic neměl, nastal v té zemi hlad. Kálef skončil u velice ponižující a špinavé práce, hladověl, žil ve špíně a bídě… Teď se mu začaly vracet vzpomínky na otce a jeho statek, kde se všichni měli dobře. Rozhodl se: „Půjdu domů, za otcem, a řeknu mu, že jsem udělal strašnou, neodpustitelnou chybu, že se stydím před Pánem Bohem i před ním. Nezasloužím si už, abych se nazýval jeho synem a bydlel s ním, ale poprosím ho, aby mi dovolil pracovat u něj, a být tak jemu blízko.“
A opravdu, Kálef se zvedl a šel. Ale dopadlo to všechno trochu jinak: Když přicházel k domovu, otec ho uviděl a rozběhl se mu naproti, políbil ho a přitiskl k sobě, a když ho Kálef prosil o odpuštění, otec ho objal a odvedl domů, kde svolal všechny v domě a řekl: „Vrátil se mi syn, pojďte se se mnou radovat, uspořádám velikou hostinu, protože tento můj syn odešel, ztratil se a já už nedoufal, že ho spatřím. Myslel jsem že je mrtvý, ale on se vrátil, žije a bude tu s námi!“ Všichni z toho měli radost, všichni až na jednoho – staršího Kálefova bratra, ten se vrátil z pole a když se dozvěděl, co se zde slaví, strašně se rozhněval. Nelíbilo se mu, že i když  už tolik let na statku pracuje, je poslušný, spořádaný, poctivý, spravedlivý a pracovitý, nikdy mu otec takovou hostinu neuspořádal. Ale pro toho „bídáka“, který promarnil část svého života, pro toho udělá takové veselí! Otec mu řekl: „Synu, ale vždyť ty jsi stále se mnou, všechno, co mám, je i tvoje! S tebou se raduji stále, dávám ti všechno, co mám. Ale teď se chci veselit a radovat z tvého bratra. A mám proč, vždyť on se ztratil ve světě, nežil dobře, byl opravdu ztracený, ale přišel, vrátil se, chce se změnit! Uvědomil si to, chce žít jinak, a tak je teď nalezen, zachráněn a žije. To je důvod k radosti, ne? K té největší radosti! I pro tebe!“ 
IV. Bůh se raduje
Ti poctivci – zákoníci, kteří poslouchali Ježíšův příběh a pochopili ho, ti se moc neusmívali. Vždyť Ježíš je připodobňuje ke staršímu synovi – ke člověku pracovitému, spravedlivému, ale zároveň člověku, který už vlastně nikoho nepotřebuje. Ti zákoníci chtěli slyšet pochvalu, jak jsou dobří, správní, jak je jejich život hodnotný. Jenže Ježíš jim vysvětluje, že on přichází za těmi bídáky, kteří spokojeni se svým životem nejsou, kteří ho chtějí změnit a napravit. Ti chtějí Ježíše slyšet a Ježíš se z nich raduje. A vybízí k radosti i zákoníky: „Přidejte se, radujte se společně s námi, vždyť Pán Bůh nikoho nevyhání, zbloudilým jde naproti a raduje se z nalezených!“
Modlitba
Pane Bože, často něco zkazíme, řekneme něco škaredě, urazíme někoho nebo mu ublížíme. Děkujeme, že nikdy není pozdě poprosit  za odpuštění. Děkujeme, že se můžeme vracet domů, když je nám smutno, když se nám stýská. Prosíme za ty, kteří domov nemají nebo se bojí vrátit domů.
Prosíme tě, ať se umíme radovat, radovat z malých i velkých věcí i z toho, že jsme tvoji a že tě potřebujeme. 	Amen.41
5.5.2002  Podobenství o posledním soudu		
PODOBENSTVÍ		 		        				    5. neděle po Velikonocích
O POSLEDNÍM SOUDU
Mt 25,31-46							       								   5.5.2002
Ž 27,1
Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?
I. ÚVOD
Víte, co to je církevní rok? Kdy začíná a kdy končí? A víte, kde se právě nacházíme?
Určitě to znáte: když se něco chýlí ke konci, třeba letní tábor, přemýšlím, jaké to bylo. Líbilo se mi tam? Co jsme všechno dělali? Koho jsem potkal, s kým jsem se seznámil? Jak to pro nás vedoucí připravili? Choval jsem se dobře? Nebo se za něco stydím?
Také naše země i náš život tady na zemi má svůj začátek a konec. Je to tak dobře. Ale co bude na konci našeho života, co bude, až už tu nebude naše Země? Slyšeli jste někdy něco o posledním soudu? Kdy to bude? Nebo o konci světa? Bude to dobrý konec? Co nás čeká? Pán Ježíš o tom vypráví svým učedníkům příběh, podobenství, aby pak nebyli zaskočeni.
II. SOUDIT NÁS BUDE JEŽÍŠ
Slyšeli jste někdy z bible něco o pastýři? O tom, že Pán Bůh je pro nás jako dobrý pastýř? Který se o své ovečky stará, který je chrání, aby je nesežral vlk? To je pastýř, který je laskavý a přitom silný a spravedlivý. A vzpomínáte si, že Ježíš jednou řekl, že on je pro nás jako takový dobrý pastýř?
Ježíš vypráví o tom, jaké to bude, až jednou přijde Syn člověka. Kdo to asi je? Představte si, že ten nejvyšší soudce bude Ježíš. To on nás bude soudit – takže nemusíme mít strach. 
(Viděli jste někdy plevel na poli, třeba mezi pšenicí? Jak to, že si tam roste? Copak to nevadí? Nebo: přemýšleli jste o tom, že v pohádkách i v životě je i dobro i zlo? Co asi zvítězí? Nebo: Slyšeli jste někdy rodiče, jak mluvili o tom, jaká je na světě nespravedlnost? Ježíš nás ujišťuje, že koukol s pšenicí neporoste do nekonečna. On určitě nastolí spravedlnost – pro některé to bude vysvobození, pro jiné průšvih – pro koho asi? Ti, kteří v Ježíše věří, ti se budou určitě radovat, že nám bude vládnout, už napořád.)
III. (ALE JAKÉ TO ASI BUDE?) – O CO V ŽIVOTĚ JDE?
Představte si, že máte narozeniny, a smíte někoho pozvat na oslavu. Koho byste chtěli pozvat, s kým byste byli rádi? Třeba někoho ze třídy byste rádi pozvali, a někoho spíš ne. A kdyby pořádal oslavu někdo, koho máte rádi, chtěli byste na ni také přijít?
Ježíš vypráví, že někteří (ovce) půjdou s ním, a jiné (kozly) pošle pryč – ale mluví s nimi, se všemi. Teď se ukáže, na čem se to rozhoduje. Následuje výčet „potřebných“ (s pomůckami) – snažíme se o to, aby si děti aspoň něco zapamatovaly, ptáme se, kde se s kterými z nich potkávají. A Ježíš říká těm, kdo druhým ve svém životě pomáhali, kdo žili pro druhé: „Cokoli jste učinili jednomu z těchto maličkých, mně jste učinili.” – A těm, kdo druhým nepomáhali, kteří žili jen pro sebe, řekl: „Co jste neudělali pro jednoho z těchto nejnepatrnějších, ani pro mě jste neudělali.”
Překvapeni jsou všichni, ovce i kozli. Možná si říkali: „Tak to jsme teda nečekali!” O co tu jde? Všimli jste si, co se tu pořád točí dokola? – Pokaždé se to opakuje: „Měl jsem hlad, dali jste mi najíst.” – „Pane, kdy jsme tě viděli hladového?” „Měl jsem hlad, a nedali jste mi najíst.” – „Kdy jsme tě viděli hladového?” – atd.
Ježíš nám to vypráví ne proto, abychom věděli, jaké to jednou bude, ale abychom věděli, o co v životě nejvíc jde.
IV. V BLIŽNÍCH SE SETKÁVÁME S KRISTEM, V DRUHÝCH LIDECH NÁS POTKÁVÁ BŮH 
Představte si, že do vaší školy přijde nový pan učitel. Holky o něm básní, že prý je to sympaťák. A kluci říkali, že prý je mistr republiky v triatlonu, i když se tím vůbec nechlubí. Už je mu přes třicet, ale přitom vypadá mladší. A prý je laskavý a přitom spravedlivý. Pak jste ho o přestávce potkali. Nesl hromadu nějakých věcí, zakopl a všechno se mu rozsypalo. Bylo vám to k smíchu – „Hele, to je teda nešika, určitě zase nějaký praktikant z pajdáku.” Jenže to byl ten nový učitel. „To je teda trapas, holky, ten si nás asi zapamatoval, když jsme se pár metrů opodál chichotaly.” – „Mně je to spíš líto – kdybych věděla, že to je on, tak bych mu docela ráda pomohla.”
Nebo si představte, že jste byli na nějakém karnevalu, a všichni měli tak skvělé masky, že jste je vůbec nepoznávali. Pak se tancovalo, byla to docela legrace. Ale večer říká jeden kluk svému bráchovi: „Jo, bylo to OK, jen někdo zůstával docela stranou, ta maska se mu moc nepovedla, nic moc extra nápad. Jenže když to skončilo, zjistil jsem, že to byla holka, s kterou bych si hrozně rád zatancoval, ale už bylo pozdě, prostě jsem to prošvihl.”
Možná jste už někdy v životě zažili ten moment překvapení – „Jé, to jsi byl ty?” To největší překvapení pro ovce i kozly v Ježíšově podobenství je to, že v těch „potřebných“ je on – to je „bomba“, co? V bližních je skryt Bůh – to je motivace pro nás: nepropásnout setkání s Kristem, byla by to škoda! A navíc: „služba” bližním nás obohacuje! Jaké máte zkušenosti ze setkání s lidmi, kterým jste nějak pomohli?
V. KDE MŮŽEME DNESKA POTKAT JEŽÍŠE?
Nesetkáváme se v našem životě až příliš s různými hranicemi právě tam, kde by je Ježíš zpochybnil – komu máme pomoci, a koho nechat být? Známe dnešní „potřebné“, „chudé“? Co si myslíte o žebrácích? Bezdomovcích? Znáte někoho, kdo je nezaměstnaný? Jezdí vaši starší sourozenci stopem? Jaké mají zkušenosti? Co dělá pro „potřebné” náš sbor?
Ježíš nemluvil obecně o hladových, ale o konkrétních lidech, kterým můžeme v každodenním životě pomoci – jde o jednoho každého člověka, kterého potkám.
V křesťanství nerozhoduje plnění předpisů ani atraktivní projevy zbožnosti ani oslňující theologie. Ježíš nás vrací na zem. Rozhoduje víra, která se uplatňuje láskou. Víra vzbuzuje lásku – vidí v bližních Ježíše. Směřujeme k němu slovy, nebo i skutky, nebo se od něj v tvrdosti srdce vzdalujeme?
VI. ZÁVĚR
Všichni žijeme z Božího milosrdenství. Víra nám dává možnost napojit se na Krista, nechat svůj život prozářit Boží láskou. Nejde o záslužnictví – spravedliví neprokazují milosrdenství proto, aby si předem zajistili uznání na Božím soudu, účast na království Božím a chválu mezi lidmi. Nejde o to se v životě pro druhé strhat, a už vůbec ne o to, že bychom neměli myslet na sebe. Jde o postoj k druhým lidem – vidět v nich Boha, chcete-li, Krista – a podle toho žít a jednat.
Je to úžasné, že už teď můžeme vědět, o co v životě a jde a na čem asi zas tak moc nesejde. Stačí v druhých vidět Krista. Jestli opravdu chceme, pak se nemusíme bát, že bychom to neuměli. A pak se nemusíme bát ani soudu.
MODLITBA
Pane Ježíši, děkujeme ti, že tě můžeme potkávat tak často, třeba každý den. Děkujeme ti za všechna setkání, výjimečná i obyčejná, která tolik obohacují náš život. Prosíme tě, pomoz nám, abychom se uměli dívat na svět i na lidi kolem sebe tvýma očima, abychom tě v druhých poznávali, že to jsi opravdu ty, a abychom věděli, že jsi mezi námi i v nás.	Amen.44
12.5.2002  Příchod přímluvce		
PŘÍCHOD PŘÍMLUVCE		        			    6. neděle po Velikonocích
J 15,26-16,15						     									 12.5.2002
Ž 27,7
Hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou, odpověz mi! 
I. ÚVOD
Zkusme si jen letmo zopakovat, co učedníci s Ježíšem prožili během těch tří let, co byli pořád s ním. – Bylo toho hodně. Spousta silných okamžiků. „Jeli v tom” s ním naplno. Ježíš jim nabídl přátelství, o kterém se jim ani nesnilo. Proto jim řekl: Byli jste se mnou od počátku. Bylo jim s ním tak dobře – a teď se s nimi má rozloučit, ne jen načas, ale napořád – není to jako smrt?
Když se lidi loučí, říkají si důležité věci. To určitě znáte: Když maminka odjíždí na služební cestu, připomíná tátovi: „A nezapomeň jít na rodičák!” A když jedete na tábor, říkají rodiče např.: „Nezapomeň brát léky… a napiš!”
Když se Ježíš loučil se svými učedníky, dlouho k nim mluvil. Říkal jim těžké, ale zároveň krásné věci. Věci nesnadné k pochopení, ale velmi potřebné. Představte si – jako když jdete třeba na noční bojovku, vedoucí říká, co vás čeká, kam máte jít apod. – a vy víte: teď je potřeba poslouchat, co se říká, a věřit tomu; v tu chvíli vás asi nenapadne pochybovat o tom, jestli je to pravda, jestli to není blbost, vždyť to přece říká někdo, kdo mě vede, kdo mi chce pomoci.
Ježíš mluví o nějakém Přímluvci či Utěšiteli. Kdo to je? Duch svatý. Někdo a něco, co spojuje Ježíše s jeho Otcem, ale i někdo, kdo může pomoci nám dnes. Duch svatý nám pomáhá k tomu, aby to krásné, co Ježíš prožil s učedníky, bylo možné i dnes, aby to nebyla jen minulost, jako když vám kamarád vypráví o tom, co zažil na letním táboře, který se už nebude opakovat, protože ten jeho oddíl se rozpadl – už je to pryč, teď už to nikdo nezažije… Právě tak to není. Ježíš chce, aby i ti, kdo ho tak jako jeho učedníci nezažili tady na zemi, také mohli prožít, jak krásné to je, když on je nám blízko, když nám nabízí své přátelství. Ježíš chce, aby jeho učedníci neodpadli od víry a od něj samého. Ví, že to budou mít těžké, a chce jim pomoci. Proto jim pošle Přímluvce, Utěšitele. V něm bude přítomen on sám. 
II. BUDE TO TĚŽKÉ, ALE NENECHTE SE SVÉST
Už brzy po Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání se ozvali ti, kdo Ježíše nemohli vystát. Štvalo je, že Ježíš tu má dál své vyznavače. Ale Ježíš nechce, aby je učedníci nenáviděli. Vysvětluje jim, kde se nepřátelství bere: je tu proto, že nepoznali Otce ani mne. Někdy se to stává, že i lidé, kteří se pokládají za věřící, kolem sebe šíří nenávist. Už mockrát se stalo, že křesťané páchali zlo. I dnes jsou takoví, kteří se nestydí používat násilí a domnívají se, že je to správné, že se to Bohu líbí, že je třeba Boha a správné učení o něm bránit. A proč jsou tito lidé tak zlí? Protože nepoznali Boha – vždyť Bůh je láska. Žijí ve lži, celý život jsou na omylu. Proto se i v dějinách křesťanství stalo tolik hrozných věcí.
Ježíš učedníky nestraší – prostě jim říká, co je čeká, aby se na to mohli připravit, aby tím nebyli zaskočeni. Budou si moci říct: „Vždyť nám to říkal! Už je to tady, mohli a měli jsme s tím počítat.”– není třeba se bát.
Ježíš říká učedníkům: Nenechte se svést – vzpomeňte si na to, co jsem vám říkal. A Ježíš nevedl jen řeči, on svědčil celým svým životem. A jak to s ním bylo? Vzpomeňte si: žádný superman, který by všem vytřel zrak, ale tichý Král, který přijel na oslátku. A jak to říkal Jan Křtitel: Beránek Boží… To je právě ten, který zvítězil, vstoupil do slávy, který byl oslaven. Na to si máme vzpomenout, kdyby nás někdo chtěl svést – třeba kdyby říkal, že Bůh nemůže být, protože by si nějaké zlo nenechal líbit, protože Bůh přece musí být úspěšný, tvrdý a silný.
III. NEBUDE TO ŽÁDNÝ MED, ALE NEBUDETE SAMI
Ježíš neslibuje pohodlné křesťanství. Ale určitě nám neříká, že by křesťanský život byl jako slzavé údolí. Už té prvotní církvi nebylo hej – Ježíšovi učedníci byli vyloučeni ze společenství víry, ze synagogy. A pak začalo pronásledování, křesťané byli házeni za potravu lvům, často jim šlo o holý život.  Ale přesto mohli a uměli prožívat plnou radost. Radost, která je silnější než bolest a trápení.
Vyprávěla vám někdy třeba babička nebo dědeček, co v životě zažili těžkého (třeba válku, něco, co si nedovedeme představit...)? Nebo zažili vaši rodiče něco těžkého, na co ještě dlouho vzpomínají? – Možná, že jste se jich také už zeptali: „Čím to, mami, babi, žes to vydržela? Já bych se z toho zbláznil...” – „Víš, přece jen tu bylo něco, co bylo silnější, něco, co nám dodávalo sílu a chuť žít, a víš, že se dá i říct, že to někdy byla i radost?” – „Ale jaká?” – „Radost z toho, že jsme s tátou věděli, že na to nejsme sami. Kdybychom to měli dokázat, tak bychom to neuměli, ale věděli jsme, že to tak je a že to je moc dobře.” 
Ježíš říká učedníkům: Teď už tu s vámi nebudu, ale bude s vámi Přímluvce, Utěšitel. V Bibli čteme, že Duch svatý je jako vítr, protože vane, kam chce. Je jako dobrý vítr v zádech, protože Přímluvce je na naší straně, pracuje pro nás, pro naše dobro. Je jako teplý vítr, který vás hladí po tvářích, protože Bůh má člověka rád a zahřívá ho, když prochladl a hledá otevřenou náruč. Budu s vámi, ale vy mě nebudete vidět – ze začátku se budete se cítit sami, ale Utěšitel vás bude těšit. Bude se za vás přimlouvat někdo, kdo to s vámi myslí dobře. Přímluvce, kterého nám Ježíš poslal, je i naším Zastáncem – on se nás bude zastávat jako advokát tam, kde na to sami nebudeme stačit.

IV. MUSÍ TO TAK BÝT? / BUDE TO TAK LEPŠÍ
Po tom všem krásném, co Ježíš učedníkům řekl, jim začal povídat o tom, že bude muset odejít a jak to oni budou mít po jeho odchodu těžké. Představte si, jak jim asi bylo – zármutek naplnil jejich srdce. Loučili jste se někdy na dlouho s někým, koho máte moc rádi? 
Proč vlastně Ježíš takhle mluví? Dříve to nebylo potřeba – byl s nimi, měli ho před očima. Teď jde Ježíš pryč, ale oni nezůstanou sami. Místo něj tu bude Přímluvce. A nebude to žádná náhražka. Bude to rovnocenná náhrada. Skrze něho bude mluvit a jednat sám Ježíš. Bude jim stejně blízko jako dříve, jen že ho nebudou vidět.
Když Ježíš říká: „Prospěje vám, abych odešel,” důvěřujme mu. Patří to k jeho logice. (Neznáte to Ježíšovo podobenství o zrnu, které musí spadnout do země a zemřít, aby mohlo znovu vstát?) Něco musí skončit, aby něco jiného a lepšího mohlo začít. Ježíš musí zemřít, aby mohl vstát z mrtvých. Musí odejít, aby učedníci mohli přijmout Ducha svatého – aby mohli pochopit, že Ježíšův kříž nebyl Božím krachem a pro Ježíše fiasko, že by to nezvládl (to my lidé jsme nezvládli svou nenávist), ale že se tím Ježíš oslavil a zároveň ukázal světu, jak veliká je Boží láska, kterou svět odmítl, která se nevykašle na člověka, i když ji pustil k vodě.
V. BUDETE ROZUMĚT
Učedníci začali po Ježíšově vzkříšení skutečně chápat to, čemu dříve – i když byl ještě Ježíš s nimi – nerozuměli. Naplnilo se na nich to, co Ježíš slíbil: že mu budou ještě víc rozumět. Přímluvce a Utěšitel jim odhalí celou pravdu.
My sami na to Ježíšovo slovo nestačíme, nikdy ho nebudeme mít v hrsti, nikdy nebudeme moci říct, že už to „máme na háku”. Ježíš nám některé věci raději ani neřekl, protože ví, že bychom to neunesli. Možná vám rodiče také někdy řekli: „To ti povíme, až budeš starší.” To nemusí být zbytečné tajnůstkářství – třeba by nás to zranilo, nebo bychom to nepochopili. Všechno má svůj čas.
Přímluvce a Utěšitel nás uvede do veškeré pravdy – není to ohromné? Že už teď – díky Ježíši – víme tolik, že nám to stačí k životu? A že jednou dostaneme odpovědi na všechny svoje palčivé otázky, na všechna naše „proč”? O chvilku později říká Ježíš: V onen den se mne již nebudete na nic ptát. 
MODLITBA
Chtěl jsi nám být blíž, Otče, a tak jsi za námi přišel v Pánu Ježíši. A když jsme ho odmítli, poslal jsi nám svého Ducha. A my jsme konečně poznali, jaké to je být s tebou. Zažili jsme, že můžeš být uprostřed nás a v nás. Prosíme, pomoz nám jít každý den za tebou a hledat jednotu s tebou a s druhými lidmi, abychom ti byli co nejblíž.	 Amen.
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19.5.2002  Dar Ducha svatého		
DAR DUCHA SVATÉHO			        				  Svatodušní neděle
Sk 2, (1-21)22-39						     							 19.5.2002
Ž 118,29
Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné!
I. motivace
Určitě se vám už někdy stalo, že vám někdo vysvětloval, jak byste se měli změnit. Třeba změnit přípravu do školy, abyste byli úspěšnější. Nebo vás přímo nabádal, co máte dělat, abyste se smířili s kamarádem. Věděli jste, že by se s vámi mělo něco stát, že byste se měli nějak změnit a zařídit se podle dobrých rad a poslechnout, ale nevěděli jste jak na to. Nevěděli jste, kde začít. 
II. Muž, který říká neuvěřitelné věci
Na náměstí stojí muž – říkají o něm, že se jmenuje Petr. Chodil s tím Ježíšem. Teď tu stojí a mluví. Nemluví jménem svým, ale jménem Ježíše Nazaretského. Vlastně i já si vzpomínám na toho Ježíše a také jsem již o něm někde cosi slyšel. Petr mluví o Ježíšových mocných činech, o jeho divech a znameních, které nekonal vlastně on sám, ale skrze Ježíše jednal samotný Bůh. A potom Petr říká, že bezbožníci vydali Ježíše na smrt a zabili jej, ale on přece žije. Z toho by jeden nebyl moudrý. 
III. Mocné činy, divy a znamení
Mocné činy, divy a znamení, tak o tom jsem také slyšel. Ježíš uzdravoval, napravoval pokřivené vztahy mezi lidmi. Někdy Ježíš vyvolal pěkně ostrý spor s farizeji. Dokonce Lazara zavolal z hrobu do života. Vždycky ale říkal, že on tyto věci nečiní sám od sebe, že je to vůle jeho Otce, který je v nebesích. To je taky div. To uzdravování a jiné věci, to by se dalo nějak vysvětlit. Ale že otcem Ježíše z Nazaretu je Bůh?
IV. Proroctví KRÁLE Davida
Předtím Petr citoval proroka Joele. To už jsem také někde slyšel. Snad ve shromáždění. No určitě. Četlo se to jako oddíl přichystaný k předčítání. Teď čte zase nějaký kousek z Tóry. Ale jak to ten člověk zvláštně vykládá. To ten král David opravdu viděl potomka krále Davida a že jej ani smrt nezničila a on žije? Ten potomek Davida je podle Petra Ježíš. Že by to byla skutečnost? Že by opravdu král David viděl, jak Ježíš chodí s Pánem Bohem a je po jeho pravici, přestože zemřel? To by znamenalo, že neumřel, i když v Jeruzalémě je jeho hrob. To chodil Hospodin s Ježíšem tak jako já, když jdu někdy se svým otcem, který mě už párkrát v poslední chvíli zachytil, abych neupadl? Něco takového že by Pán Bůh udělal pro potomka krále Davida, pro Ježíše? Že by Pán Bůh zachránil toho Ježíše od marnosti a úplné nicoty, od smrti? 
V. Bratři
Co to ten člověk říká? Oslovil nás: bratři! Vždyť můj bratr je tady Kuba a potom už mám jenom sestry. Náš praotec že je David, možná ano, ale já přece nejsem z královského rodu. Spíše jsem potomek Abrahama. David byl přece král a skladatel žalmů a milostných písní. Že by byl prorok, to slyším až dnes. To proroctví o vysvobození z říše smrti, které předpověděl pro toho Ježíše, se tedy splnilo. Musí to tak být, když říká, že Pán Bůh Ježíše vzkřísil a že to může dosvědčit a ostatní učedníci také.
VI. Byl vyvýšen na pravici Boží
David tedy prorokoval, že ten Ježíš, který je Pánem, usedne po pravici Hospodina. Bude vyvýšen a u nohou mu budou ležet jeho nepřátelé. Je to ale divné. Petr nazval toho Ježíše Mesiášem, Spasitelem celého Izraele. Cesta, kterou šel Ježíš ke golgotskému kříži, jeho smrt, hrob i vzkříšení – to je tedy znamení jeho mesiášství? 
VII. Co mám tedy dělat
To je tedy zpráva. To jsem ještě nikdy neslyšel. A co mám dělat? Petr říká, že se mám obrátit a dát pokřtít. Ale kam se obrátit a jak se změnit? Máme se obrátit  ke jménu Ježíše Krista a křest má být znamení na odpuštění hříchů. Potom obdržíme Ducha svatého a toto zaslíbení má platit nám i našem dětem.
VIII. Slovo, které nás zasahuje v srdci
A tak jsem uvěřil tomu, co mluvil Petr. Nebylo to jeho osobní kouzlo, protože moc krásy nepobral, ale jeho slova, ta mě zasáhla přímo do srdce. Srdce se mi až rozbušilo. Tak jsem se dal pokřtít  pro ta slova evangelia – jsem zachráněn ze zvráceného pokolení – jak říkal Petr.
Modlitba
Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za tvá slova, která jsi zjevil učedníkům. Prosíme tě, ať tvoje slovo evangelia je pro nás radostí. Prosíme, aby tvé slovo rozněcovalo naše srdce a zvalo k tvé nesmírné lásce.	 Amen.
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26.5.2002  Evangelium ve sboru		
EVANGELIUM VE SBORU				   						Svaté Trojice
Sk 2,41-47							    										 26.5.2002
Ž 99,9
Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha, klanějte se směrem k jeho svaté hoře, neboť Hospodin, náš Bůh, je svatý!
I. Motivace 
Chodíte v neděli do sboru a všechno tu běží. V některém sboru hladce a v jiném to trochu drhne. A možná se zeptáte, kdo vlastně v nedělní ráno ty lidi svolal. A jaký program tam je vyhlášený. A proč se takto lidi schází. Vždyť věřit v Pána Boha si může každý sám a číst umí také každý. Tak může sedět pěkně doma a číst si Bibli.
II. Slovo, které tvoří
Toho dne, když Petr a učedníci mluvili bez bázně a třesení před zástupy shromážděného lidu, mnoho z těch, kteří byli zasaženi Duchem svatým a uvěřili v slova apoštolů, se dalo pokřtít. Bylo nás velké množství, na tři tisíce. 
III. Vytrvalost v učení
Nezůstalo však jen u křtu. Naše srdce byla tak přeplněna touhou po učení, které nám učedníci předávali, že nám nestačilo to vše o Tóře, prorocích, žalmech a Ježíši Kristu jako Mesiáši vyslechnout jen jednou. Toužili jsme učení apoštolů poslouchat každý den a pořád nám to nestačilo, a proto jsme se společně s učedníky scházeli a naslouchali a oni nás vyučovali. Poslouchat toto učení pro nás bylo vzácnější než perly.
IV. Byli jsme spolu
Spojovalo nás společné vyznání a díky Ježíši Kristu jsme se stali bratry, tak nás také učedníci nazvali. Již jsme se ani nechtěli vracet do svých domovů. Veškerý čas jsme trávili spolu a rozvažovali, co se s námi děje a kdo vyvolal tuto změnu. To byl ten Ježíš.
V. Lámali chléb
Neustále jsme si připomínali, co pro nás Ježíš učinil, když nám odpustil hříchy.  Proto jsme lámali chleba, tak jak nás naučili apoštolé, kteří v poslední noc před vydáním Ježíše Krista na kříž s ním večeřeli velikonočního beránka. Ježíš jim podával chléb a lámal jej. Tak jako v Egyptě byl zabit beránek, abychom mohli vyjít z otroctví, tak musel umřít Ježíš, abychom byli zbaveni hříchu. Při lámání chleba jsme poznali, že Ježíš je opravdu mezi námi. Potom se s člověkem stala neuvěřitelná věc. Mohl jít, ukončit hněv a nepřátelství, obnovit vztahy se svými blízkými sousedy a  v jeho srdci panovalo smíření.
VI. Modlili se
A také jsme nezapomínali na modlitbu. Modlitbu za dar Ducha svatého, Ducha Utěšitele a Povzbuditele, Ducha Smíření a Lásky. Všechny naplňovala veliká úcta a bázeň k Pánu Bohu. Měli jsme všechno společné a každý se staral, aby žádný neměl v něčem nedostatek, tak jako na poušti, kde nás Hospodin sytil manou. Vždyť Pán Bůh nás obdařil velkými dary, a proto jsme mohli dokonce i uzdravovat a činit mnohá znamení. 
VII. Radost a upřímné srdce 
V životě jsem nezažil takovou radost, kterou zažívám se svými bratry. Je to radost, která je opravdovou radostí, neboť je darem od Pána Boha. Smíme a můžeme se radovat, že již nejsme odsouzeni k hříchu a špatné náladě, ale můžeme pokojně a radostně žít. A představte si, lidé o nás říkají, že jsme jim milí. Nevím, jak se to mohlo stát, ale i to bude asi Ježíšem Kristem, ten dokonale změnil naše životy. To je něco tak úžasného, že i kdybychom Pánu Bohu vzdávali chválu celý den, i to by bylo málo.
VIII. Pán přidává 
A tak jsme vytrvale poslouchali učení apoštolské a byli spolu, lámali chleba a modlili se.  Představte si, Pán k nám přidával další, které volal ke spáse jako nás. A tak naše společenství rostlo a sílilo.
Modlitba
Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že se smíme radovat, že jsi povolal svoji církev. Děkujeme ti, že smíme do této církve patřit. Prosíme, ty sám přetvářej naše srdce, aby naše sbory byly lidem milé.	  Amen.
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2.6.2002  Uzdravení chromého		
UZDRAVENÍ CHROMÉHO			     		    1. neděle po Trojici
Sk 3,1-6.4,1-22						       								   2.6.2002
Ž 103,1
Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu!
I. PETR A JAN VE VĚZENÍ
Petra a Jana, Ježíšovy učedníky a první křesťany,  zavřeli do vězení. Důvodem jejich zatčení však nebyl zlý čin, ale naopak pomoc jinému člověku.  Ptáte se, jak je možná taková nespravedlnost? Proč je trestán vězením někdo, kdo pomáhal, kdo vykonal dobrý čin? 
Když pozorně čteme, jak k zatčení došlo, zjistíme, že chrámová stráž zatkla učedníky ve chvíli, kdy svědčili o Ježíšově moci. Velekněze nezajímal jejich skutek milosrdenství, ale to, že učedníci vyznávali Ježíše.
Mezi námi lidmi je to tak často. Vidíme nějaký dobrý skutek a ptáme se, proč to ten člověk udělal, jestli tím třeba nechtěl někoho podplatit, nebo jestli se tím on sám nechtěl ukázat v dobrém světle. Je to tak, že lidé mívají na prvním místě před očima a v mysli svou myšlenku, svůj nápad, své vysvětlení, případně svou víru a teprve potom se dívají na toho, kdo před nimi stojí, co on vlastně potřebuje a jestli mu mohou nebo vůbec chtějí nějak pomoci. 
II. Ježíš pomáhá
Ježíš naučil své učedníky jednat bez přemýšlení, jestli druhým pomoci nebo ne. Udělal, co bylo potřeba. Udělal to bez přemýšlení, co mu to vynese, a beze strachu, jestli mu to neublíží. Ježíš své učedníky naučil vidět lidskou nouzi a odpovědět na ni svou pomocí.
Možná teď řeknete, že je to sice hezké, druhým pomáhat, ale co když člověk sám nic nemá, čím by mohl pomoci, co má udělat? 
Když se někdo začne ptát, co má pro druhého udělat, už sám udělal první krok k pomoci. Apoštolé také nic neměli, možná ani drobné v kapse, ale nemocnému pomoci chtěli. A s Ježíšem poznali, že něco mají. Věděli, že na své bolesti a bolesti těch, kterým chtějí pomoci, nejsou sami.
III. CO MÁM, TO TI DÁM
Petr odpověděl chromému žebrákovi na jeho prosebný pohled a nastavenou ruku velmi sebevědomě: co mám, to ti dám. Byl si jistý tím, že něco má a lze to rozdávat. Co to vlastně bylo? Schopnost léčit? Myslím, že v tu chvíli ještě ani sám Petr nevěděl, jak všechno dopadne, jen spoléhal na svého Pána, na Ježíše. Měl víru.
IV. CO MÁ VĚŘÍCÍ ČLOVĚK
Nejde ani tolik o naše schopnosti a umění něco dokázat, něco dobrého udělat, ale jde především o víru. Jde o dar víry, která počítá s Boží pomocí, jde o víru, která je schopná se spolehnout na Boží zájem o člověka. Jde o dar důvěry v Boha, který svou lásku k člověku projevil ve svém Synu Ježíši. Jde o Ježíše. Ježíš Kristus chce každého člověka zachránit. A to věřící člověk ví a počítá s tím.
A protože Boží lásku, Boží dary nemůže člověk mít jen pro sebe, ty jsou pro všechny lidi, nemůžeme je před druhými lidmi zatajit. A právě tento majetek měli Petr a Jan a dobře věděli, že jej mají také pro druhé. 
V. NEPŘÁTELÉ
Velekněze, kteří poslali chrámovou stráž, aby Petra a Jana zatkli, nezajímalo, že apoštolé uzdravili chromého. Možná jim to bylo úplně jedno. Nejspíš neznali ani onoho chromého člověka ani Petra ani Jana, možná jim byli všichni ti lidé lhostejní,  jen nesnášeli, když se zase mluvilo o Ježíši, pohoršovalo je už pouhé Ježíšovo jméno. O Ježíši si už udělali svůj obraz. Neměli Ježíše rádi a jasně to dali na vědomí tím, že ho dali ukřižovat. S Ježíšem je konec, už o něm nechtěli víc slyšet. Už od něho chtěli mít konečně pokoj.
VI. PRAVDA VÍTĚZÍ
Příběh o uzdravení chromého končí dobře. Můžeme říci, že učedníci, které velekněží dali zatknout pro pravdu o Ježíšově moci, se dočkali dobrého konce. Přes vězení a výslech u nejvyšších jeruzalémských představitelů nakonec pravda zvítězila. Učedníci byli propuštěni a dál zvěstovali Ježíše. 
Ale s vítězstvím pravdy to není vždycky tak rychlé. Někdy se toho člověk ve svém životě ani nedočká, ani Ježíš se toho za svého života nedočkal. A přece mu stálo za to s pravdou, s Boží pravdou počítat. 
Ve chvíli, kdy má křesťan někomu pomoci nebo něco udělat, většinou neví, jak to dopadne, a přece si troufá. Není to proto, že by křesťané rádi riskovali, ale proto, že věří. Křesťané věří, že pravdy se zastává sám Bůh, a proto mají i odvahu  postavit se nepřátelům. 
Tentokrát měli učedníci štěstí, dobře to dopadlo, byli propuštěni, ale později někteří zemřeli násilnou smrtí podobně jako Ježíš. Ani dnes nemáme nic viditelného, o co bychom se mohli opřít, jen prázdné kapsy. A tak se stále znovu ptáme, jestli to má smysl, když se pouštíme do něčeho, o čem nevíme, jak to dopadne. Ale nakonec zjišťujeme, že přece nějakou jistotu máme, je to víra v moc Ježíše Krista.
Modlitba
Pane Ježíši, prosíme, dej, abychom ti věřili a počítali s tvou mocí. Prosíme, proměňuj všechno špatné a bolavé na dobré.	   Amen.53
9.6.2002  Ananiáš a Safira		
ANANIÁŠ A SAFIRA					   							2. po Trojici
Sk 4,23-5,16						       									   9.6.2002
Ž 103,2
Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! 
I. VŠECHNO MĚLI SPOLEČNÉ
První sbor křesťanů žil ve zvláštní, výjimečné situaci. Způsob života, řád a celková tvář křesťanského sboru se teprve tvořily. Lidé uvěřili, že vzkříšený Ježíš má moc proměnit jejich bolest a beznaději na dobrý život a společně se učili, co to pro ně v obyčejný všední den znamená. Zpočátku měli všechno společné, později už o tom neslyšíme. První křesťané žili plni nadšení z Kristova vzkříšení a čekali na jeho druhý příchod a na konec časů. Čekali, že  brzy přijde království pokoje a radosti bez veškerého nedostatku, bolesti a žalu. Majetek pak už nebude k ničemu,  ale dá  se dobře využít teď, ku pomoci potřebným, než Pán přijde. Křesťané hned od počátku věděli, že jsou si povinni vzájemnou láskou a odpovědností v bolesti a nesnázích. Vzájemná pomoc (solidarita) se samozřejmě rozšířila na celý vznikající sbor. Mít vše společné byl jistě nejrychlejší způsob, jak se postarat o potřebné.
II. PROMĚNA SMÝŠLENÍ
Uvěřit v Ježíše Krista znamená ve všem mu důvěřovat; jeho život, jeho smrt i vzkříšení pro sebe přijímat jako velký dar; u něho hledat smysl života, v něm vidět příklad i pro vlastní jednání. Věřící člověk poznává, že jistota, kterou člověk potřebuje, aby mohl něco klidně dělat, není v tom, že má pěkné bydlení nebo peníze na vkladní knížce nebo dobré vzdělání. Jistota lidského života spočívá v Bohu a jeho lásce. Věřící člověk už nemusí ustrašeně myslet na sebe a svou budoucnost, ale může se chovat klidně, dělat to, co u Ježíše poznal, že je důležité, a přitom spoléhat na Boží zastání.
III. ANANIÁŠ A SAFIRA HRAJÍ NA DVĚ STRANY
Manželé Ananiáš a Safira se nadchli pro církev, Ježíš se jim zalíbil, jen si nebyli jisti, jestli opravdu má smysl všechno na něj vsadit. Nechtěli se však přiznat, že jsou si nejistí a nemají odvahu přinést učedníkům celý svůj majetek. Řekli si, raději dáme jen polovinu. Domluvili se a schovali si část peněz, kdyby to s Ježíšem náhodou  nevyšlo, ale přitom chtěli vypadat jako ti, kteří odevzdali všecko. Jenomže ten, kdo uvěří v Krista, musí žít pravdivě a otevřeně. 
IV. JEŽÍŠ CHCE ČLOVĚKA CELÉHO
Tento příběh sice mluví o majetku a o penězích, ale není o touze po penězích. Vypráví o pootevřených vrátkách, které si člověk nechává pro jistotu, kdyby to s Ježíšem nevyšlo. Ananiáš a Safira to s církví jen zkoušeli. Chtěli vypadat jako ti, co uvěřili a všecko tomu podřídili, a přitom to nebyla pravda. Chtěli být Kristem zachráněni, ale báli se své záchraně plně uvěřit. Chtěli věřit  jen na zkoušku, ale Ježíš chce člověka celého. Být křesťanem je vážná věc. Být křesťanem je otázka života a smrti. 
V. VÍRA JE VĚC DOBROVOLNÁ
Ananiáš a za ním hned i jeho žena Safira padli mrtví na zem, protože lhali o svém rozhodnutí. Řekli učedníkům, že dávají do sborové pokladny všechno, a přitom si něco nechali stranou. Když si představíme, že by tak člověk dopadl vždycky, když lže, určitě by nás to velice poděsilo, protože víme, že s pravdou máme potíže, že pravda se někdy říká moc špatně a někdy říci pravdu snad ani nejde. Lhát se nemá, a přece je na světě mnoho lži a lhářů. Ptáte se, proč si lháři dál spokojeně žijí? Celou odpověď na tuto otázku neznáme, ale víme, že Bůh dal lidem svobodu rozhodování. Záleží na jednotlivém člověku, co řekne, jak se rozhodne. 
Také k víře v Ježíše Krista patří nerozlučitelně svoboda. Každý se musí rozhodnout dobrovolně sám za sebe. Jenže rozhodnutí pro Krista je mnohem vážnější věc než rozhodování o našem běžném jednání. Proto také říká apoštol Ananiášovi a Safiře, že jejich lež nebyla lží proti lidem, ale lží proti Duchu svatému. Lhali nejen sobě a svému vlastnímu srdci. Lhali samému Bohu a taková lež nemůže vést k životu. Ananiáš i Safira zemřeli.
VI. BÝT KŘESŤANEM JEN NAPŮL  NENÍ K NIČEMU
Ježíš nás zve ke svobodnému rozhodnutí v  našem srdci, v hloubi našeho celého já. Nemůžete sloužit dvěma pánům, říká nám Ježíš. Když se člověk modlí k jednomu, nemůže myslet na druhého. Když někdo spoléhá na své peníze, nemůže spoléhat na Boha. To neznamená, že člověk peníze mít nemůže, vždyť také Petr Ananiášovi řekl, že si své peníze mohl klidně nechat. S penězi může člověk udělat mnoho dobrých věcí, ale nesmí se mu stát jistotou, na kterou by spoléhal, myslet si, že s penězi se dá všechno vyřešit. Podobně někteří lidé spoléhají na své šikovné ruce, na své vzdělání, na dobré vychování nebo na své rodiče či přátele. Dokonce ani na církev člověk nesmí spoléhat. Ani církev, i když jí dáme všechny své peníze, nemůže člověka zachránit. To může jedině sám Bůh, který svým svatým Duchem vstupuje do našeho srdce.
Bohatství, které máme, ať jsou to peníze, znalosti, ale i přátelství a láska, jsou dobrými Božími dary. Víra v Ježíše Krista a plné spoléhání na Boha nás učí, jak s těmito dary zacházet, učí nás poznávat jejich pravé místo. Ananiáš a Safira chtěli své peníze od Božích darů oddělit, na jedné straně byla jejich touha po Bohu, a na druhé straně jistota v penězích. Nakonec neměli ani peníze ani Krista. Být křesťanem jen napůl není k ničemu.
Modlitba
Pane Ježíši Kriste, způsob, abychom včas rozpoznali svou závislost na tvých darech, aby naše víra, i když je někdy malá jen jako zrnko hořčice, uměla spoléhat na tvou věrnost, milost a lásku.		Amen.
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16.6.2002  Sedm jáhnů a smrt jednoho z nich		
SEDM JÁHNŮ A SMRT JEDNOHO Z NICH	     3. po Trojici
Sk 6,1-15; 7,1-2a.48-60					                                 16.6.2002
Ž 103,3
On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje.
I. MOTIVACE
Do jedné skupiny náboženství začala chodit holčička, která ještě neumí dobře česky. Její rodiče odešli před několika lety z Afghánistánu a teď si vyřizují povolení, aby mohli v naší zemi zůstat. Co myslíte, co bylo pro ni nejtěžší? Jak ji ostatní děti přijaly? Jak byste se k ní chovaly vy? Bylo všechno snadné?
II. NESNADNÉ SOUŽITÍ ŽIDŮ A ŘEKŮ V JERUZALÉMSKÉ CÍRKVI
Podobný problém nastal hned v prvních dobách v církvi v Jeruzalémě. Slyšeli jsme, jak mnoho lidí uvěřilo v Pána Ježíše. Byli to nejen židé z Palestiny. Byli mezi nimi i lidé, kteří pocházeli ze vzdálenějších krajů a teprve později se usadili v Jeruzalémě a okolí. Tito příchozí většinou ani neznali řeč, jakou se mluvilo v Palestině, jejich jazykem byla řečtina. Teď se mnozí z nich stali křesťany. Byli jiní než místní lidé. Není divu, že se jeruzalémská církev začala dělit na dvě skupiny, na Židy a Řeky. Apoštolé měli přirozeně blíž k těm prvním, a ti druzí se cítili být opomíjeni. Časem se to projevilo i v péči o jejich chudé. Řecká strana měla pocit, že je zanedbávána.
III. VOLBA SEDMI JÁHNŮ
Když se o tom apoštolé dověděli, rozhodli, že musí dojít k nápravě. Svolali všechny učedníky a řekli Řekům: „Vyberte mezi sebou sedm moudrých a osvědčených mužů, kteří jsou vedeni Duchem svatým. Ti budou pečovat o řeckou část církve. Budou kázat evangelium a budou se starat, aby nikdo nebyl opomíjen. My sami budeme pracovat jako dosud.“ Celému shromáždění se tento návrh líbil. Zvolili sedm mužů, přivedli je k apoštolům a ti je pověřili k práci. Později se pro tyto muže vžil titul jáhen, řecky diakon, tj. ten, kdo slouží. Brzy se ukázalo, že to bylo moudré rozhodnutí. Příčina sporů byla odstraněna, slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě vzrůstal. 
IV. ŠTĚPÁNOVO PŮSOBENÍ
Mezi těmito sedmi vynikal muž jménem Štěpán. Byl to člověk vzdělaný a moudrý. S velikou přesvědčivostí kázal evangelium všem a Pán Ježíš se k jeho dílu přiznával. Se svědectvím o Kristu se nerozpakoval jít i do synagógy, kde se scházeli právě řecky mluvící židé. Ti se však postavili proti. Pokoušeli se vyvrátit Štěpánovo kázání, ale nebyli schopni čelit moudrosti, kterou mu dával Duch svatý. Nakonec to udělali podobně jako protivníci Ježíšovi: Obvinili Štěpána, že se rouhá, že mluví proti Mojžíšovu zákonu a proti Bohu. Odvedli ho k soudu před nejvyšší židovskou radu.
V. ŠTĚPÁNOVA ŘEČ PŘED SOUDEM
Štěpánovi byla dána možnost obhajoby. Využil jí ne aby ukázal svoji nevinu, nýbrž aby i před těmito vysoko postavenými lidmi vydal mocné svědectví, jak Bůh vždy věrně vedl Izraele, ale jak lidé už od počátku byli Bohu nevěrní a svými hříchy ho zarmucovali. Není divu, že nepřijímají ani Pána Ježíše. Doslova řekl: „Jste tvrdošíjní a máte pohanské srdce a i uši. Nepřestáváte odporovat Duchu svatému, jak to dělali vaši otcové. Byl kdy nějaký prorok, aby ho vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpovídali příchod Spravedlivého, a toho vy jste nyní zradili a zavraždili.“
VI. ŠTĚPÁNOVA MUČEDNICKÁ SMRT
Když to členové rady slyšeli, zmocnil se jich vztek. Začali na Štěpána zuřivě dorážet a chovali se jako nepříčetní. Štěpán obrátil pohled vzhůru, v duchu spatřil Ježíše a řekl: „Vidím nebesa otevřená a Krista stojícího po pravici Boží.“ Když to jeho soudcové zaslechli, přestali se už úplně ovládat. Začali jeden přes druhého křičet, vrhli se na něho a hnali ho za město, aby ho ukamenovali. Když ho kamenovali, Štěpán se modlil: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha.“ Po chvíli klesl pod ranami k zemi a když přicházela smrt, ozvalo se z jeho úst: „Pane, odpusť jim tento hřích.“ To byl jeho poslední slova. Pak zemřel. – Kolik tu bylo podobných věcí jako u Pána Ježíše!
VII. VĚRNOST AŽ DO SMRTI
Štěpán byl prvním mučedníkem církve. Martyr, svědek, mučedník. Jméno Štěpán – řecky STEFANOS – znamená věnec. Věnec, jaký dostávali vítězové třeba při olympijských hrách. Věnec, jaký Pán slibuje tomu, kdo bude věrný až do smrti. Kdo bude věrný, i kdyby ho to stálo smrt. Štěpán zvítězil. – Kristus při nás stojí, proto můžeme vítězit i my. Třeba v nejobyčejnějších věcech na každý den.
Modlitba
Náš Pane, děkujeme ti za působení i vítězství tvého svědka Štěpána. Prosíme, veď Duchem svatým i nás, abychom si jako tvoji učedníci vždycky počínali statečně a moudře.		Amen.
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SAUL PŘED DAMAŠKEM			                      4. neděle po Trojici
Sk 9,1-31							                                                   23.6.2002
Ž 103,4
Vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním.
I. motivace
Je dnes u nás církev pronásledovaná? Bylo to tak vždy? Je pronásledovaná v jiných zemích? Znáte někoho, kdo na církev jen nadává? Báli byste se říct takovému člověku, že jste věřící?
	Co znamená svoboda vyznání? 
	Zkoušeli jste hrát si na slepou bábu nebo jít někam schválně se zavřenýma očima? O čem člověk přitom přemýšlí? Jaký je to pocit?
	Víte, co označuje výraz „rozbřesklo se mu“?
II. Pronásledování církve
Když někdo řekl, že věří v Ježíše, neměl to jednoduché. Křesťané museli myslet na to, jak dopadl Štěpán, který byl pro svou víru dokonce ukamenován.
Na Štěpána myslel i Saul. Jenže na rozdíl od křesťanů jeho smrt schvaloval. Saul byl vzdělaný člověk. Byl také zbožný. Domníval se, že Bohu bude nejlépe sloužit pronásledováním křesťanů. Získal velký vliv a stal se jedním z největších protivníků Kristovy církve. V celém Jeruzalémě se ho křesťané báli a utíkali před ním. Kdo včas neutekl, byl zatčen a uvězněn. Jenže i když křesťané utíkali, věděli, že Kristus je neopustil, že je s nimi i v jejich trápení. Vždyť on sám taky trpěl, také se musel skrývat před pronásledováním a neměl žádný domov. 
Všude, kam uprchlíci přišli, přinesli s sebou dobrou zprávu, že Ježíš Kristus za nás zemřel a byl vzkříšen, aby začal nový život pro všechny lidi. A tak se stalo, že pronásledování křesťanů přinášelo pravý opak toho, co Saul zamýšlel. 
Saul se rozhodl, že to tak nenechá. Vyžádal si pověření od velekněze a vydal se až do Damašku v Sýrii, aby všechny vzpurné křesťany zatkl a přivedl do Jeruzaléma v poutech.  
III. Setkání s Ježíšem
Saul i s celým doprovodem vyrazil na cestu. Cesta ubíhala dobře a už byli nedaleko Damašku. Najednou se však stalo něco nečekaného. Všude kolem se rozzářilo jasné světlo. Bylo tak ostré, až Saul musel padnout do prachu na cestě a skrýt si hlavu. Ale to nebylo všechno. Klečící Saul uslyšel tato slova: „Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?“ Saul byl zmatený. Nevěděl, co se to děje, ani kdo to k němu mluví a odkud zná jeho jméno. Zeptal se proto: „Kdo jsi, Pane?“ A hlas mu odpověděl: „Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Teď vstaň a pokračuj ve své cestě. Ve městě se dozvíš, co máš dělat.“ 
Ti, kteří šli se Saulem, se strachy nemohli ani pohnout. Slyšeli hlas, ale přitom tam nikdo nebyl. 
IV. Slepý Saul
Když bylo po všem, zvedl se Saul ze země a otevřel oči. V tu chvíli zjistil, že nic nevidí. Byl úplně slepý. Najednou nemohl bez cizí pomoci udělat ani krok. Muži z jeho vlastního doprovodu ho museli vzít za ruce a dovedli ho až do Damašku. 
Saul našel přístřeší u člověka, který se jmenoval Juda. Zůstal sám v pokoji a přemýšlel o tom, co se právě stalo. Setkal se s Ježíšem. Jak je to možné, vždyť ten by měl být už dávno mrtvý? Jak to, že s ním mluvil? Saul byl slepý, ale přitom měl pocit, jako by teď viděl mnohem lépe a ostřeji. Najednou pochopil, že slepý byl dosud. Celý život si myslel, že slouží věrně Bohu, že plní jeho vůli co nejlépe. Teď však poznal, jak moc se mýlil. Díky tomu setkání už vidí i bez očí – vidí, že Kristus žije. 
Tři dny a tři noci se Saul modlil. Nejedl ani nepil. Mluvil se svým Bohem. Poprvé v životě se modlil i ke Kristu, se kterým se setkal. Věděl, že odpověď na to, co nechápe, může najít jen u Boha. Trpělivě proto čekal, až mu Bůh odhalí, co s ním bude dál.
V. Ananiáš a Saul
V Damašku žil člověk jménem Ananiáš. Už před časem se stal křesťanem. Věrně se snažil následovat Krista. K němu nyní Bůh promluvil: „Ananiáši, do Damašku přišel Saul z Tarsu. Vyhledej ho, čeká na tebe.“ Ananiáš se vyděsil. „Pane Bože, nespletl  ses?“ divil se Ananiáš. „To mám opravdu jít za tím Saulem, který pronásleduje bratry i sestry na každém kroku? Mám se vydat do rukou člověku, který se jen třese, aby mě odvedl v poutech do Jeruzaléma?“ Ale boží řeč byla jasná: „Ananiáši, půjdeš, vložíš na Saula ruce a on znovu uvidí. Budeš mu pak vyprávět o tom, jak ses stal Ježíšovým učedníkem. Neboj se. Saul se stal mým nástrojem. Bude o mně mluvit před mnoha lidmi nejen z Izraele, ale i z cizích národů.“
Ananiáš se tedy vydal na cestu. Přišel až do Přímé ulice, zhluboka se nadechl a vstoupil do domu, kde Saul bydlel. Vešel do pokoje, vložil na něj ruce a řekl: „Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán – ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě. Chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým.“ V tu chvíli Saul opět uviděl. Přistoupil k Ananiášovi, ale Ananiáš couvl. Lekl se, že ho snad Saul dá přece jen zatknout. Saul však přišel ještě blíž a Ananiáše objal. 
VI. Saulovo působení v Damašku
„Saul se dal pokřtít!“ Ta zpráva se mezi damašskými křesťany šířila jako blesk. Bylo to neuvěřitelné. Ještě před pár dny se všichni báli, co s nimi bude. Měli strach, že se bude zatýkat a že budou v poutech odvedeni do Jeruzaléma. Teď však tentýž Saul kázal v synagogách a tvrdil, že Ježíš je Mesiáš. 
Ne všichni však měli z této zprávy takovou radost. Saul si svým kázáním nadělal i mnoho nepřátel. V Damašku žilo dost lidí, kteří křesťanům nepřáli a doufali, že s nimi někdo zatočí. Skládali naději v Saula, a on teď přešel na druhou stranu a ještě se s tím nijak netají. Rozhodli se tedy, že Saula zabijí. Tím se ho zbaví a zároveň zastraší ostatní křesťany. 
To byla proměna. Ještě nedávno měl Saul moc a chtěl pronásledovat křesťany, a teď je sám pronásledovaný a jiní usilují o jeho život. Jenže Bůh Saula neopustil, stejně tak jako předtím učedníky. Měl s ním ještě velké plány. Tak se Saul včas dozvěděl, že mu hrozí smrt. Bylo jasné, že musí opustit nebezpečný Damašek. Když však chtěl odejít, zjistil, že brány hlídají ve dne i v noci jeho nepřátelé. 
Společně s novými přáteli však vymysleli plán útěku. Opatřili si velký proutěný koš. Když se setmělo, přitáhli koš až k hradbám. Saul si vlezl dovnitř a učedníci ho spustili po provaze z dolů z hradeb. Plán vyšel. Saul uprchl svým pronásledovatelům. 
VII. Saul v Jeruzalémě
Útěk z Damašku byl první, ale ne poslední případ, kdy byl Saulův život ohrožen. A i když šťastně dorazil do Jeruzaléma, neměl to jednoduché. Všichni učedníci se ho báli. Mysleli si, že se za křesťana jen vydává, aby je odhalil a udal. Až Barnabáš překonal strach a zjistil, že Saul se stal skutečně křesťanem. Přivedl ho k apoštolům a vypravoval jim o tom, co se stalo na cestě do Damašku, jak Saul neohroženě kázal o Ježíši Kristu. 
Když ho jeruzalémští křesťané přijali mezi sebe, pokračoval Saul ve svém kázání. Nedokázal mlčet, ani zapřít svou víru. Zanedlouho proto musel opustit i Jeruzalém. I tady mu šlo o život. Saul=Pavel odešel, ale věděl, že i kdyby musel utéct až na konec světa, Ježíš bude vždycky s ním. 
Modlitba
Děkujeme ti, Pane, že pečuješ o svou církev. Děkujeme ti, že dnes už nejsou u nás lidé pronásledovaní za to, že jsou křesťané. Prosíme, zastav na cestě ty, kdo tě nenávidí. Ať prohlédnou jako Saul a dozví se, že ty jsi živý a že pro nás máš připravené své království. Pomoz nám, abychom se nebáli přijít i k těm, kteří nás nemají rádi. 	Amen.
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SVOBODA V KRISTU				                           5. neděle po Trojici
Fm 1								                                                        30.6.2002
Ž 105,1-3
Po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla.
I. Kristův vyslanec ve vězení
Ježíš Kristus, který zemřel na kříži, byl pohřben a sestoupil do pekel, se svým učedníkům dává poznávat při společném jídle, při chlebu a vínu jako ten, který byl třetího dne vzkříšen. A ujišťuje, že Boží příběh záchrany tohoto světa neskončil. Bude pokračovat až do posledního dne. Učedníci přijmou dar Ducha svatého a v jeho moci rozšíří toto evangelium z Jeruzaléma „až na sám konec světa” (Sk 1,8). Stanou se apoštoly, Ježíšovými vyslanci a posly, a zároveň přímými svědky, ba ručiteli toho, že Bůh své dílo záchrany koná a bude konat dál. Jednak kázáním evangelia ve sborech, jednak misií, získáváním nových učedníků.
Neskončí však tento příběh záchrany, když mají učedníci a křesťané takové nepřátele a žijí někdy v takových poměrech, kde se mnozí pokoušejí všemi vyhladit vzpomínku na Ježíše Krista všemi možnými prostředky? Z minulého příběhu (Sk 9) víme, že Bůh sám se stará, aby evangelium nebylo umlčeno, ale jeho cesta do světa pokračovala dále. Dobře, ale teď sedí za mřížemi i sám Kristův vyslanec, apoštol Pavel. Neskončí tím příběh Boží záchrany? Neměl by se pokusit dostat nějak ven na svobodu?
Pavel si však počíná jako apoštol, vyslanec Ježíše Krista. Stalo se, že se ve vězení setkal s otrokem Onezimem, který uprchl svému pánu Filemonovi. Toho apoštol dobře znal, sám mu přece časem ukázal cestu ke Kristu a ve Filemonově domě se scházejí křesťané. – Co teď Pavel udělá? Napíše Filemonovi dopis a v něm ho prosí, aby uprchlého otroka přijal zpět jako svého bratra.
II. „Raději prosím, i když bych ti mohl směle nařídit”
Jak to, že Pavel teď Filemona prosí – copak by mu neměl spíše vyčinit? Pročpak mu asi ten ubohý otrok utekl? Možná proto, že se mu zde nedobře dařilo? Nic o tom zde nečteme. Anebo neměl by Pavel důrazně napomenout vlastně Onezima? Tehdy lidé smýšleli jinak než dnes. Copak je to za spravedlnost, když uprchne otrok, za kterého jeho pán řádně zaplatil a který svému pánu možná ještě něco ukradl (v.18)? 
Vlastně se zde ani nedozvíme, jak se Filemon nakonec zachoval. Přijal Onezima? Potrestal jej? Poslal jej zpět k Pavlovi? Nás by všechny tyto věci zajímaly, ale apoštolovi jde o něco jiného: aby pověděl, co znamená evangelium o odpuštění a smíření v Ježíši Kristu. Že evangelium skrze Ducha svatého proměňuje lidské životy a vytváří společenství svého lidu ve sborech a v církvi dodnes. Proto tedy oslovuje Pavel pana Filemona „bratře”. Bratrem je i otrok Onezimus, který uvěřil pod vlivem Pavlovým. Bratřími a sestrami jsme všichni, kdo jsme pokřtění v Kristovo jméno. 
Ani Pavlovo vězení ani jiné zlé poměry tomu nemohly zabránit. „Podoba tohoto světa pomíjí” (1Kor 7,31), ale evangelium se prosadí a bude tu do samého konce. 
III. Boží láska je vidět
Pavel velice pochvaluje Filemonovu víru a lásku (v.5). Pověst o ní se roznesla po celém kraji. Dobře si všimněme: nechválí vlastně Filemona, ale Pána Boha. On je ten, kdo daruje víru a působí lásku (Fp 2,13). Jako Bůh prokázal lásku k nám v Ježíši Kristu, jako byla tato láska „vidět”, tak tato Boží láska má být vidět v naší lásce k bližním. Víra není jakási soukromá, intimní, „srdeční” záležitost, nebo snad jen nějaká nauka. Proto Filemon má osvědčit Kristovu lásku ve vztahu k otroku Onezimovi, bratru v Kristu. 
Pavel mu to nepřikazuje, neužívá své apoštolské autority, ale prosí jej. Mohl by směle nařídit, co má Filemon udělat (v.8).Asi by to bylo i pro Onezima jistější, kdyby měl v ruce příkaz a nikoli jen prosbu pro svého pána. Není přece jen nejisté, jak se jeho pán zachová? Často mají lidé za to, že evangeliem se nic nezmůže, ale jsou potřeba příkazy a zákazy. Zde však Pavel prosí. Ustupuje se svojí autoritou do pozadí, aby nebránil svobodné Boží lásce. Tady jsou příkazy nejen nevhodné, ale i zbytečné, Filemon už bude vědět, co má dělat vůči svému bratru Onezimovi. 
IV. Bratr Onezimus
Pavel prosí za svého syna, kterému dal život ve vězení. Pavel má syna? Jak to myslí? Inu, pomohl Onezimovi k víře. A to je doslova stvoření „nového člověka”. Patří již ne sám sobě nebo Filemonovi, ale patří Kristu. Proto říkáme při křtu: „Křtím tě ve jméno Boha Otce i Syna i Ducha svatého”. Odteď na sobě neseme Kristovo jméno. Pavel to vyjadřuje ještě jinak: Kdo je v Kristu, je nové stvoření (2K 5,17). Otrok se stal bratrem. Proto za něj apoštol naléhavě prosí, proto je za něho ochoten nést i případné finanční náhrady. Otázka peněz nemá stát v cestě lásky, spíše peníze mohou tuto lásku usnadnit. Nechť má Filemon opravdu svobodu rozhodnout se, jak na základě Kristovy oběti a lásky uzná: buď Onezima přijme zpět jako domácího otroka, nebo jej pošle zpět jako svobodného k Pavlovi. 
Filemon má nejspíš stále důvod nedůvěřovat Onezimovi, Onezimus má všechny důvody nemít rád svého pána. Ale teď jsou si rovni (např. 1K 12,13), budou spolu stát kolem jednoho stolu při večeři Páně a budou se zdravit pozdravením pokoje. To není nic snadného. My máme raději, když každý je od narození tím, čím je, takovéto změny v myšlení a životních postojích nemilujeme. Někdy to nazýváme převlékáním kabátu. Ale zde je to svědectví o moci evangelia: z nepoddajného otroka i jeho pána jsou bratři. Nové stvoření. 
V. Svoboda v Kristu
Proč Pavel, apoštol, nerozhodne za Filemona? Proč Pavel nečiní rozhodnutí ve prospěch Onezima přímo? – Není to snadné k pochopení. Právě tady však svítí světlo evangelia velmi zřetelně: Kristus zemřel na kříži a vstal z mrtvých pro svobodné stejně jako pro otroky. Proto je možno víru osvědčit v kterémkoli stavu a postavení. Pavel ani nevelebí otrokářský řád, ani nenamítá nic proti tomu, když otrok touží po svobodě (viz 1K 7,21-24). Jde o jinou věc: nečinit ani z jednoho stavu buď zásluhu nebo ideál. Lidská svoboda zde k našemu překvapení není nejvyšším dobrem! Otrok nebo svobodný, oba jsou podřízeni Kristu ve službě, lásce a pokoře. Oba jsou stejně blízko Kristu, oba stanou před přicházejícím soudcem nebe i země. Dříve nebo později. Proto Pavel nenařizuje Filemonovi, co má udělat. Neboť ví, že „v Kristu” se Filemon rozhodne tak, že dá Onezimovi zakusit znamení Božího milosrdenství v každém případě. Pavel nezaštiťuje nic ani svojí autoritou, neboť žije v důvěře, že ten, který ve Filemonovi začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista (Fp 1,6). Vězeň Pavel tu dosvědčuje, že svoboda v Kristu není podmíněna společenskými řády a pořádky. Ty pomíjejí. Ale svět se proměňuje tím, že jsou tu místa, tedy sbory, kde evangelium skrze Ducha svatého nachází a přemáhá lidi, kteří již nyní žijí ve svobodě lásky a k lásce jako bratři a sestry.
Modlitba
Milý Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za jistotu, že nás, naše bližní ani tento svět neopustíš. Často nás přepadají obavy, že tvé evangelium je slabé, tvé sliby prázdné, tvé slovo zadušené. Prosíme, posiluj v nás skrze Ducha svatého víru, naději a lásku, abychom tak dosvědčovali, že tobě je dána veškerá moc na nebi i na zemi. Přijď království tvé.	Amen.
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