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Narození Ezaua a Jákoba			  14. po Trojici
Gn 25.19-34						     1. 9. 2002
Ž 1,1-2
Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.
I. Čekání na dítě
Znáte někoho, kdo nemá děti? Takovým lidem bývá trochu smutno. Tak to bylo také u Izáka a Rebeky. Přáli si mít děti, ale dlouho se jich nemohli dočkat. Dvacet let čekali oba manželé na dítě. Modlili se k Pánu Bohu. Prosili ho, aby jim děti dal. A Pán Bůh je vyslyšel. Rebeka otěhotněla. Ale bývalo jí špatně. Nevěděla, co znamenají neobvyklé pohyby plodu. Bála se, že to špatně dopadne. Ptala se tedy Pána Boha, co z toho všeho bude. Pán Bůh jí předpověděl: „Budeš mít dvojčata. Z jejich potomstva vzejdou národy. Ten větší podlehne menšímu.“
II. Dvojčata, avšak prvorozený je jen jeden
A opravdu se narodili dva synové – dvojčata: Ezau a Jákob. Dvojčata se sice narodí ve stejný den, ale jedno dítě je přece na světě o chvilku dříve než druhé. Je prvorozené. Nejstarší dítě v rodině má slavný úkol: vést mladší sourozence a být jim dobrým příkladem. Bůh miluje všechny lidi, na prvorozených to však chce zvlášť jasně ukázat, aby také ostatní lidé viděli Boží lásku a měli radost. Bůh chce lidi chránit, být jim blízko a stále s nimi mluvit. Mladší děti se od starších mají učit, jak správně Pána Boha poslouchat. Starší je mají vést, aby dělali Božímu jménu čest, spoléhali se na Boha, věřili mu a přijímali od něho odpuštění.
III. Ezau a jákob – každý jiný
Tohle asi Izákův prvorozený syn Ezau mladšího Jákoba neučil. Nebyl pro Jákoba dobrým vzorem. Nestál o Boží lásku a blízkost. Raději si hledal cestu bez Boha. Také vypadal jinak než Jákob. Ezau měl na těle rezavé chloupky. Živil se lovem. Měl luk, šípy a oštěp. Chodil po polích, střílel a chytal zvěř. Uměl také péci a vařit maso. Izák si Ezaua zamiloval. – Jákob byl jiný. Ten chtěl Bohu patřit. Jenže zase nebyl prvorozený. Nevěděl si rady, jak to udělat, aby ho měl Pán Bůh zaručeně rád, byl mu blízko a mluvil s ním. Jákob se stal pastýřem ovcí. Pásl je tak jako jeho dědeček Abraham a otec Izák, Jákoba milovala Rebeka. Přemýšlela ovšem o obou synech a opakovala si, co jí Pán Bůh řekl o chlapcích, než se narodili.

IV. Ezaův nevydařený lov
Jednou se Ezau zase vydal na lov. S lukem a oštěpem chodil po polích. Díval se pozorně kolem sebe, ale ten den žádné zvíře neviděl. Až do večera chodil daleko, široko, ale mamě. Jako by se mu všecka zvěř zdaleka vyhýbala. Moc ho to mrzelo. Měl už velký hlad. Rád by se najedl. A také chtěl něco připravit otci. Ale nedalo se nic dělat, vracel se domů s prázdnou.
V. Prvorozenství za plný žaludek
Jákob byl zatím doma a vařil. Chystal jídlo z čočky. Právě byl hotov, když přišel Ezau. Ezau hned ucítil vůni jídla. Hlad se mu ozval ještě silněji. Požádal Jákoba:
„Dej mi trochu najíst. Už to nemohu vydržet.“ Jákob se zamyslel. Potom řekl:
„Rozdělím se s tebou. Ale ty pro mne musíš také něco udělat. Jsi starší než já. Jsi prvorozený. Otec tě má rád. Chce ti všecko předat. Chce, abys po něm všecko vedl. Hospodářství i bohoslužbu.“ Ezau řekl: „To je pravda. Ale co má být?“ Jákob pokračoval: „Vidíš, řekni, že to nechceš, že se toho vzdáváš – a já ti dám najíst.“ Ezau už byl netrpělivý a rychle se rozhodl: „Beze všeho. Stejně mi to k ničemu není. Co z toho mám, že jsem prvorozený? Umírám hlady. Ať je po tvém. Klidně ti to přenechám.“ Tak se Ezau zřekl svých práv a Jákob mu dal jídlo z čočky.
VI. Chyba, která se těžko napravuje
Později o tom Ezau přemýšlel. Poznal svou chybu. Bratr nad ním vyzrál. Ezau špatně vyměnil. Hodně dal a málo dostal. Dostal trochu najíst a už nebude prvorozený. Nebude vůdcem. Ale bylo pozdě litovat. Už to bylo domluveno. Slovo se nedalo vzít zpět. A tak se Ezau na bratra hrozně hněval. A snad se hněval i na sebe, že tak prohloupil. Myslel jenom na jídlo a zapomněl, že jsou ještě důležitější věci. Vůbec nemyslel na Pána Boha. Zapomněl, že se o nás Pán Bůh stará a že ví, co potřebujeme a co je pro nás dobré. Pán Ježíš přece říká: „Nemějte starost o svůj život.“
Modlitba:
Pane Bože, dej, abychom vždycky pevně věřili ve tvou lásku i moc a dovedli ti svěřit život. Ať ve všem spoléháme na sebe a nejednáme na svou pěst.	Amen
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Hospodin chrání vyvoleného		  15. po Trojici
Gn 26,1-6(7-11)12-35					      8. 9. 2002
Ž 1,3
Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.
I. Izákova role
V konfirmačním cvičení se budete učit, že praotcové Izraele byli tři: Abraham, Izák a Jákob. O Abrahamovi jsme si už vypravovali řadu příběhů. Také Jákobovy příběhy jsou bohaté a pestré. Izák je mezi těmi dvěma jakoby pouhým spojovacím článkem. Na jeho vlastní příběh stačí dvě kapitoly v Bibli a ani v nich nenajdeme žádné napínavé vyprávění o odvážných činech víry. Jako by jeho životní poslání spočívalo v tom, že se narodil, oženil a měl dva syny. Za celý život se nehnul ze zaslíbené země a jen přijímal, co ho potkalo.
II. Předat zaslíbení další generaci
A přece je dobré slyšet, že jedním z trojice nejváženějších praotců je právě takový tichý muž s životopisem bez dobrodružství. V životě církve to tak bývá, že někteří lidé mají podle Božích plánů konat odvážné činy a troufat si na neprošlapané cesty. A jiní zase mají za úkol trpělivě vytrvat, neutéci ze svého místa, donést zaslíbení o kus dál a věrně je předat novým pokolením. Uvidíme na Izákovi, že ani to není vždycky lehké, pohodlné a bez pokušení.
III. „Budeš odkázán jen na mne“
Všichni tři praotcové prošli v životě stejnou zkouškou: obdobím hladu. Izák už byl ženatý, měl dva syny, mnoho služebníků a velká stáda, když takový zlý, suchý rok zase přišel. Izák si hned věděl rady: Půjde do Egypta, jako kdysi Abraham! Tam je vždycky všeho dost! – Ale tu zasáhl Hospodin a přikázal Izákovi: „Ne, ty do Egypta nesmíš! Od tebe žádám, abys zůstal v této zemi jako poutník, odkázán jen na mne. Utáboříš se, kde ti řeknu. Já budu s tebou a požehnám ti.“ A ještě mu zopakoval slib, který dal Abrahamovi: „Tvému potomstvu dám všechny tyto země.“
IV. izákova poslušnost a úspěch
Izák tedy měl čekat nasycení od Hospodina a ne od egyptské úrodné půdy. Poslušně šel, kam ho Bůh poslal a usadil se v městě Gerar. Gerarští obyvatelé pěstovali obilí. Také Izák v té krajině sel a Bůh mu požehnal. Nebyla to egyptská země a nebyl dobrý rok, ale Izák sklidil stonásobnou úrodu. Obyvatelé gerarští žasli:
Izák neobětoval jejich bohům plodnosti, nepoužíval kananejská kouzla, a přece měl úspěch v oboru, ve kterém se oni vyznali. Dařilo se mu stále lépe a brzy velice zbohatl. – Sousedé však žárlili na jeho úspěchy a bohatství a začali se jeho moci bát. Ani ho nechtěli mít mezi sebou. Jejich král, abímelek, nakonec Izáka vykázal z města.
V. žárlivost a nevraživost sousedů kvůli studním
Izák si zase nevěděl jiné rady než jít po stopách svého otce. V gerarském úvalu Abraham kdysi tábořil a vykopal tam studně. Izák se tam vydal, ale našel Abrahamovy studně zasypané pískem a prachem. Pohanským Pelištejcům byla i památka po Hospodinově ctiteli protivná. Izák se tím zjevným nepřátelstvím však nedal zastrašit a začal zničené studně obnovovat. Přitom jeho služebníci našli nový pramen a vykopali novou studni. Ale dlouho se z ní neradovali. Gerarští pastýři přišli a zabrali ji pro sebe. Izákovi lidé si to nechtěli dát líbit, ale Izák nepřipustil, aby došlo k nějaké rvačce. Nechal studni Pelištejcům a začal se svými služebníky kopat na jiném místě. A Pán Bůh mu zase požehnal: našli druhý pramen vzácné vody. Ale Gerarští přišli znovu a tvrdili: „Ta voda patří nám! Je přece v naší zemi!“ Tu by už leckomu došla trpělivost, ale Izák zase ustoupil. Vzdal se i druhé studně a zase se odstěhoval o kus dál do pustiny bez vody. A opět neúnavně kopal v tvrdé, vyprahlé zemi. A stal se div: našel ještě třetí pramen. Jako by mu Bůh chtěl potvrdit: „Tobě tato země patří. Pro tebe je požehnaná. Nedopustím, abys v ní trpěl nedostatkem, ale pro svého požehnaného změním poušť v plodnou zemi. Dobře jsi udělal, že jsi spolehl jen na mne a nedal se strhnout k násilí.“ l nepřátelští pastýři se už asi zalekli. Cítili tajemnou Boží moc, která stála za Izákem, a tak ho už nechali na pokoji.
Izák dal všem třem studním jména. Připomínala, co se u nich odehrálo: „Studně vády“, „Studně sočení“ a „Prostorná“. Řekl s velikou vděčností: „Teď už nám Hospodin poskytl prostor k životu a růstu.“
Vi. další boží požehnání
Ale Bůh mu chtěl dát ještě víc. Potvrdil mu to vlastními slovy. Když se Izák znovu přestěhoval a utábořil se v Beer-šebě, Hospodin se mu v noci ukázal a pověděl mu:
„Já jsem Bůh tvého otce Abrahama. Neboj se, já jsem s tebou. Požehnám ti a rozmnožím tvé potomstvo kvůli Abrahamovi, svému služebníku.“
Izák ráno vstal s novou radostí. Hned postavil Hospodinu oltář a velebil jeho jméno. Byl vděčný za to, že Bůh se nejen stará, aby měl co jíst a pít, ale dává mu své slovo. V zemi, která má své bohy, mezi lidmi plnými závisti a zloby se Izák nemusí bát o sebe a své děti. Nemusí se přizpůsobovat, přebírat pohanské náboženství ani sahat po zbraních, aby nezahynul. Bůh Abrahamův je i jeho věrným Bohem a jeho požehnání zůstane s Izákem a jeho potomky. – Izák se rozhodl zůstat déle na místě, kde k němu Bůh promluvil. Dal postavit stany a poslal služebníky kopat studnu.
Vii. I sousedé to vidí
Ale ještě než ten den skončil, stalo se něco nečekaného, l v Beer-šebě si Gerarští Izáka našli. Ale tentokrát nepřišli jejich pastevci dělat potíže. Dostavil se sám Abímelek a jeho nejpřednější hodnostáři. Hned bylo vidět, že nepřicházejí ve zlém, ale jakoby na přátelskou návštěvu. Izák si nedovedl vysvětlit, proč mu najednou prokazují takovou čest. Otevřeně se jich zeptal: „Proč jste ke mně přišli? Vždyť jste mě od sebe vypověděli.“
Jejich vysvětlení bylo pozoruhodné: „Shledali jsme, že je s tebou Hospodin.“ –Přestali Izákem pohrdat a naplnila je úcta a bázeň. Proto přišli a nabídli Izákovi smlouvu: „Přísahej nám, že nám neučiníš nic zlého. Vždyť i my jsme tvými přáteli!“
Viii. To způsobil hospodin!
Izákovi se jistě v mysli vynořilo všechno trápení, které s nimi měl. Teď byla příležitost jim to vrátit, žádat odškodnění nebo aspoň omluvu. Ale zároveň si také uvědomil: Toto způsobil Hospodin! On mi požehnal tak bohatě, že i pohané to zřetelně vidí. On je přemohl tak, že si přejí žít se mnou v pokoji. Nesmím se Boží dobré vůli postavit do cesty. A tak místo výčitek je pozval ke stolu a místo pomsty je bohatě pohostil. A brzy ráno spolu uzavřeli smlouvu, že si nebudou vzájemně ubližovat.
Než se Izák rozloučil s hosty, jeho služebníci se dokopali k novému prameni. Izák nazval novou studni „Studně přísahy“. Prýštila z ní průzračná voda jakoby na důkaz, že Požehnaný Boží přináší požehnání, kamkoli přijde.
Ix. Trápení ve vlastní rodině
Ale docela beze stínu Izákův život nezůstal. Ve vlastních stanech měl hořké trápení: Ezau se oženil hned s dvěma pohankami a ty ztrpčovaly život Izákovi a Rebece. Ale Izák i to snášel tiše a trpělivě.
x. Trpělivost víry
Možná, že se vám nakonec přece zdá: Takový člověk, který všecko mlčky snáší, nechá si na sobě dříví štípat, to pro nás není žádný vzor! Anebo si myslíte: Někdo má takovou povahu – nebojovnou, zakřiknutou. Ale bible nám nechce povídat o povahových vlastnostech. Nevypráví o Izákově trpělivé povaze, ale o trpělivosti jeho víry. Jaký je v tom rozdíl? Člověk s trpělivou povahou si dá všecko líbit; je už takový, ani neví proč. Ale kdo věří, učí se trpělivosti, snášenlivosti, odpuštění, ať je jeho povaha jakákoliv. Ví, proč může být trpělivý. Důvěřuje Bohu a jeho slovu. A vůbec není pravda, že tichostí, odpuštěním a službou člověk nic nezmůže. Nejen Izákova, ale i cesta Ježíšova je bez násilí, v tichosti. A přece zvítězil a přinesl pomoc a požehnání všem národům. „Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.“
MODLITBA
Pane Ježíši Kriste, ty máš s námi velkou trpělivost. Pomáhej nám, abychom i my dovedli být snášenliví a nesobečtí. Nauč nás důvěřovat tvému slovu a nepochybovat o tvé věrnosti a moci.	Amen9


Izák žehná Jákobovi				  16. po Trojici
Gn 27,1-41							    15. 9. 2002
Ž 19,8
Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé, nezkušený jím zmoudří.
I. Motivační uvedení do příběhu:
Každý z nás už asi někdy někoho podvedl, i když víme, že se to nemá a není to poctivé. Ale člověk už je takový. Nač se něco učit dlouhé hodiny, když se to dá za pár minut opsat z taháku. Nač platit za lístek na tramvaj, když se těch pár stanic dá jet klidně zadarmo. Neklamou jen malé děti, ale i dospělí. Někteří sportovci používají zakázané léky, aby zvýšili svůj výkon. Obchodníci odeberou zboží, za které nezaplatí. Někteří křesťané se tváří zbožně a dokonale, ačkoli dobře vědí, že takoví nejsou.
Klamat a podvádět je snadné a lákavé, ale má to svá nebezpečí. Když se na podvod přijde, následky bývají bolestné a dlouhodobé. Když někdo používá taháky, má sice pěkné známky, ale ve skutečnosti toho pak mnoho neví. Sportovec, který bere zakázané preparáty, přijde o medaile a zničí si zdraví. Zloděje zavřou do vězení a křesťana, který je pyšný sám na sebe, nikdo nemá rád.
Dnes si povíme příběh, v němž se zdá, že někdy je malý podvod to nejlepší řešení. Dobrým věcem se přece musí trochu pomáhat. Ale Pán Bůh naše fintičky nepotřebuje. Svou mazaností mu to děláme jenom složitější.
II. Jákobova touha po požehnání
Už asi víte, že Izák s Rebekou měli dva syny, z nichž každý byl jiný. Nejenže jinak vypadali, ale také se jinak chovali. Ezau byl lovec, miloval boj a sílu a rád se toulal. Jeho bratr Jákob se naopak držel doma, staral se o stáda ovcí a zajímal se o Boží zaslíbení, které jeho otec převzal od svého otce Abrahama. Měl však smůlu. Narodil se jako druhý, sice jen o pár minut, protože byli s Ezauem dvojčata, ale nebylo mu to nic platné. Prvorození měli vždycky přednost. Dostávali dvojnásobné dědictví a přebírali od otce kněžské poslání zastupovat před Bohem celou rodinu. Jákob často přemýšlel, proč k němu byl život nespravedlivý. Ezau se o Boží zaslíbení vůbec nestaral, , zatímco on po Božím povolání toužil. Marně.
Možná i vy někomu závidíte, co sami nemáte. Vaši spolužáci nebo sourozenci bývají šikovnější, mají lepší známky, ostatní děvčata se vám zdají být hezčí, kluci silnější a vy máte někdy pocit, jako byste si vytáhli Černého Petra. Podobně bylo Jákobovi. Jednou dokonce Ezaua přelstil a prvorozenství od něj koupil. Za mísu obyčejné čočky! Ale všechno záviselo na tom, komu nakonec otec předá své požehnání. Většinou je získali prvorození. Jen docela výjimečně, třeba když nejstarší syn onemocněl nebo provedl něco zlého, mohl otec a předat své požehnání mladšímu synovi. Jenže Ezau byl zdravý jako řípa a Izák si ho pro jeho lovecké úspěchy velice oblíbil. Jákob měl prostě smůlu.
III. Matčin plán
Jednou si ho Rebeka, která na něj jako na svého miláčka vždycky držela, zavolala a povídá: „Jákobe, udělej, co ti řeknu, a na nic se mě neptej. Otec cítí, že už asi brzy zemře, a rozhodl se předat požehnání tvému bratrovi. Ale já to tak nenechám. Pán Bůh mi kdysi řekl, ještě než jste se vy dva narodili, že požehnání patří tobě, i když jsi druhorozený. Naštěstí Ezau odešel, aby něco otci ulovil, a tak máme čas to napravit. Oblečeš si Ezauovy šaty, na ruce ti dám kožešinu, abys byl chlupatý jako on, a místo zvěřiny udělám tvému otci mladé kůzle. Uvidíš, že nic nepozná“. Jákob se vyděsil. „To přece nemohu udělat! Kdyby na to otec přišel, proklel by mě jako zlořečeného. Nemůžu mu přeci lhát!“ Matka jej však zapřísahala.: „Udělej, co ti říkám. Já to beru všechno na sebe. Vím, že dělám správnou věc. Bůh si přeje, abys požehnání získal ty. Tvůj otec už je starý a pořádně ani neví, co dělá. Jestli opravdu toužíš po Božím požehnání, musíš kvůli němu také něco riskovat.“
IV. Slepý otec
Jákob poslechl. Oblékl si bratrovy šaty a omotal si ruce a hrdlo kožešinou. Matka mezitím opekla kůzle a připravila ho jako zvěřinu. Jákob s tlukoucím srdcem vstoupil do otcova stanu. Když Izák ucítil maso, jako  by se probudil za sna: „Jak to, že jsi tu tak brzo, Ezaue?!“ Jákoba nenapadlo nic lepšího, než do toho zaplést Pána Boha: „To Hospodin, tvůj Bůh, byl ke mně dnes tak milosrdný.“ Ale otec byl nedůvěřivý a protože byl slepý, celého jej rukama ohmatal. A jako kdyby něco tušil, řekl: „Mé ruce mi říkají, že jsi Ezau, ale hlas máš jako Jákob. Kdo vlastně jsi?“ Jákob se zachvěl, ale už nedovedl couvnout: „Otče, já jsem Ezau, tvůj prvorozený, přinesl jsem ti úlovek, abys mi mohl požehnat.“
Izák s chutí pojedl, pak si nechal přinést víno a když hostina skončila, požádal svého syna, aby jej políbil. Když ucítil vůni jeho šatu, byl si konečně jistý, že před ním stojí skutečně Ezau, a požehnal mu: „Můj synu, kéž Hospodin, Bůh mého otce, dá úrodnost tvým polím, z tvých vinic ať sklízejí plné kádě hroznů, tví nepřátelé ať se zaleknou a utečou. Ty budeš panovat nad svými bratry a každý, kdo ti bude žehnat, bude sám požehnán. Amen.“ Na to i Jákob řekl tiše: „Amen“ a spěšně odešel. Konečně získal, po čem celý život toužil. Předběhl svého bratra. Byl to sice podvod, ale Bůh to tak přece chtěl. Co na tom mohl slepý Izák změnit?

V. Rozzuřený bratr
Brzy nato přišel Jakobův bratr Ezau a začal připravovat svůj úlovek. Dal si na tom obzvlášť záležet, vždyť se měl dnes definitivně ujmout svých práv a vůdčího postavení v celé rodině. Věděl, že otec od pokrmu očekává, že se mu alespoň na chvíli vrátí síla mládí. Když vešel do otcova stanu, slavnostně mu oznámil, že přináší očekávaný pokrm. Otec se zatvářil překvapeně a zeptal se ho: „Kdo jsi?“ Ezau nechápal smysl otázky, ale odpověděl: „Jsem přece Ezau, tvůj nejstarší syn. Zavolal jsi mě, abys mi udělil své otcovské požehání. Přinesl jsem ti tvůj oblíbený pokrm.“ Izák se však při těch slovech celý roztřásl: „Jdeš pozdě, můj synu. Tvůj mladší bratr mě podvedl a získal požehnání, které bylo určeno tobě.“ Ezau měl vztek, že ho bratr předběhl, ale zatím ještě nechápal, co se vlastně stalo. „To přece nevadí, otče, dej nyní požehnání i mně!“ Ale Izák se rozplakal a odpověděl: „Požehnání, které získal tvůj bratr, mám jen jedno. Jen jeden z vás může stát za ostatní před Bohem. Jen jeden z vás si ponese to zvláštní znamení, které ho bude odlišovat od všech ostatních. To nejcennější, co jsem ti mohl dát, získal tvůj bratr.“ Teprve nyní Ezau pochopil, co všechno prohrál. Jako prvorozený měl na požehnání právo, byl zdravý, rychlejší i silnější než Jákob, a přece ho bratříček nakonec doběhl. Vzteky se rozplakal a padl k otci k nohám: „Musíš mít nějaké požehnání i pro mne! To by přece nebylo spravedlivé!“ Izák dlouho mlčel a pak řekl: „Tvá pole a tvé vinice nikdy nebudou tak úrodné, jak by sis přál. Budeš věčně nespokojený a budeš se spoléhat jen na svůj meč a sílu. Ale nikdy si svého bratra nepodrobíš. Jen když se budeš toulat bez cíle, budeš se cítit svobodný. Ale bratrův úspěch ti nikdy nedá spát.“
VI. Následky 
Když Ezau odešel z otcova stanu, nemohl se smířit s ponížením, které mu bratr připravil. Rozhodl se, že se mu pomstí. Jákob sice získal požehnání a měl by mu vládnout, ale Ezau ještě zdaleka neřekl poslední slovo. Už dvakrát jej bratr přelstil. Ale tentokrát mu už nic nedaruje. Počká, jen co starý otec zemře, a pak Jákoba zabije. Požehnání tak přejde na něj. Mrtvým přece už žádné požehnání nepomůže. 
V Izákově rodině nastalo zlověstné ticho. Izák už skoro nevnímal, ale Rebeka i Jákob tušili, že se něco chystá. 
A my se v duchu ptáme: Co si o tom všem myslí Bůh? Bylo to správné, když Jákob s Rebekou podvedli starého otce? Není teď Ezau vlastně v právu, když chce svého bratra zabít? Pomohl si Jákob, když proti sobě vyprovokoval v bratrovi nenávist? Možná si  otcovo požehnání více zasloužil. Teď je získal, avšak co z toho má? Ale ani Ezau ničeho nedosáhne, jestli mého bratra zabije! Nějak se to celé zauzlilo a my sami nevíme, komu dát za pravdu. Nejdřív měl Jákob naše sympatie. Měl smůlu, byl druhý v pořadí, ale nevzdával to. Ale stal se z něho lhář a podvodník.  Ezau se však ke svému úkolu – zastupovat druhé před Bohem – vůbec nehodí. Ani neví, co to znamená. Zná jen sílu svých paží a spoléhá jen sám na sebe.
Není moudré, když chce někdo prosadit své představy za každou cenu. I kdyby to byla správná věc a my si k ní pomohli malým podvodem, obrátí se to proti nám.
MODLITBA
Pane Bože, prosíme tě, zastav nás, když chceme za každou cenu prosadit, co je pro nás výhodné. Ve všem chceme být první, máme radost, když se nám podaří druhé odstrčit a předběhnout, ale děláme si tak mnoho nepřátel. Díky tobě však nemusíme o všechno zápasit. Ty dáváš každému příležitost, i když se k ní nedere hlava nehlava. Nauč nás, prosíme, trpělivosti a pokoře.		Amen.12


Požehnaný na útěku				  17. po Trojici
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Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost v srdci. Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo.
I. Motivační uvedení
Už jste někdy někam cestovali úplně sami? Bez rodičů, sourozenců, kamarádů i spolužáků?  Docela sami mezi samými cizími lidmi? Není to nic moc. Člověk neví, co může od koho čekat a co ho kde potká. 
Už jste se někdy stěhovali? Dovedete si představit, že jednu noc spíte ještě doma a druhou noc v docela cizím městě a bytě? A domů už se nikdy nevrátíte! Až půjdete do školy, nikoho tam nebudete znát. Až budete chtít někoho navštívit, ne netrefíte k němu. Všichni se na vás budou dívat jako na hlupáka. Nikdo si vás nevšimne a když něco řeknete, budou se vám smát.
Každý z nás potřebuje domov. Místo, kde ho druzí znají a berou takového, jaký je. Ale stává se, že člověk domov ztratí a musí si hledat nový. Nové kamarády, nové přátele, novou práci. Něco podobného teď čeká Jákoba. Bude muset odejít z domova a pěkně rychle. Jde mu totiž o život.
II. Odchod z domova
Minule jsme Izákovu rodinu opustili v kritické chvíli. Jeden z jeho synů – Ezau se rozhodl zabít svého bratra Jákoba. Nedivte se mu. Jákob jej ošklivou lstí připravil o otcovské požehnání a Boží přízeň. Pokud nechtěl Ezau vypadat jako slaboch, musel se bratrovi pomstít. Tehdy ještě neexistovaly soudy a každý se o svou spravedlnost musel starat sám. Ezau čekal pouze na to, až Izák zemře, aby jej nestihlo otcovo prokletí a hněv. Byl však přesvědčen, že má právo a povinnost se bratrovi pomstít. Jako prvorozený měl na otcovo požehnání nárok a byl o ně lstí připraven.
Rebeka se o jeho plánu dozvěděla a pokusila se tomu zabránit. Věřila, že si Bůh jako pokračovatele rodu vyvolil Jákoba, přestože se narodil jako druhý. Proto Jákobovi poradila, aby se vydával za Ezau a získal požehnání. Nyní měla strach, že se její plány zhatí a ona ztratí oba syny zároveň. Zavolala si Jákoba a poradila mu, aby odešel k jejímu bratru Lábanovi do země, odkud kdysi ona přišla za svým mužem. Nebyl to žádný malý výlet. Do Cháran, odkud Rebeka pocházela, to bylo nějakých 600 kilometrů. Celý měsíc bude muset Jákob jít pěšky a každý den mu bude hrozit nebezpečí. Jen blázen by se na takovou cestu vydal sám a bez otcovského požehnání. Kromě toho: kdyby se Jákob sebral a utekl, už by se nikdy nemohl vrátit zpátky a ujmout se svého dědictví.
III. Rozloučení
Rebeka zašla za Izákem a vysvětlila mu, že Jákob by si měl najít manželku mezi jejími příbuznými, aby nedopadl jako Ezau. Ten se totiž už dříve oženil s dvěma místními Chetejkami. Ty však odmítly přijmout víru v Hospodina a dělaly Izákovi a Rebece jen samé naschvály. Izák Rebečin plán schválil a požehnal Jákobovi na jeho dalekou cestu. Měl však obavy, zda se syn vrátí. Tehdy bývalo zvykem, že se muž připojil k rodině své manželky a zůstal v jejím domě. Izák také věděl, že se Jákob  bojí Ezaua. Co když se nebude  chtít vrátit domů? Proto mu na rozloučenou připomněl, že zemi, kterou opouští, slíbil Bůh Abrahamovi a jeho potomkům. Zatím v ní žijí jako hosté, ale jejich děti obdrží tuto zemi za svůj domov.
Když se Ezau dozvěděl, kam a proč Jákob odešel, viděl, že bratr opět získává body. Pochopil, že otec s matkou se nikdy nesmíří s jeho pohanskými manželkami, a proto se vydal za svým strýcem Izmaelem, který měl dceru Machalatu, a vzal si ji za ženu. Ale moc si nepomohl. V Izmaelově rodině už se k Hospodinu dávno nehlásili. 
IV. Jákobova cesta
Tehdy se cestovalo mnohem méně a obtížněji než dnes. Nejen že Jákob musel jít pěšky a sám, ale hlavně mu hrozilo, že jej cestou někdo přepadne a připraví o život. Pouze obchodníci požívali jisté ochrany, ale osamělý poutník musel být každému podezřelý. Bylo jasné, že ho odněkud vyhánějí. Kdo by věřil nějakému bezdomovci? Jákob se celou cestu ohlížel, zda jej někdo nepronásleduje. Co když za ním bratr poslal mstitele? Co když ho někdo tajně z povzdálí sleduje? Ve dne se mohl spoléhat na svůj zrak a sluch. Ale v noci se musel zastavit a odpočinout. Až bude spát, bude úplně bezbranný. Co když ho přepadne nějaký zloděj nebo noční démon? Až do dnešního dne žil Jákob obklopen svou rodinou. A teď byl naráz sám a bez pomoci.
Než se setmělo došel na jakési posvátné místo, kde byly kameny poskládané do kruhu a rostla tam vzácná mandloň. Schoulil se kolem jednoho z kamenů a únavou usnul. Doufal, že na posvátném místě bude alespoň trochu chráněn. Stalo se však víc než čekal.
V. Jákobův sen
Jak už to bývá, když má někdo z něčeho strach nebo se na něco moc těší, často se mu o tom v noci zdá. Nedivili bychom se, kdyby Jákob ve snu znovu podváděl svého otce, kdyby opět viděl rozzlobeného bratra a slyšel maminku, jak ho posílá na cestu. Ale nakonec spatřil ve snu něco, co dosud neviděl: Z místa, kde ležel, vedly jakési schody či žebřík až do nebe. A on se tiše díval, jak Boží poslové stoupají nahoru a sestupují dolů, aby vyřídili Boží příkazy. Jákob se bál, že se nyní dozví, že jej Bůh definitivně odsoudil. Narodil se jako druhorozený a i když se snažil svému osudu vzepřít, byl odhalen jako lhář a podvodník. Nyní je jako psanec na útěku a kdo ví, jak skončí. 
Místo toho se však nad ním ozval hlas a Jákob pochopil, že k němu mluví sám Bůh: Já jsem Bůh tvého otce Abrahama a Izáka. Zemi, na které nyní ležíš a kterou ve strachu opouštíš, dám tobě a tvému potomstvu. Dnes jsi sám, ale jednou bude tvých dětí jako prachu země. Já ti však budu pomáhat i v té daleké zemi a všude budu s tebou. Skrze tebe a tvé potomky chci požehnat celému světu. Proto ti slibuji, že jednou se do této země vrátíš a ujmeš se svého dědictví a úkolu.“
Dřív než se stačil Jákob na cokoli zeptat, probudil se. Zdráhal se uvěřit. Je to možné, že by právě k němu, ubohému vyhnanci, promluvil Bůh? Čím je toto místo zvláštní, že se mu právě zde zjevil Hospodin? Na Jákoba padla úzkost. Pochopil, že Bůh mu dává šanci, kterou si ničím nezaslouží. Není lepší než Ezau ani kdokoli jiný, ale Bůh si z nepochopitelných důvodů vybral právě jeho.
VI. Jákobův slib
Když se rozednilo, vzal Jákob kámen, který měl pod hlavou, a vztyčil ho směrem k nebi. Polil jej olejem, jako by to byl oltář, a slavnostně se Hospodinu zavázal, že když se do této země v pořádku vrátí, bude navždy sloužit jen Hospodinu a nikomu jinému.
To, oč dosud marně usiloval různými úskoky a lstí, mu Pán Bůh nabídl darem. Jákob tomu pořád nemohl uvěřit. Všechny jeho podvody a úskoky byly zbytečné. To, po čem tolik toužil a kvůli čemu si znepřátelil bratra, mu Pán  Bůh nabídl sám od sebe. Jákoba mrzelo, jak byl netrpělivý. 
Místo na kterém se zastavil se původně jmenovalo Lúz – Madloň, podle stromu, který zde rostl. Jákob mu však dal nové jméno: Bet-el. To znamená Dům Boží. Rozhodl se totiž, že až se do této země vrátí, vybuduje právě zde Hospodinu oltář a odevzdá mu desetinu ze svých úrod a stád.
Když se vydával znovu na cestu, všechna úzkost z něj spadla a on se už nebál. Věděl, že není sám a Bůh s ním počítá, i když si to zatím jen kazil a komplikoval. Celou cestu měl ještě před sebou, ale nyní už věděl, že jeho cesta má smysl. Každý člověk vydrží a dokáže mnohem víc, než si myslí. Ale musí vědět, proč to dělá. Potřebuje věřit, že to má smysl. Boží slovo, které Jákob zaslechl ve snu, mu dalo sílu jít dál. 
I my býváme někdy v koncích. Naše plány se hroutí a my musíme začínat znovu. Někdo třeba trvale onemocní. Jiný se nedostane na školu. Dospělí mohou přijít o práci. Někomu se rozvedou rodiče. Ale Bůh každého z nás ujistil, že s námi bude, ať se dostaneme do jakékoli situace. I když je nám někdy smutno a naděláme spousty chyb, Bůh slíbil, že nám dá znovu prožít dobré dny. Nemusí nám to říkat ve snu ale třeba  pomocí Bible. To, co Bůh řekl Jákobovi, se vztahuje na každého z nás. Radost z toho však mohou mít pouze ti, kteří Pánu Bohu věří a díky tomu dovedou vstávat i uléhat s nadějí.
MODLITBA:
Pane Bože, prosíme tě za všechny, kteří ztratili domov a své blízké. Prosíme tě za všechny, kteří nemají žádný životní cíl a ztratili naději, že se jejich situace někdy zlepší. Prosíme tě za všechny uprchlíky, které vyhnala válka nebo bída. Dej, aby všichni poznali, že jsi je neopustil a pomůžeš jim znovu začít.	 Amen.14


Jákob u Lábana					  18. po Trojici
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Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy.
I. Úvod:
Stává se nám, že večer jdeme spát a máme hlavu plnou toho, co jsme zažili. Moc špatně se usíná, když nemáme čisté svědomí. Když jsme někomu ublížili nebo se zachovali zbaběle. Když jsme něco zpackali nebo nesplnili. Špatně se nám spí, když jsme sami a budíme se v noci hrůzou, co bude zítra. Špatně se usíná a spí před zkoušením ve škole, když máme připravený jenom tahák…
Špatně se usínalo Jákobovi, když utekl z domova. Podvedl tatínka, rozzlobil bratra, který mu vyhrožoval zabitím. Byl sám, v cizině, v noci a nevěděl, co bude ráno, co bude zítra, pozítří za měsíc. Schoulil se do klubíčka, přitiskl se ke kameni, který jej měl zahřát, ochránit, pomoci.
Ale pomohl mu Bůh. Ukázal mu, že je s ním i v té cizině a v tom neznámém kraji.
II. Nové ráno
Ujištění o Boží blízkosti – navzdory falši a podvodu, zradě a osamění – zvedlo Jákoba ze země. Vykročil lehkým krokem. Napřímení a upření pohledu dopředu, naději a novou chuť na cestu – dává víra v Boha, který je s námi a pro nás. Je to víra v Boha Abrahamova, Izákova a Jákobova. Stejný Bůh je  i dnes s námi a chce nám pomoci řešit naše průšvihy a překonávat naše strachy. A že jich není málo…
III. Otevřené oči i srdce
Vykročil a uviděl studnici a kolem odpočívající dobytek. To je dobré znamení. Kde je dobytek, tam budou i lidé. Tam se také může něco dozvědět, tam mu může také někdo pomoci. To je důležité. Chodit po světě s očima otevřenýma. Ne zahleděně jen do sebe. Jákob vidí pastýře, osloví je a dozvídá se, že je nedaleko od svých příbuzných. Vidí však ještě víc. Krásnou dívku, pastýřku Ráchel. Tento pohled pohne i jeho srdcem. Nejenom, že se zamiluje, ale přiskočí hned na pomoc, odvalí kámen od studny a napojí její ovce. Jako by se tu opakovala scéna z předchozí generace, kdy Jákobova matka Rebeka napájí velbloudy svého budoucího manžela Izáka. Bůh přeje těm, kdo mají otevřené oči a otevřené srdce.  Jákob Ráchel políbí a dokonce zapláče. Snad radostí ze setkání, kterého se včera ani nenadál. Našel střechu nad hlavou, jídlo i pití a lidi, které mohl mít rád.
IV. Milovaná a nemilovaná
Víc než rád. Milovat. Především tu jednu, jedinou. Ráchel. Usadí se v Lábanově rodině. Po měsíci dostane nabídku „zaměstnání“. Lában mu sdělí: Pracuješ dobře, snažíš se, řekni si, co za to. Přece nebudeš pracovat zadarmo. A Jákob má snadnou odpověď. Za Ráchel. „Budu ti sloužit sedm let za tvou mladší dceru Ráchel.“ Lában souhlasí. Zdá se, že není příliš nadšen. Poznamená totiž: „Lépe, když ji dám tobě, než někomu jinému.“ Jákob si však připadá jako ve snu. A opravdu. Sedm let v blízkosti milované uteče jako pár dnů.  Chystá se svatba. Není to samozřejmé.  Jákob si o Ráchel musí znovu říct. A tady už cítíme jistou Lábanovu mazanost. Vidí, že se Jákobovi daří. Tuší, že je za tím Boží přízeň, a tu chce Lában získat. Získat pro sebe. Potřebuje Jákoba u sebe dál udržet. Neřekne mu to však na rovinu, ale uchýlí se k podlosti. K podvodu. O svatební noci nedostane Jákob Ráchel, ale její starší sestru Leu. Žel, Jákob to  pozná až ráno. Tak fikaně to Lában vymyslel a provedl. Nepřipomíná to něco z nedávné Jákobovy minulosti? 
Lában se vymlouvá: Není zvykem, aby se vdávala mladší dcera dříve než starší.
Proto jsi dostal Leu. Ale chceš-li dostaneš po týdnu i Ráchel. Jen s Leou zůstaň po sedm dnů. (Sedm let a sedm dnů – to je plnost času, kdy se ukáže, jak na tom Jákob je). Na vlastní kůži poznává jaké to je, když ho podvede vlastní příbuzný. Ale stane se zázrak. Jákob nezahořkne. Nezahořkne vůči Pánu Bohu ani se nenaštve na své blízké, je ochoten zůstat další sedmiletí v Lábanově rodině.
Není snadné pochopit, jak mohou žít dvě sestry s jedním mužem. V tom se obě řídí tehdejšími zvyklostmi, nám tak vzdálenými. Blízké jsou nám však tím, že na sebe žárlí, zvláště, když jedna – Lea, má děti a Ráchel nikoli. Jak v tom Jákob a Ráchel obstojí? Věří, že nežijí jen pro sebe, ale také pro Pána Boha a pro budoucnost své rodiny. Rodiny, která je víc než příbuzenstvo, víc než rodové tradice a zvyky. Pro rodinu, která se má stát – a už stává – rodinou spoléhající na Hospodina. Společenstvím věřících. První církví.
MODLITBA 
Pane Bože, je nám také často smutno z toho, co jsme natropili zlého svým kamarádům, ale i tatínkovi a mamince, svým sourozencům. Jsme pak bezradní, opuštění a zlobíme se víc na druhé než na sebe. Děkujeme ti, že na Jákobovi smíme vidět, kam vede podvod a snaha prosadit se, ale kam také sahá tvoje láska a odpuštění. Tys neopustil Jákoba na jeho cestě do ciziny, prosíme, neopouštěj ani nás a dej nám vidět, že nás máš rád a chceš být s námi i na našich útěcích. Prosíme, pomáhej nám překonávat naši zbabělost a neupřímnost a dej nám odvahu přiznat tobě i lidem kolem nás, co jsme pokazili a s tvou pomocí chceme napravit. Prosíme, dej nám sílu a odvahu být pravdiví a věrní.	Amen
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Jákobův zisk						  19. po Trojici
Gn 30, 31,1-18						    6. 10. 2002
Ž 19,10b-11
Hospodinovy řády jsou pravda, jsou nejvýš spravedlivé, nad zlato vzácnější, nad množství ryzího zlata, sladší než med, než včelí med z plástve.
I. Úvod
Většina dětí i dospělých si myslí, že je lepší vyrůstat a žít v rodině, která má víc než jedno dítě, která má víc příbuzných než jednu tetu.V rodině, která je otevřená i pro návštěvy a kamarády. Myslíte si to také?  Jaké jsou výhody a nevýhody velké rodiny? Je tam víc radosti, her a smíchu, nebo křiku hádek a nedorozumění? Sdílení nebo lakomství?
Jak vypadá rodina Jákobova? Jákob má hodně dětí, dokonce dvě manželky.  
A my ho „navštívíme“ v době, kdy  má  čtyři syny – nakonec jich bude mít dvanáct!
II. Velká rodina
První čtyři syny má Jákob s manželkou, kterou nemá tak rád, jako tu, do které se zamiloval na první pohled a kterou si vzal z velké lásky – Ráchel. Už spolu žijí mnoho let, ale Ráchel děti nemá. A na svoji sestru Leu, která Jákobovi děti porodila,  žárlí. Vyčítá to i Jákobovi a ten je z toho smutný. Ráchel se pokouší otěhotnět pomocí kouzel – ale nepomáhá to. Adoptuje děti, ale ani to neutiší její touhu mít vlastní dítě. Nakonec se to přece  stane. Jákob se za to modlil a to je Boží odpověď. Narodí se Josef.  A toto jméno vyjadřuje touhu mít ještě alespoň jednoho syna (Přidej Bůh).
III. Myšlenka na návrat
Pro otce Jákoba je to signál: vrať se tam, odkud jsi vyšel. Zde nejsi natrvalo. Máš ještě jiný úkol, než mít jen početnou rodinu. A tak, po dvaceti letech emigrace se rozhodne vrátit do země svých otců. Kdysi odtud utíkal s prázdnýma rukama, nyní má syny. Stará se o velký počet dobytka, ale ten mu nepatří! Stáda jsou pořád  Lábanova. Proto požádá: vydej mi mé děti a ženy a já půjdu. Lában se však lekne. Ví moc dobře, že důvodem jeho prosperující farmy je Jákobova přítomnost. Tuší, že Hospodin je s ním a žehná mu. Kdyby Jákob odešel, kdo ví, jak to bude dál. Lában tu myslí jen a jen na sebe. Chce si Jákoba udržet. Jákobovi však dojde trpělivost. Teď už musí jít.

IV. Odchod není jednoduchý
Po mnoha podvodech z Lábanovy strany nachystá Jákob odvetu. Dohodne se, že se dále bude starat o stáda, ale všechny ovce, které se narodí pruhované, budou jeho. Jednobarevné zůstanou Lábanovi.  Neprosí tu o pomoc Hospodina. Použije prachsprostou magii. Na prutech vyřeže pruhy kůry, že vypadají jako silniční zábradlí, a dá je do koryt na pití. Když ovce přicházejí pít, pohledí na pruty a to způsobí, že se jim narodí pruhovaná jehňata. Jákobova stáda rostla geometrickou řadou. Nebylo to čisté jednání. Ale Hospodinův vztah k Jákobovi i toto jednání „přežil“. Jákob se převelice vzmohl a měl mnoho ovcí a koz, služebnic a služebníků, velbloudů a oslů. A to je další důvod zdržet Jákoba. Nedopustit odchod. Jákob se doslechne, že švagři jej pomlouvají, tvrdí, že jejich rodinu okradl. V takové rodině se špatně dýchá.
V. Lea i Ráchel jsou zajedno
Hospodin řekl Jákobovi: Navrať se do země svých otců a svého rodiště. Já budu s tebou. Jákob vše prohovoří se svými ženami, postěžuje si jim: váš otec desetkrát změnil mou mzdu – nejedná férově a já se navíc cítím zavázán slibem svému Bohu, Hospodinu. Překvapivě shodně odpoví obě manželky: otec Lában se ani k nám nezachoval čestně. Jen udělej všechno, co ti Bůh řekl. 
Hospodinova slova si tyto dvě ženy váží víc než slov vlastního otce. 
Vi. Odchod
Jákob může jednat se souhlasem svých žen – to je radostné, a ne úplně samozřejmé. Vstane, posadí všechny na spolehlivý a rychlý dopravní prostředek –velbloudy, sežene stáda a vyrazí. Směrem, kterým kdysi vyrazil jeho dědeček Abraham, matka Rebeka a teď on. Jde ke svému otci Izákovi, do země kenaanské. Zase se tu cestuje. Zase hledání a očekávání. To patří k víře. I dnes. 
Modlitba:
Pane Bože, ty víš nejlépe, jak to mezi námi chodí. Jak se hádáme, podezříváme a někdy i podvádíme. Víme, že se ti to nelíbí. Jsme z toho často smutni i my sami. Proto ti děkujeme za to, že nás vedeš k pravdivosti a vyzýváš k upřímnosti. Prosíme tě, pomáhej nám odpustit druhým, jestliže nám ublížili, pomáhej nám prosit za odpuštění, jestliže my jsme někomu ublížili.
Prosíme tě za naše rodiny, rodiče i sourozence, ať je mezi námi víc smíchu a radosti než pláče a smutku.	Amen.18


Jákobův návrat					  20. po Trojici
Gn 32,1-33; 33,1-17					  13. 10. 2002
Ž 42,2
Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože!
I. Motivace
Jsou lidé, kteří pasivně snášejí všecko, co na ně přijde; přijímají to s pocitem, že tak to Pán Bůh chce, a proto se podrobí. A jsou jiní, kteří to také nemají snadné, ale ze všech sil se snaží, aby se věci měnily k lepšímu, aby v jejich životě těch dobrých věcí od Pána Boha bylo co nejvíce.
II. Mezi takové patřil i Jákob
Je ovšem pravda, že si při tom nepočínal vždycky správně. Vzpomeňme, jakým způsobem získal od svého staršího bratra právo prvorozeného. Nebo jak neváhal podvést slepého otce, aby dosáhl požehnání. Však na to také doplatil: plných dvacet roků byl ve vyhnanství u svého strýce Lábana. Teď se vrací domů, je bohatý, ale čeká ho nový zápas. 
III. Leží mu na srdci, jak dopadne setkání s bratrem
„Zabiji svého bratra Jákoba,“ to bylo to poslední, co jsme z Ezauových slov zaslechli. Taková zloba jen tak nepomine. Co teď? Co udělá Jákob? Bude zápasit. Neřekne si: Co se dá dělat, jestli se hněvá, stejně na tom nic nezměním, však už to nějak dopadne. Jákob bude ze všech sil bojovat, aby setkání s Ezauem dopadlo dobře.
IV. Nejprve se pokusí s bratrem smířit
Pošle své lidi, aby Ezauovi vyřídili: „Tvůj bratr Jákob se vrací. Má velký majetek, ale přichází k tobě jako služebník ke svému pánu. Stojí o tvoji přízeň a prosí, přijmi ho.“ Poslové však místo odpovědi přinesli zprávu, že Ezau jede Jákobovi vstříc, ale spolu s ním jede čtyři sta mužů. To tedy dobře nevypadá.
V. Jákob se však nevzdává
Jedná prozíravě. Vše, co má, rozdělí do dvou táborů. Padne-li za oběť Ezauovu hněvu jeden tábor, zůstane ještě druhý. Nespoléhá však jenom na svoji prozíravost. Obrátí se k Hospodinu, naléhá a dovolává se Božího slibu: „Hospodine, ty sám jsi mi řekl, abych se vrátil domů. Vždycky jsi mně prokazoval milosrdenství. Prosím tě, zachraň mě i nyní. Mám strach, že mne Ezau zabije. Co by si beze mne má rodina počala? Nejsem toho hoden, ale zachovej nás, tak jsi to přece slíbil.“
VI. Na druhý den udělá další opatření
Pošle svému bratru postupně několik stád, a ne málo. Bylo toho přes pět set kusů: kozy, ovce, krávy, oslice i velbloudi. Jákobovi lidé, kteří ta stáda doprovázeli, měli vyřídit vždycky stejný vzkaz: „To je od tvého bratra Jákoba, posílá ti to jako dar na usmířenou.“ Tak velice usiloval praotec Jákob o dobré setkání s bratrem, že v tomto zápase o smíření neváhal obětovat i značnou část svého majetku. 
VII. nejtěžší a nejdůležitější noc v Jákobově životě
Už učinil vše, co bylo v jeho možnostech. Nakonec převedl přes potok Jabok své nejbližší. Pak zůstal sám. A tu se nečekaně objevila nová a mnohem těžší překážka: neznámý muž, který s ním začal zápasit. Není to jen obyčejné přepadení, je to zápas na život i na smrt. Jákob si uvědomuje, že ten neznámý není jen tak někdo, ale že v zápase s ním jde o celou jeho budoucnost. Muž se chce vykroutit, ale Jákob ho drží: „Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš!“ Neznámý řekne: „Jak se jmenuješ?“ Jákob odpoví, a vzápětí uslyší: „Už nebudeš Jákob,“ (to znamená Úskočný, Lstivý, Podrazák) „teď poneseš jméno Izrael (to je: zápasí Bůh). Protože jsi – už ne jako podrazák, ale jako kníže, jako ušlechtilý rytíř – zápasil s Bohem i s lidmi.“ Pak Jákobovi požehnal a zmizel. – Co to mělo znamenat? Kdo byl ten neznámý? Pro Jákoba to bylo, jako by zápasil se samým Hospodinem. „Viděl jsem Boha tváří v tvář!“ Tak to chápali lidé i v pozdějších dobách. Prorok Ozeáš o Jákobovi řekne: „Už v mateřském životě úskočně jednal se svým bratrem, ale v mužném věku jako kníže zápasil s Bohem.“ (Oz 12,4)
VIII. Ale už je ráno a přijíždí Ezau se svými muži
Jákob se staví před svoji rodinu, jde vstříc svému bratru a sedmkrát se mu pokloní. Ale také Ezau se rozběhne a padne Jákobovi kolem krku. Všechna nenávist je pryč. Jákob představí Ezauovi své ženy a děti. Ezau přijme stáda, která mu Jákob poslal, a navrhuje, že dál mohou jít spolu. Jákob však ví, že bude lepší, když bude bydlet jinde. Usmířený Jákob se tady vrací do svého kraje na jihu Palestiny. 
IX. Jákob pokračuje v cestě k Hebronu
Tam se ještě setká se svým otcem, tam se také usadí. Nakonec tedy přece získal, oč zápasil: Dosáhl požehnání od samého Hospodina. A Ezau se už nemusí bát. 
Modlitba
Pane Bože, je nám líto, že je na světě tolik lidí i celých národů, kteří se nemají rádi, nesnášejí se a často proti sobě i bojují. Prosíme, dávej rozhodnost všem, kteří usilují o smíření a pokoj. A podepři všechny, kteří hledají tvé požehnání.	Amen.20


Jákobovi synové					  21. po Trojici
Gn 37,1- 36							  20. 10. 2002
Ž 42,6
Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu, své spáse.
I. Motivace
Čím se liší biblické příběhy od pohádek? Rozdílů je víc. Jedním z nich je to, že v pohádce často vystupují buď lidé správní nebo špatní, buď zlí nebo dobří. To v Bibli není. Tady ani ta nejlepší postava není bez chyb, a někdy jsou to takové špatnosti, že až žasneme. A přece i s těmito lidmi – i s námi, protože my jsme právě takoví – Pán Bůh počítá. Vidíme to i na Jákobovi a jeho synech.
II. Jákobova rodina se usadila v zemi Kenaanské
Jákob měl velká stáda, která se musela pást. Tuto práci svěřoval Jákob hlavně svým synům. Bylo jich dvanáct a všichni (s výjimkou nejmladšího Benjamina) už byli dospělí. Ovcí bylo mnoho a aby měly dost pastvy, museli s nimi Jákobovi synové pobývat často dlouhý čas daleko od domova. Obvykle to mělo na starosti deset nejstarších, ale někdy s nimi Jákob posílal i Josefa. Bratři ho mezi sebou neviděli rádi, protože pak o nich otci přinášel zlé zprávy.
III. Jákob ze svých synů nejvíce miloval právě Josefa
Snad proto, že na jeho narození museli on i jeho žena Ráchel tak dlouho čekat. Byl to syn jejich stáří. Nápadným projevem této náklonnosti byla pestře utkaná suknice, kterou od něho Josef dostal. Když ostatní viděli, jak otec tohoto bratra vyznamenává, ještě více ho nenáviděli. Jejich zloba byla tak velká, že už na něho ani nedokázali klidně promluvit. 
IV. Plány s Josefem měl i Pán Bůh
Naznačil mu to ve dvou snech. V prvním snu byl Josef na poli a spolu s bratry vázali snopy. Tu povstal Josefův snop a ostatních jedenáct obcházelo kolem něho a klanělo se mu. Podle druhého snu se mu klanělo dokonce slunce, měsíc a jedenáct hvězd. Josef ty sny vyprávěl a bratři ho ještě více nenáviděli. Už i otec ho varoval před pýchou, ale přece jen na to musel stále myslet a říkal si, co asi toho Josefa čeká. 

V. Později bratři odešli i se stády do Šekemu
Bylo to dost daleko. Po čase řekl Jákob Josefovi: „Jdi za svými bratry a podívej se, je-li s nimi a s ovcemi všechno v pořádku. Pak se vrať a podej mi zprávu.“ Josef si oblékl svoji krásnou suknici a vydal se na cestu. Hledal své bratry, ale tam, kde měli i se stády být, bylo prázdno. Od nějakého člověka se dozvěděl, kam měli namířeno. Šel tedy dál a tam své bratry skutečně našel.
VI. Setkání však dopadlo špatně
Bratři spatřili Josefa přicházet. Čím blíže byl, tím více jejich zlost rostla. „Podívejme, kdo to přichází! Zase se bude vytahovat! Zase se bude chlubit těmi svými sny! A zase na nás bude žalovat! Nejlepší by bylo, kdybychom s ním jednou pro vždy skoncovali. Zabijme ho! Otci pak řekneme, že ho nejspíš sežrala divoká zvěř.“ Nejstarší Ruben se postavil proti: „Přece nemůžeme jen tak prolít krev svého bratra! Hoďme ho do cisterny, ale nezabíjejme.“ To řekl proto, že chtěl později Josefa vysvobodit. Když se Josef přiblížil, strhli z něho ten nenáviděný šat a hodili ho do vyschlé studny (cisterny). Ruben odešel a ostatní zasedli ke společnému jídlu.
VII. Spatřili karavanu obchodníků, kteří jeli do Egypta
Juda řekl: „Už vím, jak to s Josefem uděláme. Prodáme ho těmhle kupcům. Oni si ho odvedou do Egypta. My se ho jednou pro vždy zbavíme a přitom se ho ani nedotkneme.“ Ostatním se nápad zalíbil. Vytáhli Josefa a za dvacet stříbrných ho těm lidem prodali. Josef je veden do Egypta, do otroctví. Když se Ruben vrátil a zjistil, co se stalo, velice se nad tím trápil, ale už nemohl nic dělat.
Viii. Bratři svůj plán dokončili
Zabili kozla, vyváleli v jeho krvi Josefovy šaty a poslali je otci. Když Jákob spatřil Josefovu suknici, začal hlasitě naříkat: „Můj syn Josef je mrtev, roztrhán divokou zvěří!“ Jeho žal byl nesmírný. Hlasitě volal, že chce zemřít. Ostatní bratři přišli, tvářili se zarmouceně a všemožně ho těšili, ale on se nedal utišit a stále jenom opakoval: „Co si počnu, Josef je mrtev!“
Modlitba
Náš nebeský Otče, je nám smutno, když vidíme, kolik nepřátelství a závisti je mezi námi lidmi, někdy i v rodinách. Ty však můžeš i nejčernější zlo obrátit k dobrému, a v tom je naše naděje. Veď nás svým Duchem, abychom tvoji vůli poznávali i činili.	Amen.
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Josefovo ponížení			   22. neděle po Trojici
Gn 39, 1-23; 40, 1-	23				  27. 10. 2002
Ž 130, 1-2
Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine, Panovníku, vyslyš můj hlas! Kéž tvé ucho pozorně vyslechne moje prosby.
I. JOSEF V EGYPTĚ
Izmaelci, kterým bratři prodali Josefa, táhli do Egypta. Egypt je dlouhá a úzká země, vlastně jen veliké údolí, kterým protéká mohutná řeka Nil. Ostatní území je poušť. Egypťané bydleli ve velkých, krásných městech. V největším sídlil král, který měl titul „farao”. Do toho města přitáhla jednoho večera karavana Izmaelců s Josefem. Jeho tvář byla přepadlá, bledá, sotva stál na nohou.
Druhého dne byl ve městě trh. Všude plno stánků, řada vedle řady. Bylo tam na prodej mnoho různých věcí: ovoce všeho druhu a potraviny, hrnce a džbány, šperky a zbraně, koberce a šaty. Na volném prostranství stojí dlouhá řada lidí. Jsou přivázáni k dlouhému dřevu, vystaveni na prodej: otroci! Je tam mezi nimi i mladík Josef. Bohatí pánové přicházejí, aby si koupili otroka nebo otrokyni. Ohmatávají ubožáky, prohlížejí zuby, poroučí, aby skákali. Je to jako na dobytčím trhu. – I Josef byl prodán. Koupil ho Egypťan Potífar, který byl nejvyšším velitelem tělesné stráže faraónovy.
II. JOSEF CHODIL S BOHEM
Tak sloužil Josef jako otrok v Potífarově velkém domě. Od rána do večera musel pracovat, nosit dříví, čistit obuv, uklízet dvůr a schodiště, vozit na káře zboží, zakoupené na trhu. Soužení a touha po domově ho vedly k tomu, aby z hlubin bezedných volal k Hospodinu a hledal pomoc a sílu na každý den. Všecko, co mu bylo uloženo, konal přesně a svědomitě. Bůh viděl jeho věrnost, proto ho provázel zdar. To neušlo Potífarovi. Hospodinovo požehnání bylo na všem, co měl. Ponechal tedy všechno v rukou Josefových. Nestaral se přitom o nic, leda o chléb, který jedl. 
III. JOSEF SE DOSTAL DO TĚŽKÉHO POKUŠENÍ
Nyní si asi pomyslíte: Tak a teď přestane Josefovo soužení a nastanou mu lepší časy. Všichni lidé v domě museli Josefa poslouchat, jenom jedna osoba nikoli: Potífarova žena. Potífar musel být zpravidla celý den u krále. Jeho žena neměla nic na práci, lenošila, a tak ji napadaly špatné myšlenky. Josef se jí líbil. Chtěla z něho udělat svého milence. Jednoho dne mu řekla otevřeně: „Josefe, buď mým mužem. Potífar nebude o tom vědět.” – Bylo to správné? Josef odmítl a řekl jí: „Ne! Nikdy! Vždyť by to byl veliký hřích! Potífar mi svěřil všechno, co má. Byla by to ode mne veliká nevděčnost a špatnost, kdybych ho s tebou podváděl. Jak bych tedy učinil takovou nešlechetnost a hřešil proti Bohu?”
Od toho dne se Josef Potífarově ženě vyhýbal, kde jen mohl. A třebaže se Josefovi nabízela den co den, nevyhověl jí. Jednoho dne přišel do domu, aby vykonával svou práci. Nikdo z domácích v domě nebyl. Tu ho chytila za oděv a nechtěla pustit. Šeptala mu: „Pojď, budeš mým mužem!” Ale on jí nechal svůj oděv v ruce a utekl. Nechtěl se dopustit nepravosti za žádnou cenu.
IV. JOSEF SE DOSTAL DO VĚZENÍ
Potífarova žena se strašně na Josefa rozzlobila a slibovala mu pomstu. Uložila Josefův oděv u sebe, a když se večer vrátil její manžel domů, vyprávěla mu: „Přišel za mnou ten hebrejský otrok a chtěl se mnou spát.” Jakmile Josefův pán uslyšel slova své ženy, vzplanul hněvem. Vzal Josefa a vsadil ho do pevnosti, kde byli vězněni královští vězňové. A tak se ocitl Josef v temném žaláři.  Ale v jeho srdci bylo světlo. Hospodin byl s ním. 
Josef seděl v ošklivém vězení docela nevinně. Musel spát na špinavé, vlhké zemi. Ležel v temné díře sám a sám, ale i tam byl s ním Hospodin. Učil se tu pokoře a pevné důvěře v Boha. A on vyslyšel jeho hlas. Zatím co ostatní vězni nadávali, zlořečili a zuřili, Josef byl tichý a ke všem laskavý. Když velitel pevnosti zpozoroval, jak věrně a dobře vykonává své povinnosti, jmenoval ho vrchním dozorcem. Svěřil Josefovi všechny vězně v pevnosti. Hospodin dopřával zdaru všemu, co Josef činil.
V. JOSEF VYKLÁDÁ DVĚMA VĚZŇŮM JEJICH SNY
Jednoho dne přibyli do vězení dva noví vězňové. Jeden byl číšníkem egyptského krále a druhý pekařem. Farao se na oba své dvořany rozlítil a dal je do vazby v pevnosti, kde byl i Josef. Velitel Josefa ustanovil, aby jim posluhoval. 
Egypťané dali přespříliš na sny a mnozí učení mužové se zabývali tím, co sny znamenají. Jednoho rána byli číšník i pekař velice smutni. Josef se zeptal faraónových dvořanů: „Proč jste dnes tak zamlklí?” Odvětili mu: „Měli jsme sen, avšak není tu nikdo, kdo by jej vyložil.” Josef jim na to řekl: „Což vykládat sny není věcí Boží? Jen mi je vypravujte. Snad mi zjeví Bůh, co vaše sny znamenají.” 
Nejvyšší číšník vypravoval Josefovi svůj sen: „Ve snu jsem pojednou viděl vinnou révu a na té révě tři výhonky. Sotva réva vypučela, hned rozkvetla a její hrozny dozrály. V ruce jsem měl faraónovou číši. Bral jsem hrozny, vytlačoval je do faraónovy číše a podával jsem mu ji do ruky.” Josef mu pravil: „Toto je výklad snu: Tři výhonky jsou tři dny. Již po třech dnech farao povýší tvou hlavu a tvou hodnost ti vrátí. Budeš faraónovi podávat do ruky jeho číši podle dřívějšího práva. Prokaž mi milosrdenství a vzpomeň si na mě, až se ti dobře povede.” Číšníkův obličej se při těchto slovech rozzářil.
Když nejvyšší pekař viděl, že Josef dobře vyložil číšníkův sen, řekl mu: „Také já jsem měl sen: Nesl jsem tři koše na hlavě. V nejhornějším košíku byly všelijaké pokrmy, upečené pro faraóna. A ptáci je jedli z košíku na mé hlavě.” Josef odpověděl: „Člověče, tvůj sen neznamená nic dobrého. Bojím se ti to říct! Toto je výklad snu: Tři košíky jsou tři dny. Po třech dnech tě vyvolá farao ze žaláře, aby tě odsoudil na smrt. Oběsí tě a ptáci budou z tebe rvát maso.” Po třech dnech se otevřela vrata věznice.  Nejvyšší číšník byl navrácen k svému úřadu, ale pekaře oběsili. 
Vi. JOSEF SE UČÍ TRPĚLIVOSTI
S lítostí se díval Josef za číšníkem, když šťasten odcházel z vězení. „Kéž by mě také pustili!” budu mít teď  přece dobrého přímluvce v královském paláci, ten na mne jistě nezapomene. Ale den za dnem ubíhal a brána vězení se neotvírala. Nejvyšší číšník si na Josefa nevzpomněl. Josef se ztišil před Bohem a nereptal. Znovu se modlil a trpělivě čekal, že ho jednoho dne Bůh osvobodí.
MODLITBA
Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine. Panovníku, vyslyš můj hlas. /Žalm 130, 1-2/ Hospodine, ukaž mi svou cestu, veď mne rovnou stezkou navzdory těm, kdo proti mně sočí. /Žalm 27,11/ Neboť ty jsi světlo a moje spása, proto se nebudu bát. Amen.
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Josefovo povýšení			  23. neděle po Trojici
Gn 41, 1-57							   3. 11. 2002
Ž 130, 3-4
Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, Panovníku?
Ale u tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň.
I. FARAONOVY SNY
Více než dva roky trávil Josef ve vězení. Nejvyšší číšník na něho úplně zapomněl. Už dávno přestal Josef spoléhat na lidi. Od rána do večera vykonával věrně své povinnosti a nezapomínal při tom na modlitby. A nyní poslyšte, co se stalo. 
Po dvou letech měl farao sen: Stojí u Nilu. Pojednou z Nilu vystupuje sedm krav nápadně krásných a vykrmených a popásají se na říční trávě. A hle, za nimi vystupuje z Nilu sedm krav, nápadně šeredných a vyhublých. Nikdy neviděl král tak ubohé krávy. A ty nápadně šeredné a vyhublé krávy sežraly sedm krav nápadně krásných a vykrmených. Vtom farao procitl. Brzy opět usnul a pak měl druhý sen: Sedm klasů bohatých a pěkných vyrůstá z jednoho stébla. Vedle pak roste jiné stéblo, z něhož vyrůstá sedm klasů tenkých, sežehlých východním větrem. A ty hluché klasy pohltily sedm klasů bohatých. Farao procitl. Viděl všecko tak zřetelně, jako by to byla skutečnost. – Už minule jsme slyšeli, že staří Egypťané dali mnoho na sny a vykladačství snů považovali za zvláštní vědu. Farao sám si nedovedl vysvětlit význam svých snů. To ho velmi trápilo. Hned ráno vyprávěl své sny hadačům a mudrcům. Nahlíželi do knih, podepírali si hlavy,  ale nevymyslili nic moudrého. 
O faraónově zármutku se dozvěděl celý dvůr, i vrchní číšník. Předstoupil před faraóna a řekl: „Musím se dnes rozpomenout na svůj prohřešek. Farao se kdysi rozhněval na své služebníky a dal mě spolu s nejvyšším pekařem do vězení. Jedné noci jsme oba měli sen. Byl tam s námi hebrejský mládenec. Vypravovali jsme mu své sny a on nám je vyložil. A vskutku, jak nám to vyložil, tak se i stalo. Mně farao vrátil hodnost, ale pekaře dal oběsit.” 
II. FARAO VYPRÁVÍ JOSEFOVI SVÉ SNY
Farao si tedy dal zavolat Josefa. Ihned běžel posel do vězení, aby vyřídil faraónův rozkaz. Okamžitě Josefa propustili z jámy. Ten se oholil, převlékl si plášť a přišel k faraónovi. Vpředu, na vyvýšeném místě, stojí nádherný trůn bohatě vykládaný zlatem a na něm sedí farao. Josef směle před něj předstoupil a poklonil se mu. Farao řekl Josefovi: „Měl jsem sen a nikdo mi ho nedovede vyložit. Doslechl jsem se, že tobě stačí sen jen slyšet a hned jej vyložíš.” Ale Josef odpověděl: „Pane králi, sám ze sebe to nedovedu. Znám však pravého živého Boha, který dokáže všecko. On mi dá správný výklad snu.” Tak věrně se hlásil Josef k Bohu, který odpouští i vzbuzuje bázeň. A nyní mu vyprávěl farao své dva sny.
III. JOSEF VYLOŽÍ FARAÓNOVY SNY
Josef pozorně všechno vyslechl a odvětil faraónovi: „Faraónovy sny značí jedno a to samé. Sedm pěkných krav je sedm let. Také sedm pěkných klasů je sedm let. Je to jeden sen. Sedm vychrtlých a šeredných krav, co vystoupily za nimi, je sedm let hladu. Taky sedm prázdných, větrem vysušených klasů je sedm let hladu. Bůh zjevuje faraónovi, co chce udělat. Přichází sedm velice úrodných let v egyptské krajině. Po nich ale nastane sedm let hladu. Hlad zemi úplně zničí. Nezůstane ani stopy po hojnosti pro hlad, který pak nastane, neboť bude veliký. To, že se dvakrát zdálo faraónovi téměř totéž, znamená, že Bůh to jistě brzy vykoná.”
Již za Josefových slov se faraonova tvář začala vyjasňovat. A když Josef ukončil výklad snů, král vstal a pravil: „Ano, tak je to! Avšak nyní – co dělat?” Josef radil: „Ať tedy farao vyhledá rozumného a opatrného muže, aby ho ustanovil správcem nad egyptskou krajinou. On pak vyhledá a ustanoví úředníky nad celou zemí. Oni po sedm let hojnosti ať vybírají pětinu úrody. Tyto potraviny budou pro krajinu zásobou na sedm let hladu, které přijdou na egyptskou krajinu, a krajina nezahyne od hladu.” Jaká to moudrá a praktická rada!
IV. JOSEF SPRÁVCEM EGYPTA
Faraónovi se Josefova řeč náramně líbila. Řekl svým služebníkům: „Zda najdeme podobného muže, v němž je duch Boží?” A Josefovi pak řekl: „Abys mohl provést svůj dobrý plán, ustanovuji tě správcem celé egyptské země.” Sňal z ruky svůj prsten a dal jej na ruku Josefovu. Oblékl ho do šatu z jemné látky a na šíji mu zavěsil zlatý řetěz. Faraónovi služebníci zapřáhli do nádherného kočáru čtyři bílé koně. Do toho kočáru se musel Josef posadit a pak jel průvod po městě. Josefovi připadalo všechno jako krásný sen. Neprošel však nadarmo dlouhou školou pokory. Nezapomněl, že za to veliké štěstí má děkovat jedině Bohu. Farao ještě Josefovi řekl: „Bez tebe nikdo nehne ani rukou ani nohou v celé egyptské zemi.” A farao pojmenoval Josefa Safenat Paneach, to je Záchrance světa. Dal mu za manželku Asenatu, dceru Potifery, kněze z Ónu. 
V. JOSEFOVI SE NARODÍ SYNOVÉ
Josefovi bylo třicet let, když stanul před faraónem, králem egyptským. Nashromáždil takové množství obilí, jako je písku v moři. Ale i jinak se mu vedlo dobře. Měl útulný domov a nebyl už cizincem v egyptské zemi. V domě ho čekala manželka Asenat. Ještě než přišel první rok hladu, narodili se Josefovi dva synové. Dal jim jména Manases a Efraim.
VI. VYPLNĚNÍ FARAONOVÝCH SNŮ
Brzy se ukázalo, že Josef měl při svém výkladu snů pravdu. Daleko na horách začalo silně pršet. A pršelo a pršelo. Nil se rozvodnil a zaplavil i zúrodnil celý Egypt. Dozorci dohlíželi, aby byla odevzdána pětina úrody. Skladiště se plnila obilím až po hřebeny střech. Tak tomu bylo sedm let. Ale potom nastala změna. V celé obrovské oblasti, kde pramení Nil, ani nekáplo. K tomu vál od východu horký, suchý vítr. Půda vyschla a popukala, nevyrostlo ani stebélko. Brzy byly stráveny poslední zbytky obilí a mouky. Farao pravil celému Egyptu: „Jděte k Josefovi a učiňte, cokoli vám řekne.” Tu Josef otevřel všechny sklady a prodával Egyptu obilí. Hlad v egyptské zemi zesílil. I ze všech okolních zemí přicházely karavany do Egypta, aby nakupovaly u Josefa obilí. Josef slyšel vděčné výkřiky mužů a zahlédl vděčné slzy matek. Viděl, jak na něho ukazují a říkají dětem: „Pohleďte, to je náš otec! Josef, otec národa!” Josefovo srdce naplnil pocit veliké radosti. Tak povýšil Bůh Josefa a zachránil skrze něho celou zemi egyptskou.
MODLITBA
Hospodine, u tebe je odpuštění a tak vzbuzuješ bázeň./ Žalm 130,4/ Hospodin usmrcuje i oživuje, do podsvětí přivádí a vyvádí též odtud. Nuzného pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka; posadí je v kruhu knížat a za dědictví jim dává trůn slávy. /1.Sam. 2, 6.8/ U tebe je odpuštění a ty střežíš nohy svých věrných.	Amen.29


24. po Trojici
10. 11. 2002

První cesta Josefových bratří do Egypta	
Gn 42,1-38							  
Ž 130,5-6
Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo. Má duše vyhlíží Panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru.
I. MOTIVACE
Když má někdo někoho rád a chce mu nějak pomoci, tak se to dá dost dobře poznat. Určitě byste teď sami bez dlouhého přemýšlení uvedli několik příkladů. Ale slyšeli jste už o někom, kdo by druhým pomáhal tím způsobem, že by na ně byl nejdřív velice přísný nebo dokonce až tvrdý? Já bych něčemu takovému nevěřil. Vy ano? Fakt, jo? No, když si přečtu ten dnešní příběh z první knihy Mojžíšovy, tak mi nezbývá, než vám dát za pravdu. Možná, že jste si ho někteří už četli doma (dá se to najít dopředu podle diáře). A tak si teď pojďme povědět, jak to všechno mezi Josefem a jeho bratry pokračovalo dál.
II. JÁKOB POSÍLÁ SYNY PRO OBILÍ
Praotec Jákob se dověděl, že dole v Egyptě mají dostatek obilí, zatímco u nich doma je hlad a bída. A to i přesto, že žijí v zemi, do které kdysi přivedl Hospodin jejich dědečka Abrahama. A tak se rozhodne poslat své dospělé syny, aby v Egyptě nakoupili všechno potřebné. Ale má to háček. Nebo spíš pořádný hák. Všichni vědí, že jít jen tak do Egypta není vůbec žádná legrace. Tam vždycky číhalo nějaké pokušení nebo nebezpečí. Jákobovi synové se dívají jeden na druhého a žádnému z nich se tam moc nechce. Egypt jim totiž příliš připomíná to, co provedli svému bratru Josefovi. Ale copak to mohou přiznat před svým otcem? Ten by jim dal, panečku. Ovšem Jákob také nemá zrovna velikou důvěrou k této krajině. Svého nejmladšího syna Benjamína si nechá u sebe doma. Je to přece rodný bratr Josefa, na kterého Jákob kdysi tolik spoléhal, kterému dával přednost před ostatními. Nebude právě Benjamín pokračovat v tom, co dělal Jákob? Nepřejde právě na něj Boží požehnání? Jákob si to patrně tak  nějak naplánoval, a proto jej chce uchránit před nebezpečím. Aby měl aspoň něco jistého. No, uvidíme, jak mu to vyjde.
A tak deset Josefových bratrů sestupuje z hornaté Palestiny do nížin Egypta. Najednou se o nich píše jako o synech Izraele. Je tím vyjádřena jejich náboženská příslušnost. I když za sebou mají leccos nepěkného, nesou tímto označením Boží jméno. Pán Bůh jim chce pomoci v zápase, který je čeká, ale o kterém oni sami nemají zatím ani potuchy.
III. SETKÁNÍ S JOSEFEM
V Egyptě jsou bratři uvedeni před správce, který má prodej obilí na starosti. Je to po faraónovi nejdůležitější člověk v zemi. Bratři nepoznali, že je to Josef. Byl oblečen a choval se jako Egypťan. A tak se před ním uklánějí až k zemi. (Vzpomínáte na Josefovy sny, které se tu za zvláštních okolností plní?) Ale to je jenom předehra. To hlavní teprve přijde. Josef je poznává zcela bezpečně – tohle je Ruben, vedle Simeon, Lévi, Juda... ano jsou tu všichni. Všech deset, kteří jej chtěli nejdříve zabít a pak jej prodali do otroctví. Je to příležitost pěkně se pomstít. Josef k tomu má všechno, co potřebuje. Bratři jej nepoznali, stojí před ním s nejistotou a obavami, přišli s prosíkem a on má nad nimi velikou moc. Může teď udělat cokoli a nikdo by na nic nepřišel. Josefovi však nejde o pomstu. Rozhodl se, že své bratry podrobí zkoušce. Právě tak jim pomůže nejlépe.
IV. VYJEDNÁVÁNÍ
Josef začíná rozhovor se svými bratry velice tvrdě. I když mu oni pravdivě odpoví na jeho otázku, že přicházejí z kenaanské země nakoupit potravu, Josef je okřikne: „Jste vyzvědači! Přišli jste obhlédnout nechráněná místa země!“ Bratři se takovému podezření brání. Ale Josef trvá na svém. Skutečnost, že se s nimi baví pomocí překladatele, ještě víc zvýrazňuje odstup, který je mezi ním a jeho bratry. Vážnost situace je podtržena hrozbou vězení. Opravdu to vypadá tak, že se Josef rozhodl se svými příbuznými pořádně zatočit. Všichni to známe – i v našich rodinách mezi sourozenci dojde nejednou k nějakým sporům a někdy i bitkám, různě si vyřizujeme jeden s druhým účty, ale co je moc, to je moc. Copak se nenajde nějaké řešení? Východisko z té složité situace? Ano, v Egyptě nás nikdy nečeká nic dobrého. Kdo si z nás Izraelců někdy s Egyptem něco začal, nikdy dobře nepochodil. Už Abraham tu měl i se svou ženou namále. A teď my – místo zásob obilí kriminál! Nevyjdete odtud, dokud nepřijde váš nejmladší bratr! Josefovi bratři vůbec nechápou, co se s nimi děje. Přece se ničím neprovinili! Opravdu ničím? Začínají přemýšlet: Nesouvisí nakonec to vše, co nyní musejí prožívat, s tím, co před lety provedli Josefovi?
Po třech dnech stojí znovu před Josefem. Podmínky se mění. Už ne všech deset, ale jeden má zůstat ve vězení v Egyptě, ostatní mohou odcestovat i s obilím domů a pak se vrátit. S Benjamínem. Je to pořád velice tvrdé, ale přece jenom se tu objevuje záblesk naděje. Nejen  v tom, že má být uvězněn jenom jeden, ale i v tom, že si Josef bere za svědka svého jednání Boha, ve kterého věří i jeho bratři a s jehož jménem sem přece sami přišli. Vzpomínáte – synové Izraelovi. Je to náhoda? Slyšeli dobře toho egyptského správce? Nepřeslechli se? Co ví ten podivný muž o Hospodinu?

V. BLÝSKÁ SE NA LEPŠÍ ČASY
Tvrdé jednání nebylo vedeno touhou po pomstě, nýbrž snahou pomoci. Pán Bůh sám dává člověku příležitost k nápravě. Vždycky a každému z nás. Tak i bratři zde začínají poznávat, co zpočátku jenom tušili. Mluví o úzkosti, která je sevřela, a uvědomují si, jak asi muselo být jejich Josefovi, když je prosil o smilování a oni mu nevyhověli. Josef jim rozumí a má co dělat, aby se neprozradil. Ještě nepřišla ta pravá chvíle. A tak vše pokračuje, jak on sám určil. Simeon zůstává, ostatní se vydávají i s nákladem potravin domů. Že se začíná dít něco mimořádného, to si všichni uvědomí ještě víc, když po cestě zjistí, že všechno obilí dostali zadarmo. „Co nám to Bůh učinil?“ Jak tomu máme rozumět? Možná přemýšlet, jaký je Bůh, ve kterého smíme věřit?
VI. ZASE DOMA
Po návratu vypravují synové otci Jákobovi všechno, co je v Egyptě potkalo. Dřív si vymýšleli, podváděli a obelhávali svého otce. Nyní vyprávějí všechno podle pravdy. Poznání vlastní viny je změnilo. A také ne strach z Boha, nýbrž bázeň před Bohem, o které přece mluvil i ten podivný egyptský správce. Že by to vnímal podobně – propastný rozdíl mezi Bohem a námi a zároveň naše naprostá závislost na Pánu Bohu? 
Ale Jákob nechce ani slyšet o tom, že by měl do Egypta odejít i Benjamín. Vzpomínáte – ten Benjamín, který se pro něj stal poslední jistotou. Jákob nepovolí ani tehdy, když mu za něj Ruben nabídne své dva vlastní syny. 
Ještě je kus cesty před celou rodinou, ale přes všechna nedorozumění, zlobu, nedůvěru, pochybnosti i zlé činy se zdá, že přece jenom vykročila správným směrem.
MODLITBA
Pane Bože, dej nám schopnost přemýšlet, vyznávat své viny, obnovovat  tak důvěru mezi sebou navzájem a přijímat radost z tvého odpuštění.	Amen32


25. po Trojici
17.11.2002

Druhá cesta 	Josefových bratří do Egypta	
Gn 43,1 – 45,15						   
Ž 130,7-8
Čekej, Izraeli, na Hospodina! U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení, on vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí.
I. MOTIVACE
Taky jste někdy nedůslední? Já se přiznám, že poměrně často. Nějak se mi nedaří dotáhnout některé věci do konce. Třeba slíbím na poradě staršovstva (věřím, že všichni víte, co je to za spolek), že zajistím pro nějaké větší shromáždění u nás v kostele službu a všechno ostatní, co je potřebné, a pak na to zapomenu. Nebo ti lidé nepřijdou a já to nějak doháním na poslední chvíli.
Když se Pán Bůh rozhodne, že to, co začal, důsledně dokončí, tak na to můžete vzít jed, že je to pravda. Minule jsme slyšeli, jak přes Josefa jedná tvrdě s Jákobovými syny, aby jim pomohl. A dnes si povíme, jak to všechno dopadlo.
II. PŘÍPRAVA NA DRUHOU CESTU DO EGYPTA
Situace se opakuje a na celou zemi, ve které žije Jákobova rodina, znovu těžce doléhá hlad. Nezbývá, než se znovu vydat do Egypta. Alespoň otec Jákob je o tom přesvědčen. Organizuje novou výpravu. Ale tu mu syn Juda připomene podmínku, se kterou je před časem egyptský správce propustil. Bez Benjamína ani zrnko! A dokonce: „Ten muž nám přece řekl: Nespatříte mou tvář, když nebude s vámi váš bratr.“ Otec  na to vytýká svým synům bezohledné jednání vůči vlastní osobě. To museli vyzvonit, že mají doma ještě jednoho bratra? Synové se brání – vždyť ten muž se na Benjamína přímo vyptával. Kdo z nás mohl vědět, že si vymyslí takovou podmínku. 
V tíživé a skoro neřešitelné situaci se ozve znovu Juda. Bere na sebe všechnu odpovědnost, zaručuje se za nejmladšího bratra svým vlastním životem, je připraven přinést tu největší oběť. Pravé slovo ve vhodnou chvíli posunuje vždy věci kupředu. Jákob nakonec souhlasí a doporučuje synům vzít vzácné dary, které se užívaly pro bohoslužebné účely nebo přinášely jako dar vysoce postaveným lidem. Navíc mají vzít všechny peníze, které přinesli zpět domů. Ještě vysloví požehnání a výprava může vyrazit.


III. NOVÉ SETKÁNÍ S JOSEFEM
V Egyptě jsou uvedeni do Josefova domu. Za jiné situace by je to možná potěšilo. Teď se cítí nejistí a ohrožení. Ani příslib společného oběda nedokáže rozehnat jejich obavy. Asi opravdu platí, že špatné svědomí nikomu nedodá dobrou náladu. Naopak všechno vidíme často ještě horší, než to ve skutečnosti je. Bratři nečekají nic dobrého. Je tu ta záležitost s penězi, které objevili až cestou domů (vzpomínáte?), a potom i ten starý vroubek, to, co provedli svému bratru Josefovi. Pořád častěji se to vrací. A tak se hned ve dveřích domlouvají se správcem Josefova domu. Vysvětlují, jak to všechno bylo při té minulé výpravě. Snaží se nějak vysvětlit záhadu s penězi, které se dostaly zpět do jejich žoků (pytlů na obilí). 
A teď si představte, jak asi museli být Josefovi bratři překvapeni, když slyší z úst egyptského úředníka slova – Nebojte se, Bůh ve kterého věříte, to nějak zařídil. Dal vám do žoků skrytý poklad. Asi také opravdu platí, že Pán Bůh  si může použít i nekřesťanů, aby posílil naši víru a důvěru. 
Pak se vrátí Josef a začne hostina, při které se zdá, že se všechno uklidnilo. Napětí Jákobových synů pomalu mizí. Josef sám ovšem jen s největší námahou skrývá dojetí, hlavně když má před sebou svého rodného bratra Benjamína. Však také jenom jej jediného zdraví slovy – Bůh ti buď milostiv a pak při samotné hostině na něho nejvíc pamatuje. A ještě něco je na této hostině výjimečné. Josef posadí své bratry od nejstaršího do nejmladšího. To není náhoda. Tím vším naznačuje Josef svým bratrům lásku, přátelství i dobrou vůli. Všechno je na nejlepší cestě. Stačí málo a Josef se dá poznat. Příběh spěje ke svému vyvrcholení. Nebo ještě ne?
IV. UKRYTÝ KALICH
Opravdu ještě něco schází. Zkouška bratrů ještě není u konce. Josef propouští své bratry, dává příslušné rozkazy svým podřízeným. Nic netušící výprava odjíždí druhý den ráno pokojně z města. Jaké asi muselo být jejich překvapení, když je Josefův správce dostihne a obžaluje, že se velice špatně odvděčili jeho pánu – ukradli posvátný předmět, používaný k věštění. Bratři jsou si jisti, že nic takového nemůže být pravda, a tak předem prohlašují: „U koho se kalich najde, ať zemře, a my ostatní se staneme otroky tvého pána.“ Když skončí prohlídka jejich žoků a hledaná věc se najde u Benjamína, strnou. Krve by se v nich člověk nedořezal. Pak roztrhnou své pláště jako projev zármutku a zděšení. 
Po návratu k Josefovi jim pochopitelně není do řeči. Ale budou muset mluvit. Josef se před nimi odvolává na své věštecké umění, které vždycky všechno prohlédne. Tady začíná poslední fáze zkoušky víry Josefových bratří. Pořád žijí v přesvědčení, že mají před sebou  egyptského a tedy pro ně – pohanského člověka, před kterým mají dosvědčit svou víru v Hospodina (nezapomněli jste – synové Izraelovi?). 
V. JUDOVA ŘEČ A DŮLEŽITÁ ZMĚNA
Josef svým počínáním navodil stejnou situaci, jakou sám kdysi se svými bratry prožil. (Pamatujete, jak se ho všichni zřekli?) Teď je to však něco jiného. A bratřím už nezbývá nic jiného, než že tomu egyptskému pánu o sobě odhalí celou pravdu. Juda, který se už doma zaručil za Benjamína, nyní odvážně bojuje za jeho záchranu. Přitom nezamlčí nic z toho, co se kdysi stalo, vypráví přesně všechno, co dojednali doma se svým otcem, a nakonec nabídne za Benjamína, kterého chce Josef nechat v otroctví, sám sebe. To je veliká proměna. Bratři prošli tvrdou školou, poznali, co je vina, a tak se bojí ublížit otci a opustit bratra. Tentokrát jim jde víc o druhé než o vlastní kůži. 
Při zápasu o druhé nezbývá často nic jiného než riskovat i svůj vlastní život. Ale i to můžeme s vědomím, že ten náš život má v ruce někdo mnohem silnější a mocnější.
VI. SMÍŘENÍ
Josef posílá pryč všechny ostatní účastníky hostiny včetně služebnictva. Chce být sám se svými bratry ve chvíli, kdy jim prozradí, kdo vlastně je. Musí svá slova opakovat a musí překonat strach a hrůzu svých bratrů, když se dovědí tuto pravdu. Josef to udělá krásným doznáním – Bůh může to zlé, které si člověk vymyslí, naplánuje i provede, proměnit v dobré. Nemůžeme na to dopředu spoléhat, brát zlo na lehkou váhu. Ale máme v tomto Josefově svědectví vidět potvrzení Boží milosti a ochrany, které se snáší i nad každým z nás. Bratři udělali něco velice zlého, neomluvitelného. Ale právě ve chvíli, kdy si to uvědomili a čekali potrestání, je jim zvěstováno milosrdenství. To je naděje, kterou můžeme přijímat, která pomohla ke smíření všech Josefových bratrů a vedla k setkání Josefa s otcem Jákobem. Naděje, která provází i náš život a naše jednání.
MODLITBA
Pane církve, děkujeme za naději, která vychází z tvého ujištění, že nás máš rád, a z našeho poznání, že děláš všechno proto, abychom to pochopili a přijali už ve svém mládí.	Amen35


26. po Trojici
poslední neděle církevního roku
24. 11. 2002
podobenství o soudci a vdově			  
L 18,1-8							  
Ž 102,16-17
A budou se bát Hospodinova jména pronárody, tvé slávy všichni králové země, protože Hospodin vybuduje Sijón, ukáže se ve své slávě.
I. Motivace
„Jak se máš?“ oslovujeme se často. „Já se mám dobře!“ „Já se teď mám špatně, člověče, to bych nikomu nepřál.“ 
Co to je „mít se dobře?“ Peníze, zdraví, kamarádi, málo práce, hodně volného času? Mít dobrý počítač, nejnovější typ mobilu? A co to je „mít se „špatně, mizerně“? Na čem všem to záleží? Jak se vy teď „máte“? Kdy se budete mít líp – nebo hůř?
Patří do toho našeho „mít se dobře“ ti druzí? Co kdybychom se my měli dobře a všichni kolem mě špatně? Kdybych se já jediný měl v širokém okolí dobře, byl najedený, dobře oblečený, měl bych nejmodernější mobil, nadupaný počítač – ale neměl bych s kým popovídat, ani komu posílat textovky, měl bych se dobře?
Nějak tušíme, že do toho „mít se dobře“ patří i ti druzí, že bez nich se úplně dobře mít nemohu. Co je mi platné zdraví, když jsou nemocní ti, které mám rád? Co je platné, když jsem najedený a někdo blízko mě má hlad? Co je platné, že žiji v míru, když v televizi vidím hrůzy války, která teď někde zabíjí a působí trápení? 
Budeme se jednou mít všichni dobře? Úplně všichni a úplně dobře? Kdy a kde? To bude ráj!
II. Kdy přijde království Boží
Nebo království Boží – tam se budeme mít všichni dobře! Už aby to bylo! Jenže kdy a kde to bude? Úplně stejně se ptali někteří lidé Ježíše. A byli to vzdělanci, věděli, o čem mluví! A přece je Ježíš překvapí odpovědí – a přiznám se, že mě to překvapuje taky. Víte, co jim Ježíš odpověděl na otázku, kdy přijde Boží království? Řekl: „Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli pozorovat;  ani se nedá říci: 'Hle, je tu' nebo 'je tam'!“ Prostě naznačil jim, že království Boží je něco úplně jiného, než naše, lidská království nebo než naše  „mít se dobře“. A nedá se říci, kdy to přijde a kde to bude. Ale to nejdivnější řekl Ježíš nakonec. A nás to překvapí také. Nikdo by netušil, co Ježíš řekne, vy také ne! Řekl jim: „Vždyť království Boží je mezi vámi!“ 
Rozumíte? Království Boží už je a zrovna mezi vámi! Mezi vámi učenými, mezi vámi prostými, mezi farizeji, mezi učedníky. Mezi dětmi, mezi rodiči, dokonce i doma, ve škole, v nedělce… Je to možné?
Totiž: musíte se dobře dívat a také trochu snažit. Všude tam, kde se lidé na sebe usmějí, kde dovedeme odpustit, kde nám nevadí, že druhý je jiný (třeba chytřejší nebo hloupější, černý nebo bílý, veselý nebo uzavřený), všude tam, kde si dovedeme pomoci, dělat si radost, to všechno vůbec není samozřejmé, to jsou úlomky, střípky, kousíčky království Božího mezi námi. Stačí se kolem sebe dívat a také se trochu snažit a uvidíme pravé, nefalšované království Boží.
III. A co když království Boží nevidíme a nevidíme?
To se taky může stát. Prostě jsou dny i týdny, kdy je nám opravdu špatně. Kdy se nedaří, kdy je nám smutno, kdy jsme otráveni, jak se věci dějí špatně, jak zloději kradou, hlupáci povídají hlouposti, pomlouvači pomlouvají, násilníci trápí své okolí. Kdy my sami bychom nejraději se vším praštili a utekli.
I tyhle dny Ježíš zná – však to prožil na vlastní kůži. (Kdy? Když mu lidé nerozuměli, posmívali se mu, když ho křivě obvinili, když ho bičovali, plivali na něj, všichni ho opustili a pak ho ukřižovali.) A Ježíš říká: „Přijdou dny, kdy si budete toužebně přát, abyste spatřili aspoň jediný ze dnů Syna člověka, ale nespatříte.“ Přijdou dny, kdy si budete říkat: kde jsou ty střípky království Božího? Pane Bože, přijď zase jednou se svým královstvím! A nic neuvidíte, neuslyšíte. To jsou hrozné chvíle. 
Ale Ježíš i s takovými dny počítá, protože je zná. Co v takové chvíli dělat? Co dělal Ježíš, když mu bylo nejhůř? Vzpomínáte – v zahradě Getsemane, na Olivové hoře, všichni utekli, ti nejbližší únavou usnuli a Ježíš, co dělá? … Ano, Ježíš se modlí.
IV. Modlitba jako jediný a nejlepší lék
Tak to je jediný a nejlepší lék pro chvíle, kdy království Boží se nám bude zdát na kilometry vzdálené, bude nám mizerně, nebude se nic dařit, kolem nás samé lumpárny a my sami taky nejsme žádní andílci. A budeme z toho smutní, otrávení, utrápení, unavení. Ani modlitba už nám nepůjde tak snadno. Dokonce se bude zdát, že i modlitba je k ničemu, že Pán Bůh neslyší, odešel, má jinou práci, nebo snad ani není?!
Ne! I kdyby se stokrát zdálo, že Hospodin neslyší, nebo že není, on slyší, vidí, je u nás, tak blízko u nás, že nás skoro za ruku drží. Je dobré se modlit,  je to jediný a nejlepší lék pro tyhle chvíle.
V. Povídka – podobenství o soudci a vdově
Aby to bylo učedníkům jasné, vypráví Ježíš podobenství o soudci a vdově. To byla jedna paní, která už neměla manžela a snad nikoho, kdo by se jí zastal. Ta žena měla nějaký soud. Nevíme s kým ani o čem, to je teď jedno. Důležité je, že byla úplně bezradná a úplně bez pomoci, zrovna jako my, když je nám zle a máme pocit, že všechno je špatně a žádné království Boží není, protože už se na nás dlouho nikdo neusmál, nikdo nám neodpustil a my zrovna tak. 
Jedinou pomocí pro ženu je soudce. Ale ten jako by nebyl ani soudce, protože není spravedlivý. Nepomáhá, nedělá nic, nechává ženu být. A žena se v tom „smaží“ sama. Nikdo nepomáhá.
Jenže ta žena to nevzdá. I když se zdá, že soudce neslyší, i když je možná opravdu líný nebo sobecký (však je to člověk, žádný anděl, natož Pán Bůh), žena pořád věří, že pomůže, že má smysl se na něj pořád obracet.
Jak myslíte, že to dopadne? Pomůže ten líný a sobecký soudce? Divte se, ale – pomůže. Ne proto, že by se v něm hnulo svědomí. On si řekne: „Dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit a nakonec mě umoří.“ Soudce není žádný andílek a přece nakonec pomůže, protože žena byla trpělivá a vytrvalá.
„Když pomůže i takový nespravedlivý soudce, což teprve Hospodin, který je láska i spravedlnost sama!“ říká Ježíš. 
A přesně v tom si můžeme a máme vzít z ženy příklad. Ta žena věří, že to dobře dopadne. Jako by Ježíš říkal: „Prosím vás, neztrácejte trpělivost. Je jisté, že mnoha věcem nebudete rozumět, že si budete často myslet, že už je mnoho nebo všechno ztracené, ale neztrácejte trpělivost. Neztrácejte ji podobně jako žena tváří v tvář bezohlednému soudci. Vezměte si z ní příklad, jak navzdory všemu špatnému a mizernému, prosí a žádá a neztrácí trpělivost.“
VI. Ale modlitbou to neskončí
Nejde o umíněnost, umanutost, tvrdohlavou trpělivost té ženy. Jde o její víru. Proto celé podobenství končí Ježíš otázkou: „Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?“ Nikoli: „nalezne tu Hospodin dost sveřepých modlitebníků“, nýbrž nalezne dost víry, která se spoléhá, že přes všechna trápení je Boží vůle ta nejlepší, Boží spravedlnost ta nejspravedlivější a Boží láska ta největší?
Modlitba bude ovšem první projev té víry. První a poslední. Mezi tím budou skutky, modlitbou podložené a prostoupené.
Modlitba
Pane Ježíši Kriste, prosíme, nauč nás i lidi kolem nás modlit se. Ukaž nám i lidem kolem nás, že naše modlitby slyšíš. Prosíme o trpělivost pro nás, pro lidi kolem nás i pro tebe. Děkujeme za tvé podobenství, které nám ukázalo, co to trpělivost je.	Amen.38


Ježíšův vjezd do Jeruzaléma		     1. adventní
Mt 21,1-17							    1. 12. 2002
Ž 24,1-2
Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. To on základ na mořích jí kladl, pevně ji usadil nad vodními proudy.
I. Motivace
Mám pro vás radostnou zprávu – blíží se Vánoce! Těšíte se na ně? Vánoce se vlastně blíží už od prázdnin, vlastně od začátku roku, jenže dnes je to znát ještě víc. Začíná totiž advent, čtyřtýdenní předvánoční období. Víte, co to znamená advent? Je to z latiny a znamená to „příchod“. Víme koho – příchod Ježíše na zem, narození v Betlémě. To budeme slavit až skoro za měsíc, na Boží hod vánoční.  
Vzpomínáte si, jak to bylo v Betlémě? Kde přesně se Ježíš narodil? Proč? Kdo u toho byl? Kdo to věděl? Josef, Marie, mudrci, pastýři. Taky Herodes – ten z toho ale žádnou radost neměl.
Bylo to v tom Betlémě krásné, ale i docela drsné. My se dnes z Vánoc radujeme, to je dobře, ale nezapomínejme, že Vánoce nejsou jen příležitostí k dárkům, k cukroví a k procházkám s těmi, s nimiž se máme rádi. Jen si to představte – maminka s miminkem ve chlévě, žádné velké teplo, žádná hygiena. Nikdo o tom skoro neví, kromě rodičů jenom podivní cizinci a pastýři – to také nebyli žádní beránci, pasáci dobytka, kovbojové! A ten Herodes – ale bylo by lepší, kdyby ten nic nevěděl.  
II. Nepoznaný Král
A přitom se narodil Král! Král králů, Pán pánů, ten, na něhož dějiny nezapomenou, i kdyby na všechny ostatní krále zapomněly. To by mělo být slávy, měly by přijet zahraniční delegace,  někdo by mohl při té příležitosti uspořádat koncert, slavnostní průvod, malý Ježíš by mohl dostat čestné občanství mnoha měst.  Místo toho skoro nikdo neví, co se tu děje, žádný průvod, jen ti pastýři, ale co to je za průvod – jen kouká a bečí. Nezpívá nikdo, jen andělé a nebeské zástupy (L 2,14), to je sice krásné, ale ani tenhle koncert neslyší každý, „… to proto, že zpěv andělů slyší jen poslušní“ (EZ 306,4).
Nebylo snadné toho Krále všech králů poznat v betlémském dítěti! Jak se mohly sjet zahraniční delegace, copak by někoho napadlo, že to je on? Lidé v té době čekali, že se nějaký takový Král králů objeví, ale čekali buď nějakého vojevůdce, nebo slavného proroka, věštce, možná čaroděje, nebo mudrce, vzdělance, filosofa. Prostě čekali někoho mocného, který udělá pořádek, ukáže, co je dobré a co zlé, a bude mít moc to prosadit. A on se narodil v malém „…městečku Betlémě, v jesličkách na slámě, …na zimě“ (EZ 293,2), kdo by v něm poznal krále?
Vánoční betlémská radost je skrytá. Pro ty, kdo ji hledají. Jako malý klenot, briliant, schovaný mezi knoflíky v šití. Neuhodí tě do očí, musíš se ptát, hledat. Pak najdeš vánoční betlémskou radost.
III. Král – nekrál
Uběhne nějakých třicet let. Chlapeček Ježíš zatím vyrostl, dospěl – a nestal se králem. Totiž stal, ale zase jenom pro ty, kteří v něm toho krále poznali.  Neměli to lehké – králové nosívají nach a šarlat, Ježíš měl oděv tesaře. Králové se nechávali nosit na nosítkách – on chodí pěšky a často bos. Králové mají desítky a stovky poddaných a služebníků – on, Ježíš má nevelkou hrstku žáků – učedníků. Králové mají paláce, on nemá, kde by hlavu složil (Mt 8,20). Králové mají zbraně a armádu, on nemá ze zbraní nic. 
Ale Ježíš těch třicet let nelenil. Kudy chodil (alespoň jako dospělý, jak víme z evangelií), tudy kázal, modlil se, vysvětloval Starý zákon, odpovídal na otázky, uzdravoval, dával najíst, z mrtvých křísil. Těšil smutné, pomáhal těm, kteří to potřebovali. 
Byl to král? Byl, ale jiný, než si lidé představovali. Byl to Král lásky, Král pokoje, Král odpuštění. Král tichý, nenápadný. Máme rádi takové krále? Žádný jiný takový nebyl. Jestli si v životě ceníme lásky, pokoje, odpuštění, pak máme rádi Ježíše. Protože on byl takový Král. 
IV. Velikonoční advent
Přišly jedny Velikonoce. Pro obyvatele krajiny kolem Jeruzaléma (víte, kde to je – přece u Středozemního moře, na východním pobřeží) to byl veliký svátek. Všichni se chystají na slavnosti v Jeruzalémě. I Ježíš se svými žáky – učedníky tam má namířeno. A Ježíš uchystá takový zvláštní příjezd. Pošle učedníky do vesnice, aby mu přivedli – oslátko. To rozhodně není trůn pro krále. Oslík – to je kůň pro chudé, takový trabant mezi starověkými dopravní prostředky. Na oslíku hodlá Ježíš vjet do Jeruzaléma. Bude to takový zvláštní průvod – neprůvod pro krále – nekrále. Zrovna jako ty zpěvy andělů při narození nebo celé betlémské jesličky. Na první pohled žádné královské oslavy. Ale ti, kdo se spoléhají na Hospodina, kdo se modlí, aby jim Pán Bůh dal dobré oči, aby viděli, kdo je ten pravý Král, ti ho poznají.
Kdyby Ježíš přijel s velkým průvodem, plným velbloudů nebo koní, asi by vzbudil větší pozornost. Jenže by mu uvěřilo mnoho lidí jen proto, že by byl napohled mocný a bohatý. To by byl přesně opak toho, co tento Král králů chtěl ukázat. Žádné na oko, na povrchu, jen pro oči, žádná reklama! To pravé a důležité v životě je nenápadné: láska, odpuštění, pokoj. 
Tak Ježíš udělal přesně to, o čem lidé četli ve Starém zákoně. V Zacharjášově proroctví se přímo říká: „Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti.“ (Za 9,9) Ti, kdo to četli, poznali krále králů snadněji. Je dobré číst bibli, když chce člověk poznat, kdo je pravý Král králů!
V. Král poznaný i nepoznaný
Tak tedy na oslátku vjíždí Ježíš do Jeruzaléma. Poznali v něm obyvatelé Krále králů? Poznali toho, který ví nejlépe, co je dobré pro život – totiž láska, odpuštění, pokoj? Jak kdo. Mnozí kupodivu ano. „Mohutný zástup,“ říká Matoušovo evangelium, dává najevo, že v Ježíšovi poznali Krále králů. Přesto, že jede „jen“ na oslátku, že se narodil jen jesličkách, že byl jen syn obyčejných rodičů. Poznali ho, měli z něho radost, volají: „Už je to tady! Už je tu ten, kterého požehnal sám Hospodin, Bůh celého světa, je tu Král králů, je tu ten, který nás zachrání ode všeho zlého!“
Tak to bylo krásné, jenže za pár dnů budou stát zase zástupy v průvodu, tentokrát na nádvoří domu, kde bydlel vladař Pilát, budou zase volat, ale něco jiného: „Ukřižuj ho!“ Možná to byli jiní lidé, ale kde v té chvíli byli ti, kteří o pár dnů dříve volali: „Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově?“ Možná dokonce, že někteří byli ti samí. Nějak moc rychle vyprchala radost z Krále králů!
VI. Už je to zase tady!
Za měsíc přijdou zase jedny Vánoce. A zase budou spousty lidí zpívat: „Narodil se Kristus Pán, veselme se“ a budou opakovat po andělích: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.“ My také, proč ne? Ale poznáme doopravdy toho Krále králů? Poznáme, že, tento Král opravdu uzdravuje, těší smutné, pomáhá těm, kteří to potřebují?  Že je to Král lásky, pokoje a odpuštění? Poznáme to tak, abychom už v lednu nebyli zticha, kdyby někdo volal „ukřižuj ho“? Poznáme ho, i když je tak nenápadný, že je potřebí docela pečlivě hledat? Nespleteme si pravého Krále s nějakým Ježíškem – panáčkem, figurkou z reklamy?
To nejdůležitější ale je, že on nejen přišel, nýbrž přichází, i dnes a doopravdy. A že on je ten pravý Král králů. To je naše radost. 
Modlitba 
Pane Ježíši Kriste, máme radost z toho, že jsme tě mohli poznat i v těch chudých betlémských jeslích o Vánocích, i na tom chudém oslátku, když jsi přijížděl na Velikonoce. Děkujeme, že právě ty a nikdo jiný jsi Král králů. Prosíme, ať víme, co tvé tiché, nenápadné kralování znamená pro nás – pro dnešek, zítřek i po celý život. Prosíme, ukaž se jako mocný Král lásky, pokoje a odpuštění všem lidem.	Amen.40


Poučení od fíkovníku 			      2. adventní
Luk. 21, 25-36						    8. 12. 2002
Ž 24,3-5
Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě? Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě. Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy.
I. MOTIVACE
Je druhá adventní neděle. Advent, jak jistě již víte, znamená čekání, očekávání. A na co vlastně čekáme? A čekáme rádi? Celý náš život je nějaké čekání. Nejprve rodiče čekají na to, až se narodíme. Musí čekat určitou dobu – vědí to. A jak se blíží doba narození, čekají stále netrpělivěji. To, že se má dítě narodit, pozná každá maminka podle bolestí. Ví, že je bude mít, ale nebojí se jich. Jen se na ně připravuje – cvičí, učí se dýchat zhluboka – dělá všechno proto, aby nebyla bolestmi zaskočena. Maminky vědí, že jestliže se má dítě narodit, bude jejich narození provázet bolest – ale stojí to za to, protože až se dítě narodí, na všechny bolesti maminka zapomene, takovou bude mít radost. Pak čekají rodiče na první úsměv dítěte, na jeho první krok. A pak už samy děti čekají na to, až půjdou do školy, až z ní vyjdou, chlapec čeká na děvče a naopak, když mají spolu schůzku. Pak se vezmou a zase znovu čekají – na narození nového človíčka. Čekáme však také na věci nemilé – třeba v čekárně u zubaře – tam je čekání obzvlášť nepříjemné. A někteří lidé (ti starší) vám třeba řeknou – já už nečekám na nic, jenom na smrt. Čekání je tedy doba, kdy se připravujeme na něco, co má přijít. Můžeme čekat a nic při tom nedělat, nebo se můžeme na to, co přijde, připravovat. Můžeme také čekat na něco, co se týká jen nás, a nebo můžeme čekat spolu s jinými lidmi na něco, co se týká všech.
II. JEŽÍŠŮV PŘÍCHOD 
Řekli jsme si, že je druhá neděle v adventu = očekávání. Čekáme něco, co je jen pro nás jednotlivce?
Každý rok si vždy v tomto období připomínáme, že na tento svět přišel Ježíš Kristus. Co to pro nás i celý tento svět znamená? Proč je to tak důležité? Co se z jeho příchodem změnilo? Proč se mu říká Mesiáš, Spasitel? Ježíš přináší do tohoto světa lásku. Možná, že si řeknete: a k čemu to? Vždyť ona tu jistě byla i předtím. On však přinesl lásku s velkým L.  Všude tam, kde Ježíš byl, mizely slzy, nemoci, trápení – všude vládla radost, pokoj, spravedlnost – můžeme se o tom dočíst v evangeliích. V době, kdy Ježíš chodil po tomto světě, to byly jen malé skupinky lidí, kteří se z toho mohli radovat. A vždy znovu mohli radostně čekat, že  Ježíš opět zavítá do jejich města, aby to mohli zase prožít. Ale ten advent, který nyní slaví křesťanská církev, není jen pro několik jednotlivců. Advent znamená čekání na něco, co se týká všech, celé církve, celého světa. Na co tedy vlastně všichni čekáme? Čekáme na to, až Ježíš znovu přijde na tuto zem.
III. KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ
V Bibli čteme o tom, že čekáme na království Boží. Království, v němž vládne sám Bůh – a o něm zase čteme, že Bůh je láska. To tedy znamená, že to bude království lásky, pokoje, spravedlnosti, ve kterém nebude utrpení, křivdy, bolesti. Máme tedy čekat. Smíme se spolehnout, že Pán Bůh plní své sliby a že se jeho království skutečně blíží. Můžeme se na to těšit a máme se na to i připravovat: stále více poznávat jeho lásku k nám i to, co on od nás očekává. Máme poznávat, co po nás Bůh vlastně chce. Máme poznávat jeho lásku k nám i to, co on od nás očekává.
IV. BŮH SVÉ SLIBY PLNÍ
Pán Ježíš často používal podobenství – to aby lépe vysvětlil, co nám chce říci. Když slibuje, že království Boží určitě přijde na tuto zem, mluví o fíkovníku. Říká – když se stromy začnou zelenat, víte s jistotou, že přijde léto. Přece po jaru, kdy se stromy zelenají, vždy přichází léto. A stejně tak je jisté, že přijde na tuto zemi Boží království. Jen nepřestávejte čekat a neztrácejte naději. Možná budete čekat dlouho, možná si začnete myslet, že to už ani není pravda, že Pán Bůh tentokrát svůj slib nesplní. Ale tak jako po jaru přijde vždy léto, tak přijde i doba, kdy se vlády zde na zemi ujme sám Pán Bůh. A nečekejte nečinně – proste, modlete se za to, abyste měli sílu v době čekání obstát, žít stále tak, jak to po vás Pán Bůh chce. Žijte tak, abyste byli dobře připraveni i na bolesti, které před příchodem tak veliké věci, jako je Boží království, mohou nastat. V tom čekání nejsme sami. Víme, že stejně tak čekají i lidé kolem nás – v našem sboru, církvi, lidé na celém světě. A v tom čekání také s námi bude Pán Ježíš. Již jednou přišel na tento svět – stejně tak je jisté, že přijde znovu, jak nám to slíbil. Nejsme na to čekání vůbec sami – i to nám má připomínat adventní doba.
MODLITBA
Děkujeme ti, Pane Bože, že nás nenecháváš ve strachu a nejistotě. Děkujeme ti za všechna tvá zaslíbení. A prosíme tě, dej nám sílu jim věřit, dej nám sílu poznávat tvé Slovo a žít podle něj.	Amen.42


3. adventní
15. 12. 2002
Otázka Jana Křtitele				      
Mt 11, 2-15							  
Ž 85, 2-4  
Hospodine, projevoval jsi své zemi přízeň, úděl Jákobův jsi změnil. Snímal jsi ze svého lidu nepravosti, přikrýval jsi všechny jeho hříchy. Svou prchlivost odkládal jsi zcela, přestával jsi planout hněvem.
I. MOTIVACE
Jan Křtitel byl zvláštní prorok. Jeho zvláštnost byla v tom, že velice naléhavě hlásal: „Teď, už teď se přiblížilo království Boží! Vy jste ti, kdo se setkáte s Mesiášem! Čekali jste dlouho, ale teď se dočkáte! Ale k vašemu čekání patří ještě něco jiného. Nového. Chcete-li vstoupit do tohoto Božího království, musíte se změnit. Všechno zlé a špatné, co je ve vás, musíte opustit. Podívejte se na svůj život a co je v něm špatné, změňte. A na znamení toho se dejte pokřtít. Aby i lidé kolem vás viděli, že to myslíte vážně.“
Za Janem Křtitelem přicházelo na poušť mnoho lidí. Ne proto, že by tam dělal zázraky, ale právě pro naléhavost, s jakou kázal.
Jan Křtitel tak věřil v blízkost Božího království, že se nebál  ani vladaře Heroda – i jeho chtěl zachránit pro Boží království – i jeho napomínal. Říkat vladařům, že v jejich životě není něco v pořádku, se ovšem nevyplácí. Proto jej Herodes dal vsadit do vězení.
II. POCHYBNOSTI
My už ovšem víme, že příchod Božího království na tuto zem nemůže překazit vladař, který je tak mocný, že může vsadit proroka do vězení. My už víme, že přišel někdo mocnější. Víme o tom, že přišel Mesiáš – Pán Ježíš. Stejně dobře o něm věděl i Jan Křtitel – vždyť ve chvíli, kdy jej křtil, rozpoznal, že opravdu přichází Spasitel – Syn Boží. Ale od té doby se mnohé změnilo. Jenže ne tak, jak Jan Křtitel i ostatní Izraelci očekávali. Ježíš se neujal vlády, nezačala vládnout láska – stále se děje nespravedlnost. Vždyť o tom svědčí i to, že je Jan ve vězení. Čeká zde na soud, na propuštění nebo trest. Cožpak již přestal čekat na příchod Božího království? Vždyť tomu tak věřil.
Jan ve vězení slyší od druhých lidí o tom, co dělá Ježíš. O jeho činech. Slyší o tom, že uzdravuje lidi kolem sebe, že tiší pláč a utrpení, že za ním přicházejí učedníci, kteří poslouchají jeho slova. To všechno slyší Jan právě ve vězení. Jak je to tedy možné, že ho tam Ježíš Kristus stále nechává? Království Boží přináší přece spravedlnost. A tak posílá za Ježíšem své dva učedníky. Mají se zeptat: „Jsi opravdu ten, který má přijít, nebo máme čekat někoho jiného?“ Pro Jana je to velmi důležitá otázka. Představte si – sedí ve tmě ve vězení a teď se má dozvědět, jestli se vlastně nemýlil, jestli je Ježíš opravdu Synem Božím. Není-li, pak celý Janův život ztratí smysl; vše, co říkal, byla lež. To by bylo hrozné zjištění. Netrpělivě čeká na odpověď.
III. ODPOVĚĎ
A učedníci se vracejí. Ježíš jim řekl, aby Janovi pověděli, co viděli a slyšeli. Viděli zázraky – slepí vidí, chromí chodí – plní se to, co bylo předpovězeno. Ale také slyšeli – slyšeli radostnou zvěst, která patří všem – i chudým To je přece také zázrak! Chudým nikdy nic nepatří. A teď dostávají radostnou zprávu – Ježíš, Spasitel, přichází i pro ně! To je hodně.
Království Boží do tohoto světa tedy přichází jinak, než si představujeme. Začíná ve zdánlivě malých věcech. Ale že to jsou malé věci, to se zdá jen divákům zvenku. Ti, kteří se s Ježíšem setkávají, vědí, že jde o věci veliké. A to je důležité. I Jan smí teď ve vězení poznat, že Ježíš není veliký tím, že by se stal najednou vládcem celého světa. Jeho cesta je jiná. On ještě musí pro jeho záchranu mnoho vytrpět. Čeká jej, stejně jako Jana, utrpení a nespravedlivost. Jeho velikost bude právě v tom, že nad tím vším zvítězí. Prozatím je na počátku této cesty. Někomu je to málo. Ohrne nos nad takovouto záchranou, chce někoho většího, silnějšího, slavnějšího. Takový člověk bude zklamán. Ale ten, kdo v Ježíši rozpozná opravdového Spasitele, ten najde naději a radost. A to i tehdy, když jeho činům nerozumí. Jan Křtitel se ptal i za nás. I my často nerozumíme, nechápeme, proč je na světě tolik utrpení a bolestí. Přijde vůbec někdy Boží království? Spolu s Janem můžeme čekat a věřit – už se přibližuje, nebojte se. Jen otevřete oči a uši – copak nevidíte i to dobré, co se v našich životech děje? Boží království do toho světa už přichází.
MODLITBA
Pane Bože, často nerozumíme tvým zaslíbením. Často ztrácíme naději. Ztrácíme trpělivost při čekání. Prosíme tě, dej, ať je letošní advent pro nás časem, kdy si připomeneme znovu a radostně, že ty své sliby plníš.	Amen.45


Svědectví Jana Křtitele			    4. adventní
J 1,19-28							  22. 12. 2002
Ž 85, 6-8
Chceš se na nás hněvat věčně? Stíhat hněvem všechna pokolení? Což nám nenavrátíš život, aby se tvůj lid z tebe radoval? Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství, uděl nám svou spásu!
I. Motivace
Kdo jsi? Co jsi zač? Když se vás někdo takhle zeptá, jak mu odpovíte? Asi vás vůbec nezná, nebo jen tak od vidění, takže byste se mu asi nejdřív představili jménem. A když by nepřestal dotírat, tak byste mu řekli, že chodíte do školy, že bydlíte tady za rohem anebo že umíte dobře hrát na foukací harmoniku. Asi by vás nenapadlo, že po vás chce vědět něco úplně jiného.
Občas se neumíme ptát. Položíme otázku, a když nám na ni tázaný odpoví, divíme se, co povídá, vždyť to nás přece vůbec nezajímá. Často se stává, že si lidé při rozhovoru nerozumí. Zvlášť když jde o rozhovor úřední, kdy to není jednoduché jen tak se zeptat, co tím vlastně ten druhý myslí. Všichni to znáte třeba ze zkoušení: otázka paní učitelky není tak úplně jasná a vy nevíte, co odpovědět. Nemyslím tím samozřejmě případ, kdy opravdu nic neumíte.
II. Vyznání
V podobné situaci jako žák před učitelem (nebo občan před úřadem) se ocitl Jan Křtitel. Žil velice prostý život na poušti a vyzýval lidi k pokání, k tomu, aby si uvědomili, že nejsou na světě sami a už vůbec ne ti nejvyšší. Mnoho lidí k němu přicházelo a on je křtil vodou v řece. To bylo znamením jejich vůle změnit svůj život a nežít, jako kdyby žádný Bůh nebyl.
Kněžím v Jeruzalémě, kteří měli na starosti duchovní život Izraele, se to moc nelíbilo. Poslali proto k Janovi posly s dotazem, co je vlastně zač. A ti jej právě vyslýchají - ptají se tou prostou otázkou „Kdo jsi?” Jan ví, že se nemusí představovat, je mu jasné, kam dotaz míří. Kněží se chtěli zeptat na to, čeho chce svým chováním a kázáním dosáhnout, kde je jeho cíl.
III. Ne, ne, ne
Je to tak trochu zvláštně napsané - nic nepopřel a otevřeně vyznal: „Já nejsem Mesiáš.” A asi se to celé taky odehrávalo trochu podivně. Jan totiž bez okolků odpovídá. Ale úplně jinak, než si tazatel představoval. To přece není běžné, aby ten, jehož se zeptáte na to, co je, odpověděl, co není.
Přestože je napsáno, že nic nepopřel, Jan zapírá. Třikrát. Odpovídá ne i na další dvě, tentokrát už přesně mířené otázky: ne, nejsem Eliáš, nejsem ten Prorok. Trochu to připomíná Petrovo zapření. Ten taky třikrát odpověděl „ne” po Ježíšově zatčení. Petr však tenkrát nechtěl být s Ježíšem spojován, a proto ho zapřel, vzdal se Krista. Jan zde naopak zapírá sám sebe proto, aby na Ježíše Krista ukázal.
To je přece správné. Jan Křtitel by si v tuto chvíli mohl začít hrát na spasitele. Někteří lidé by to okamžitě udělali. Vypnuli by hruď a řekli: „Copak nevidíte, že jsem nejvyšší prorok?” Ale to není čestné, ba ani rozumné. Je to jako když přijdu do podniku a zeptám se nějakého velmi dobře oblečeného člověka: „Vy jste pan ředitel?” Odpoví zcela samozřejmě: „Ne, ale rád vás k němu dovedu.” A takhle nějak odpovídá i Jan. 
IV. Kdo jsi?
Zdá se, že ti vyslanci nějak nechápou Janovu odpověď. On jim vlastně nabízí  spolupráci při hledání Spasitele, chce jim ho ukázat, ale kněží teď nějaký Mesiáš nezajímá. Chtějí mermomocí vědět, kdo je Jan. Ptají se znovu. Vypadá to, že na něj možná už i trochu nervózně křičí – mluv o sobě, řekni, za koho se sám pokládáš!
Když to tak nutně potřebují vědět, tak jim to řeknu trochu jinak, třeba už pochopí, myslí si Jan. A recituje jim jeden krásný verš z proroka Izajáše. Já jsem jenom hlas, jenom taková hlásná trouba, která na všechny strany vykřikuje, že přijde někdo velmi důležitý. Já vůbec nejsem podstatný, podstatné je to, co říkám.
Vždy, když měl přijet král někam do města, běžel před ním posel a vykřikoval z plných plic: „Místo! Místo pro krále!” A kolemjdoucí nezajímal najednou vůbec ten posel, ani si nevšimli, jak vypadá, všichni se hned těšili na krále, že konečně uvidí svého vládce přímo před sebou. Nebo když ohlásí rozhlas, že navštíví naši vesnici pan prezident, nikoho nezajímá, kdo to hlásí, kdo se skrývá za mikrofonem, ale kdy a kde je možné pana prezidenta vidět.
V. Proč?
Vyslanci už asi začínají chápat, jen teď nerozumí tomu, proč tedy Jan křtí, když není ani Mesiáš ani Eliáš ani ten zaslíbený Prorok. Proto kladou ještě jeden dotaz – proč. 
Jan se najednou dopálí: „Proč? Copak to nevidíte? Vždyť uprostřed vás stojí Mesiáš, ano, tady někde je. A má být v centru pozornosti. Uprostřed, nikoliv na okraji, protože on je nejpodstatnějším mezi námi. On je Král a Spasitel. Proto křtím. Abyste konečně otevřeli oči. Musím vám to ohlásit.” 
A Jan Křtitel obrací svůj ostrý ukazovák proti vyslancům: „Vy sami byste pro něj místo neudělali, však to známe z Betléma. Už od narození se ho straníte a nechcete ho mezi sebou. Proto teď tady stojím a svým chováním a kázáním, ano i křtem volám: <Místo! Místo pro krále!>”
VI. Pokora
Chvíli je ticho a pak Jan už v klidu dodává: „A o mě se nestarejte, já jsem naprostá nula proti tomu, kdo přijde, proti opravdovému Mesiáši, který se vydal zachránit svůj lid. Nejsem žádný prostředník. Já mu totiž nejsem hoden zavázat ani řemínek u obuvi, ani tkaničku od boty. Otrok je víc než já, protože já chci ukázat tam nad sebe, k Bohu.”
Jan má pravdu. Jestliže chceme lidem okolo sebe říct něco o Bohu, nemůžeme mluvit jen o sobě. Nemůžeme svým spolužákům říkat: „Já znám Ježíše, heč! Já jo!” Jan Křtitel nám ukázal, jak na to: „Neptej se, co vím nebo si myslím o Kristu já. Raději ti ho rovnou ukážu. V Bibli i v životě.”
Modlitba
Pane Ježíši Kriste, hledíme k tobě jako ke králi všech lidí. Dej, ať umíme být tvými dobrými posly. Ať po naší zprávě o tobě hledají všichni tebe a nedívají se jen na nás. Nauč nás, prosíme, vyprávět o tobě tak, aby to pro naše kamarády bylo zajímavé a přitažlivé.	Amen.47


Narození Ježíše				          hod Boží vánoční
Mt 1,18-25							  25. 12. 2002
Ž 96,1+13
Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu, celá země! 
Vstříc Hospodinu, že přichází, že přichází soudit zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle své pravdy.
I. Motivace
Je ráno a někteří lidé možná ještě leží v posteli a spí. Ale vy, kteří jste přišli na bohoslužby, jste už nějakou tu chvíli vzhůru. Jak jste se vyspali? Dobře? To je prima. A komu z vás se zdál nějaký sen? Když ne dnes, tak někdy dřív se určitě zdál sen každému. Někdy jsou sny zmatené, že je ani neumíme ráno vyprávět, jindy nás vyděsí. Anebo jsou pohádkové.
Lidé vždycky hledali ve svých snech nějaký význam. Někteří dokonce píšou celé knížky o tom, co znamená, když ve spánku vidím třeba peníze, nebo dítě, nebo oheň. Prostě snaží se to, co se nám zdá, vykládat. Ne vždy mají sny opravdu smysl. Ale v příběhu o narození Pána Ježíše ve snu promlouvá sám Bůh. A to je velice vážné.
II. Vážné rozhodnutí
Josef stojí před vážným rozhodnutím. Marie, s kterou se právě chtěl oženit, se vrátila z návštěvy u tety Alžběty. Nebyla tam jen tak na skok, ale na několik týdnů, protože teta bydlí daleko v horách. A když přišla zpátky domů, zjistilo se, že je těhotná, že bude mít dítě.
„Ale s kým?” ptá se marně sám sebe Josef. „Určitě to dítě není moje, to přece vím, já jsem s ní nic neměl. To znamená, že mě musela zradit, že už mě nemá ráda.” Josef smutně sedí, s nikým nemluví a mračí se. Není divu, vždyť Marie mu slíbila věrnost, už byli zasnoubeni a do svatby zbývá jen pár dní. A teď tohle.
Marie mlčí. Možná, že už dávno mu měla říct o tom, že ji navštívil anděl a řekl jí, že se stane matkou. Matkou Božího Syna, Mesiáše. Ale kdoví, jestli by jí Josef věřil. Teď jí věřit nebude už vůbec. Proto Marie mlčí a věří, že opět zasáhne Hospodin.
III. Sen
Josef se nakonec rozhodl. „Musíme se rozejít, musíme, nedá se nic dělat,” přesvědčuje se a skrývá slzy, „ale i když mě nemá ráda, já ji rád mám a nechci jí ublížit ani soudit. Proto se rozejdeme potají.” Jde spát s tím, že zítra se vše vyřeší.
Josef netuší, že se vše vyřeší už v noci. Přichází totiž sen a s ním anděl, posel od Boha. „Není to tak, Josefe, jak si myslíš. Marie tě vůbec nezradila, má tě pořád stejně ráda jako dřív. To dítě, které nosí, posílá do světa Bůh. Narodí se z Božího rozhodnutí. Stvořitel, který stvořil člověka, vše zařídil tak, aby Boží Syn prošel cestu života jako každý jiný člověk.” Anděl se usmívá a pokračuje v domlouvání: „Můžete se klidně vzít, není třeba rušit svatbu, budete dobří manželé.”
Lidé často mluví ze spaní, nebo se náhle probouzejí, padají z postele, to všechno kvůli snům. Ale Josef určitě spal klidně. I kdyby chtěl, asi by se nezmohl na slovo, vždyť komu se přihodí slyšet poselství od Boha? A navíc takové? Josefovi se dostává obrovské cti a zároveň zodpovědnosti: v jeho rodině přijde na svět Mesiáš, Spasitel, ten, co všechny vysvobodí.
Ano, tak mu to ten anděl řekl: „Marie porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.” Josef má šanci být u toho, to přece je nádherná příležitost, všechno je najednou jinak. Teď už je i Josefovi známo tajemství, jež dosud nosila ve své mysli jen Marie. A přijde den, kdy bude známo všem lidem.
IV. Jméno
Josef klidně spí bezesným spánkem, anděl odešel a my toho využijeme, abychom si popovídali něco o jménech. Víte, že každé jméno má svůj význam? Znáte význam svého jména? U některých to přímo slyšíme – Bohuslav, u jiných musíme pátrat v jiných jazycích – Štěpán = věnec pro vítěze, Dominika = paní.
Jméno o člověku vždycky něco vypovídá. Jako například Immanuel – to znamená „Bůh s námi”. Už prorok Izajáš kdysi předpověděl narození Spasitele, toho, který teď v Izraeli přijde na svět. Pro Izrael, ale i pro všechny ostatní. Vypadá to sice, že s tím jménem se Izajáš netrefil, ale Ježíš – to můžeme přeložit „Bůh zachraňuje”. Nás může zachránit jedině Bůh, když je s námi. A právě v Ježíši s námi je.
V. Narození Spasitele
Vraťme se do příběhu. Už je dávno bílý den, všechno se vysvětlilo, všechno dobře dopadlo. Josef s Marií se na sebe už zase usmívají. Brzy bude svatba, všechno proběhne tak, jak si původně plánovali, není třeba nic rušit.
A přece jejich, teď už společné tajemství, zůstává. Opatrují jej spolu až do okamžiku, kdy na svět přijde Spasitel. Prvními svědky jeho příchodu jsou právě oni dva. Ale jen na chvíli, jen do doby, kdy Hospodinův anděl opět zasáhne a vyhlásí jeho narození dalším – pastýřům, mudrcům a jejich prostřednictvím i ostatním lidem.
Náš Zachránce má jméno Ježíš. Nejen díky Josefovi a jeho snu, ale především díky Hospodinu.
Modlitba
Pane Bože náš, jsme rádi, že jsi nám dal Zachránce, Pána Ježíše, který nás vysvobozuje. Od lenosti a zloby, od závisti, drzosti a sobectví, od neposlušnosti i od přezírání ostatních. Děkujeme, že máme takového Zachránce, a prosíme, aby to nezůstalo jen naším tajemstvím, ale abychom o tom všem uměli říct těm, kteří ještě jako Josef nic nevědí.	Amen.50


Útěk do Egypta				      1. po narození Páně
Mt 2, 13 – 23						  29. 12. 2002
Ž 71,1 
Utíkám se k tobě, Hospodine, kéž nikdy nejsem zahanben!
I. Motivace
Víte, co všechno znamená stěhovat se? Jak dlouho trvá, než si vy nebo vaši rodiče všechno zabalíte? Co všecko je nutné sbalit a odvézt, co je potřeba navíc ještě vyřídit? A teď si představte, že byste se museli odstěhovat hned. Teď hned. Třeba během jediné hodiny. Nebo dokonce v noci. A s sebou byste si mohli vzít jen to, co sami unesete. To by pak celé stěhování vypadalo úplně jinak. Co byste si pak vzali s sebou? Asi jen to nejnutnější, že. Zkuste si to. Vymyslete teď, během chviličky, co byste nutně potřebovali k životu, opravdu ale jen to nejdůležitější. A teď si zkuste prohlédnout to, co by vám doma zůstalo jako nedůležité. To je věcí, viďte...
II. Klanění mudrců
Před několika dny jsme slavili vánoční svátky. Každý rok si vždy o Vánocích  připomínáme Ježíšovo narození. Vánoce skončily, co bude dál? Josefovi a Marii se v judském Betlémě narodil očekávaný syn Ježíš, zdá se tedy, že je všechno v pořádku. Jenže není. Nedaleko od Betléma se cosi děje, a to dokonce v Jeru-zalémě, hlavním a nejdůležitějším  izraelském městě.
Tehdy bydlel v královském paláci král Herodes, a tou dobou se u něj objevili hvězdopravci – mudrci, kteří hledali právě narozeného židovského krále, aby se mu mohli poklonit. Viděli totiž zvláštní hvězdu, která oznamovala příchod nového krále. Domnívali se, že krále naleznou – kde jinde – v královském paláci. Ale král Herodes o žádném královském děťátku nic nevěděl a dost se znepokojil. Začal se dokonce bát – o svůj trůn, o moc, o sebe. Ale nedal na sobě nic znát a začal jednat. Dal si zavolat znalce zákona a od nich zjistil, že podle dávných proroctví se má nový židovský král narodit v Betlémě. Takže teď už věděl, kde ten obávaný  „konkurent” je, a hned tam také ony mudrce poslal: „Jděte do Betléma, tam po tom dítěti důkladně pátrejte. A jak ho najdete, hned mi to oznamte, abych se mu také mohl jít poklonit.” (Darebák, napadne nás, předstírá, že se mu chce také poklonit, ale přitom už určitě vymýšlí, jak se ho co nejrychleji zbavit.)
A teď jsme už zase v Betlémě. Mudrci, vedeni tou hvězdou, správně našli narozeného krále – Mesiáše, tedy Ježíše. Klaněli se mu, obětovali mu přinesené dary, ale zpět ke králi Herodovi se již nevrátili. Ve snu totiž dostali od Boha pokyn, aby odcestovali jinou cestou.
III. Útěk do Egypta
Teď začínáme cítit, že tady končí ten příjemný vánoční příběh, jako když se probudíme druhého dne a všechno je najednou jinak. 
Ano, vše je jinak, a ne až ráno, ale dokonce už v noci. V noci, kdy všichni spí, i Josef spí, ale ne moc klidně. Zdá se mu sen, v tom snu mu Boží posel sděluje naléhavou zprávu: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku Marii a  uprchni. Král Herodes bude hledat dítě, aby ho zahubil, musíš rychle pryč. Jdi do Egypta, tam už Herodova moc nesahá, a tam buď tak dlouho, dokud ti neřeknu.” 
A Josef poslechne. Ještě v noci vezme všechno, co má – Marii a Ježíše, a prchá do Egypta. Do stejného Egypta, z kterého kdysi dávno jeho předci odešli. V Egyptě trpěli jako otroci. Hospodin je odtamtud slavně vyvedl, dal jim slíbenou zemi, ale teď je v té zaslíbené zemi najednou nějak dusno, nějak těsno. Není tu místo pro dva krále. Mocný král Herodes nestrpí, aby mu někdo jiný přebral trůn.
IV. Herodova pomsta
Odešli právě včas. Stihli to. Právě teď se totiž král Herodes dovídá, že ho mudrci oklamali. Místo aby mu přišli pěkně povědět, kde přesně ten nový král přebývá, tak hezky potichoučku zmizeli. Bůh jim dal pokyn a ten byl důležitější než špatné přání krále. 
A tak to tedy ne. To si král přece nenechá líbit, teď všem ukáže, kdo je ten mocný. Hned posílá do Betléma své vojáky. Jejich úkol zní – zabít všechny chlapce  v Betlémě a okolí. Všechny, co se právě teď narodili až po dvouleté, pro jistotu. 
Tak, teď se králi Herodovi ulevilo. Teď už má jistotu, že žádný nově narozený král nemůže jeho kralování ohrozit. Vůbec ale netuší, že Ježíš – ten, kterému nejvíce usiloval o život – je dávno v bezpečí. 
A také že tento hrůzný Herodův čin se stává splněným proroctvím o velikém pláči a nářku, kdy maminka Ráchel oplakává své děti, ale není k utišení, protože jich už není. Takto prorokoval Jeremiáš, když byl izraelský lid veden do babylónského zajetí.
V. Návrat
Netrvalo ale dlouho a na krále Heroda také došlo. Zemřel. Teď už je v izraelské zemi pro Ježíše i celou jeho rodinu bezpečno. 
V tu chvíli se opět ukazuje Josefovi ve snu boží posel, tak jak slíbil, a oznamuje mu tentokrát příjemnější zprávu: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi zpět do země izraelské, neboť ti, kteří ukládali o život dítěti, již zemřeli.” 
A Josef poslechne, vydává se na zpáteční cestu i s celou svojí rodinou. A zde se  naplňuje další proroctví o zaslíbeném Králi, Mesiáši, Božím Synu – „Z Egypta jsem povolal svého syna”.	
Josef se po dlouhé cestě konečně dostal k cíli, ale tu ho najednou čeká nemilé překvapení: V Judsku, kde dřív bydleli, kraluje nyní jakýsi Archelaos, a tento Archelaos je synem krále Heroda. Teď dostává Josef strach. Proslýchá se totiž, že král Archelaos je stejně krutý, jako býval jeho otec Herodes... 
Josefovy chmurné myšlenky ale přeruší další Boží zásah. Posílá svého posla k Josefovi s uklidňujícím poselstvím. A tak se podle Boží vůle Josef usazuje v Galilei, v městečku zvaném Nazaret.
Modlitba
Mocný Bože, děkujeme ti, že jsi po celou dobu chránil svého vyvoleného na všech jeho cestách, při pobytu v Egyptě i po návratu do izraelské země. Prosíme, veď a ochraňuj i nás, když se ubíráme po našich, často všelijak pokřivených cestách. Dej, ať jsme poslušní a dokážeme se vždy spolehnout na tvé Slovo, tak, jako Josef.		Amen.53


Dvanáctiletý Ježíš v chrámě	      2. po narození Páně
L 2, 41 – 52							      5. 1. 2003
Ž 138,1-2
Celým svým srdcem ti vzdávám chválu, přímo před bohy ti zpívám žalmy, klaním se ti před tvým svatým chrámem, tvému jménu vzdávám chválu za tvé milosrdenství a za tvou věrnost; svou řeč jsi vyvýšil nad každé své jméno.
I. Motivace
Už se vám někdy stalo, že jste se ztratili? Byli jste třeba s rodiči ve městě nakupovat, zakoukali jste se do nějaké výlohy s krásnými hračkami nebo jste byli na dovolené u moře, klidně jste si hráli v písku, a náhle jste zjistili, že okolo vás jsou jen samí cizí lidé. Máma ani táta s vámi nejsou, najednou nikoho neznáte, nikdo si vás nevšímá. Co teď budete dělat? Ale zkuste si představit, jak asi musí být vašim rodičům! Jak se maminka a tatínek asi vyděsí, když si uvědomí, že jste se jim někde ztratili. Začnou rychle přemýšlet, kde vás ještě naposledy viděli, vyptávají se kolemjdoucích, jestli vás náhodou někdo nespatřil. Všude vás hledají a mají veliký strach, aby se vám náhodou něco zlého nepřihodilo... A jak nevýslovnou radost pak mají, když vás naleznou!
II. Slavení velikonočních svátků
Před čtrnácti dny jsme všichni společně oslavili svátky vánoční, před několika dny nám začal nový kalendářní rok a dnes si máme vyprávět o slavení dalších svátků. Je to trochu zvláštní, že sotva skončily Vánoce, už tu máme Velikonoce, ale je to tak. Dnešní neděli si  totiž máme vyprávět příběh o velikonočním  putování do Jeruzaléma. 
Každý dospělý muž se měl alespoň třikrát za rok, vždy při příležitosti nějakého svátku, vypravit do jeruzalémského chrámu. Tam měl obětovat předepsané oběti, modlit se, děkovat a chválit Boha. O svátcích velikonočních, kdy si izraelský národ připomínal vyvedení z Egypta, chodívali do Jeruzaléma společně často celé rodiny. Vydávali se na cestu ze širokého okolí dlouho předem, pěšky putovali do Jeruzaléma, aby tam pobyli několik dní a v chrámě vykonali předepsané úkony.
III. Na cestě
Tehdy se jako každoročně dostali do Jeruzaléma i Josef a Marie. Byl s nimi i Ježíš, ale nebyl už malé miminko. Dávno vyrostl. Teď z něj byl dvanáctiletý rozumný chlapec.
Podle svátečních zvyklostí vykonali vše, jak měli. Velikonoční svátky pomalu končí. Josef s Marií se vydávají na zpáteční cestu, všude plno lidí, zmatek. Najednou si uprostřed všeho toho mumraje uvědomují, že jejich syn Ježíš s nimi není. „To nic”, myslí si, „však on je jistě někde s ostatními známými poutníky, šel asi už napřed.”
Jenže jdou už celý den a Ježíše stále ještě nikde nevidí. Začnou se tedy ptát svých známých a příbuzných, začnou Ježíše hledat, ale nikdo o něm nic neví, nikdo si ho v zástupu vracejících se poutníků nevšiml.
IV. V Jeruzalémě
„Co teď ? Budeme se muset vrátit zpět do Jeruzaléma. Asi tedy nešel napřed, zřejmě se někde zdržel. Doufejme, že ho najdeme.” Tak tedy Josef s Marií, místo aby šli radostně a v pohodě domů, obrací se, a vrací se plni neklidu a obav zpátky do Jeruzaléma.
Po celý den ho všude hledají, na náměstích, na tržištích, po domech, mezi známými i neznámými lidmi, bezvýsledně. Hledají ho i celý druhý den, stále nic. Teprve po třech dnech marného pátrání jej nalezli. Představte si kde byl: v chrámě! No koho by to napadlo! Kdo by to tušil!
V. V chrámě
Ježíš si klidně sedí v jeruzalémském chrámě, mezi učiteli a znalci Božího zákona, a je plně zabrán do rozhovoru s nimi. Vypravují si o Bohu, o prorocích, o desateru Božích přikázání, o velikých a udivujících Božích činech. Ježíš naslouchá a také se sám ptá. Často ovšem i on odpovídá na mnohdy záludné otázky, které mu jsou kladeny. A všichni, kdo ho slyší, žasnou nad jeho chápavostí a diví se rozumnosti jeho odpovědí.
VI. Shledání
Jenže tohle všechno Josef ani Marie nevěděli. Když konečně dlouho hledaného Ježíše s úlevou nalezli, celí se zarazili, byli opravdu velice překvapeni. A jeho starostlivá maminka Marie k němu přistoupí a ptá se: „Synu, copak jsi nám to udělal? Podívej se, vždyť my oba, tvůj otec i já, jsme tě dlouho úzkostlivě hledali.”
Co jim na to Ježíš odpoví? Pravděpodobně se omluví, bude mu to všechno líto, možná také slíbí, že něco podobného už nikdy neudělá... Ale to co teď Ježíš řekl, opravdu nečekali, jeho odpověď vůbec nepochopili. Řekl jim totiž: „Proč jste mě vlastně hledali? Cožpak jste nevěděli, že jsem v domě mého Otce? Že musím být tam, kde se jedná o věc mého Otce?”
 Jak tomu také mohli porozumět, když každý mluvil o něčem jiném! Josef s Marií mají obyčejný rodičovský strach o své dítě, které se jim ztratilo. Trochu ovšem pozapomněli, že to není jen jejich dítě, které jim bylo svěřeno, ale především Boží dítě, Boží Syn. A že se tedy o něj nemusejí strachovat, protože je pod Boží ochranou. A Ježíš  – ten teď vůbec nemluví o svých pozemských rodičích, ale právě v tuto chvíli se poprvé vědomě přiznává k Bohu jako ke svému pravému Otci. 
VII. Návrat
Marie to sice stále nechápe, vůbec tomu nerozumí, ale všechny události si dobře zapamatuje a Ježíšova slova uchová ve svém srdci.
Ježíš ví, že je Boží Syn a že ho Bůh v pravý čas povolá jako svého služebníka. Teď však ještě ne, nyní se vrací jako každý správný a poslušný syn se svými rodiči domů, do Nazareta. A zde je již opět všechno jak má být, Ježíš poslouchá své rodiče, zdárně prospívá  a je milý Bohu i lidem.
Modlitba
Nebeský Otče, často jako Marie a Josef mnoha věcem či událostem nerozumíme a nechápeme, co znamenají nebo čím nám mohou být prospěšné. Věříme ti, že nad námi držíš, stejně jako jsi držel nad svým synem Ježíšem svou ochrannou ruku, ať jsme kdekoliv.	Amen.55


Pokušení na poušti			     1. po Zjevení Páně
Mt 4,1-17							   12. 1. 2003
Ž 138,3
Odpověděl jsi mi v den, kdy jsem tě volal, dodal jsi mé duši sílu.
I. Konstanta
Jistě znáte ve škole různé „věty“, které pomáhají a je dobré pamatovat si je (např. Pythagorova, Archimédova..) S jejich pomocí rozluštíte zdánlivě neřešitelné věci. Nebo Pí – Ludolfovo číslo. To je radost, počítat s ním kružnice, kruhy, kouli...
Víte, že to jde i v životě, tak říkajíc mezi lidmi? – Například: Tatínek mi nasekal... vím ovšem, zač to bylo a že to bylo z lásky ke mně a ze starosti o mě. Ta láska je neměnná konstanta, klíč i k někdy zdánlivě nepochopitelným věcem.
II. Předznamenání
Je to tak i v Bibli, o Pánu Ježíši Kristu. Na začátku se vypráví o dvou konstantách:
 – Ježíš přišel k Jordánu a byl pokřtěn od Jana Křtitele.
 – Ježíš zvítězil nad pokušitelem na poušti.
My si všimneme, že obě ty události jsou propojeny. Působí v nich Duch svatý. Ve křtu na Ježíše sestoupí. Do pokušení (a v nich) jej vede.
III. Pokušení chleba
Po tak dlouhém půstu, kdy Ježíš schválně nepřijímal potravu, aby soustředil všechnu svoji mysl na to, co ho čeká, velmi vyhladověl. A to se Pokušiteli náramně hodí – přichází s návrhem: udělej si chleba. Kdyby to Ježíš udělal a posloužil si chlebem, co by to znamenalo? Znevážil by svou dlouhou přípravu, opravdovost, s níž je třeba pokušení přemáhat. „Lehce přes překážky“ – to by se stalo jeho životním vyznáním. Posluž si sám! Mysli na sebe! Jsi přece Syn Boží. Tak ti to sluší! To můžeš! Tohle všechno ale Pán Ježíš odmítá. I na poušti je pro něj to nejpřednější znát Boží slovo. To zjevuje, co se má stát, to nese pravdu o lásce, odpuštění, Boží vůli, které jedině utvářejí skutečného člověka. Ty sytí lidskou bytost na prvním místě. Bez nich duše umírá, i když nám dobře tráví... Ani duše Božího Syna by nebyla výjimkou.
IV. Pok(o)ušení Boha: Zázrak udělej!
Ve víře se nade vše vystříhej všetečného pokoušení Boha a přezkušování jeho zaslíbení. Bůh nedopustí konec svého Syna, dá mu věčnost a nesmrtelnost, avšak nenechá ani jím samotným sebou manipulovat. Ježíš nemá hledět ve své absolutní důvěře na skály pod sebou – nýbrž na kříž, na který bude „povýšen“. Tam jej jeho Otec rád ochrání. Pro jeho poslušnost a pokoru.
V. Pokušení ovládat: Pozor na hrátky s čertem!
V našem vyprávění je to největší pokušení. Nepatrnou poklůnkou, skoro neznatelnou, si zajistit celou časnost. Snad s veškerou světskou mocí se dostat k Božímu království už na zemi. Avšak: jednou se pokloníš jinému než Bohu – a už se z toho nevyhrabeš! Tak jako Bohu nikomu a ničemu jinému už nedůvěřuj! A proto: hybaj z cesty, satanáši! Nepřekážej na cestě, která vede k Bohu, i přes kříž.
Vi. Ježíš měl na mysli také nás
Už víš, co je konstanta víry? Ježíš přemohl pokušení – ta rozhodující pro spásu, i ta naše... Už na nás, Ježíšových služebnících, nespočívá břímě rozhodujícího zápasu. Není nutné prošlapat neznámé cesty. Nový a radostný prostor jeho učedníků je svědectví o Ježíšových skutcích a slovech, o jeho vítězství nad pokušitelem a jeho svody. Tato „Kristovská věta“ stojí za to.
Modlitba
Děkuji ti, můj Pane, že mohu číst a přemýšlet o tvých zápasech s pokušitelem. Hlavně tam, kde sám svůj zápas neumím vyhrát. Smím říci, že jej vyhráváš ty?
	Amen.57


Povolání rybářů				       2. po Zjevení Páně
L 5,1-11							    19. 1. 2003
Ž 138,4-5
Hospodine, všichni králové země ti vzdají chválu, až uslyší, co jsi vyřkl. Budou zpívat     o Hospodinových cestách, neboť sláva Hospodinova je velká.
I. Úvod
Už jste slyšeli někdy kázání? Co to je za otázku? Mnohokrát v kostele! A kde jinde? V přírodě, na kopci, v jeskyni, v rádiu, televizi a já nevím kde ještě. A co takhle na lodi, lodičce proti lidem na břehu... I to by šlo. Tak to udělal jednou Pán Ježíš – aby ukázal, že evangelium lze zvěstovat na rozmanitých místech. Jen to musí být evangelium.
II. Kázání 
Stalo se to v Galileji, u jezera. Tam chtěl mít Ježíš odstup od davů lidí, které jej obklopily na břehu. Požádal Šimona, aby s ním v lodi zajel kousek od břehu, aby na něho dobře viděli a hlavně ho slyšeli. Posadil se a učil. Boží slovo to bylo, evangelium o přicházejícím Božím království. Lidé je chtěli slyšet stále znovu, utíkali už tehdy před suchopárem a bezradností farizejské rétoriky. A Pán Ježíš to uměl – aby všichni slyšeli a rozuměli!
III. Na tvůj rozkaz
Ale co to je za skupinku, která si opodál dělá svoje? Rybáři po únavném nočním marném házení sítí čistí své nářadí a připravují je na večerní lov. Šimon Petr je i zde ve službě, dohlíží, aby vše bylo, jak má být. Tu uslyší velmi prostou radu. „Zkus ulovit něco ve dne. Zamiř s lodí na hlubinu.“ Ví, že poslechne, je to ne-odolatelná pobídka. Ježíš je někdo, komu nelze odolat.
IV. Divné to věci dnes
Poslušnost se vyplatila hned několikrát. Prvně, že mají bohatý úlovek=nejlepší nakonec. Pak, že z něho nezpychnou – ulovené množství je div, dar, který vyjeví dárce: je to Pán Bůh. Novou technikou lovení ryb ony rybáře v čele s Šimonem Petrem ohromil. Setkali se s někým zcela jiným než dosud. Za další: spolu s ním do jejich života přišlo ovšem víc než jen technický pokrok a extrapocit. Přišel nový smysl života. V Petrovi nejdříve pořádně hrklo – je to přeci nanejvýš nebezpečné, být tak blízko Božím věcem! V každém člověku tak trochu hrkne, když si to uvědomí. A kdo se nelekne, leknout by se měl.  V Ježíši přichází vždy i ten nový svět jeho království, jiný než náš.
V. Lidi budeš lovit
Proto slyší hned v zápětí: Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. Pro Petra a ostatní rybáře to znamená: vzdát se oslavování vedlejších úspěchů, odložit dosavadní nástroje své práce, jít za Ježíšem tímto pozemským světem a pro Ježíše lovit (získávat) živé lidi. Snad to slovíčko „lovit“ nám připadne trochu surové nebo syrové. Avšak rybáři mu dobře rozumějí: chytat či lovit ryby – to v sobě obsahuje trpělivost, dobrou přípravu, dobré nástroje, cit, pokoru, naději novou každého jitra... Možná, že rolník by od Ježíše uslyšel: budeš sít a sklízet pro mne, advokát zas: budeš se zastávat mých nejmenších, atd. Každý má sloužit tím, co nejlépe ovládá a těm, kterým rozumí. Zkuste se zeptat svého faráře, co ten slyší od Ježíše jako své povolání... A nakonec si to řekněte sami o sobě! Tak můžete rovnýma nohama vstoupit do toho příběhu...
Modlitba
Pane Ježíši, i já chci od tebe slyšet slovo do svého života. Dej mi vnímavost, abych je nepřeslechl.59


Uzdravení ochrnutého		     3. po Zjevení Páně
Mk 2,1-12							    26. 1. 2003
Ž 138,6-7
Hospodin je vyvýšený, ale hledí na poníženého, zdálky pozná domýšlivce. I když jsem   v soužení, ty mi zachováš život, vztáhneš ruku proti hněvu mých nepřátel a tvá pravice mě spasí.
I. SETKÁNÍ S NEMOCÍ
Někdy býváte nemocní. Máte rýmu, kašel, bolí vás v krku, musíte ležet v posteli. Někdy musíte dokonce do nemocnice. Možná znáte děti, nebo i dospělé, kteří jsou nemocní dlouho, jsou vážně nemocní, musí se svou nemocí žít. Za kým tito lidé přicházejí? Kdo jim může pomoci? Jak se mohou s nemocí vyrovnat? A nemůžeme jim pomoci my sami?
II. JEŽÍŠ KÁŽE V KAFARNAUM
Když se Ježíš vrátil do Kafarnaum, dozvěděli se o tom lidé a sešli se v domě, ve kterém Ježíš pobýval. Přišli za Ježíšem. Lidí bylo tolik, že se ani do domu nemohli pořádně vejít. Ježíš   k nim  mluvil. Obsahem zvěsti, se kterou Ježíš z Nazareta přišel, bylo, že se přiblížilo království Boží. Co konkrétně království Boží přináší do života Ježíšových posluchačů, o tom vypráví tento příběh.
III. ZA JEŽÍŠEM PŘINÁŠEJÍ OCHRNUTÉHO
Najednou se stalo něco nečekaného. Čtyři muži chtějí přinést k Ježíši svého ochrnutého kamaráda. Být ochrnutý znamená většinou nemoci chodit nebo chodit velmi těžko. Znamená to těžké omezení na celý život. Je to vážné onemocnění. Ochrnutý z tohoto příběhu byl asi hodně postižený. Ležel jenom na lehátku, nemohl se hýbat a byl odkázaný na pomoc ostatních.
Přátelé slyšeli o Ježíši, o tom, že by mohl pomoci, a věří tomu. Právě jejich víra může pomáhat překonávat překážky, může posilovat.
Snaží se s ochrnutým na lehátku dostat co nejblíže Ježíši. Dům je ale plný lidí, tak si musí pomoci jinak. Odkryjí střechu přímo nad místem, kde stál Ježíš, a nemocného na nosítkách spustí do domu před Ježíše.
IV. JEŽÍŠ ODPOUŠTÍ HŘÍCHY 
Všichni, kteří poslouchali, byli překvapeni. Ježíš rozpoznává víru těch, kteří ochrnutého přinesli, a ochrnutému odpouští jeho hříchy. Proč ho hned nevyléčí? Ukazuje nám, že nemoc sama není v lidském životě to nejhorší. S nemocí můžeme jít za lékařem a ten nás může často úplně uzdravit. To podstatné, co potřebujeme, je jistota, že patříme Bohu. Tuto jistotu nám ale může dát jen On sám – svým odpuštěním. 
V. ZÁKONÍCI HODNOTÍ JEŽÍŠOVO JEDNÁNÍ
Mnozí za Ježíšem přicházejí a jsou dychtiví slyšet jeho slovo. Tuší, že toto slovo potřebují do svého života. Jsou tu však i zákoníci, kteří sedí a sledují. Stejně jako ostatní naslouchají každému Ježíšovu slovu, ale ne proto, aby se nad ním zamysleli. Oni přece znají Zákon a vědí, jak se chovat. Sledují, co Ježíš říká a jestli říká všechno tak, jak je to v Zákoně psáno. V tuto chvíli s ním nesouhlasí, reptají. V duchu s Ježíšem polemizují. Myslí si, že Ježíš se plete do něčeho, co mu nepřísluší. Hříchy přece může odpouštět jen Bůh.
VI. JEŽÍŠ UZDRAVUJE
Čteme, že Ježíš poznal, o čem zákoníci přemýšlejí. Vidí do srdcí i těmto lidem. Jako odpověď zákoníkům ukazuje, že má moc i nad nemocemi. „Pravím ti vstaň, vezmi své lože a jdi domů!“ A ochrnutý opravdu vstal a před očima všech začal chodit. Všichni žasli a chválili Boha.
Vii. ZÁVĚR
V tomto příběhu můžeme poznat, že Ježíš je opravdu ten, koho nám zaslíbili starozákonní proroci. Je Synem člověka. V něm k nám přišel a v něm také jedná Bůh.
Ježíš přichází za nemocnými – odpouští jim hříchy, v odpuštění přináší dar nového života, posiluje je, v jeho moci je i zbavit nemoci. To podstatné však je ujištění o hodnotě jejich života v Božích očích. 
My můžeme společně se zákoníky sedět, sledovat a hodnotit. Anebo můžeme jít a být spolu s nemocnými, přinášet jim naději, pomáhat nést jejich bolest a trápení. Prosme Boha, aby nám k tomu dal odvahu a sílu.
MODLITBA
Pane Bože, myslíme dnes na všechny nemocné, na lidi, kteří prožívají trápení, musí se vyrovnávat s postižením. Prosíme tě, opatruj je a povzbuzuj a veď i nás tak, abychom jim dovedli být oporou.	Amen
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