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1. DÍL

CESTA VÍRY
(Až se tě tvůj syn v budoucnu zeptá)
Dt 26,1-11
Byli jsme faraónovými otroky v Egyptě a Hospodin nás
vyvedl pevnou rukou. Dt 6,21

I. MOTIVACE
Ztratíte-li se rodičům v supermarketu, všichni vám připadají cizí a vzdálení. Nezajímají se o vás, vy máte strach, že nenajdete rodiče. Když se s rodiči konečně shledáte, jste rádi, že patříte do nějaké rodiny, že k němu patříte. My ovšem jsme propojeni nejen s rodiči, ale i s příbuznými, a pak ještě s těmi, kdo chodí do kostela nebo do školy či nějakého kroužku – sportovního, hudebního, malířského, fotografického či kuchařského. Jakýmsi duchovním poutem jsme spojeni i s našimi praprababičkami a prapradědečky, a dokonce jsme nějak spojeni až i s Mojžíšem a Abrahamem. Náš příběh o tom vypráví. Učí nás vděčnosti, že nejsme osamocení a ztracení jako v supermarketu uprostřed lidí a nepřeberného množství zboží. 
II. SVÁTEK DÍKČINĚNÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ
V době soudců, to Izrael ještě neměl krále, začali Izraelci slavit svátek vděčnosti za úrodu. Jakmile se na polích urodila první pšenice a na vinici uzrála první vinná réva, vydali se izraelští tatínkové do kostela. Každý nesl nebo vezl na oslíkovi koš s obilím a odevzdal ho v kostele panu faráři. Ten si obilí ani ovoce nenechal jenom pro sebe, ale společně si udělali v kostele slavnostní hostinu. Pozvali i ty, kteří neměli rodiny a neměli ani svůj vlastní dům. Teprve po slavnosti díkčinění započali vlastní žně. Šli na pole a sklidili vše, co se urodilo. 
III. ZASLÍBENÁ ZEMĚ OTCŮM
Kdysi Palestinu obývali jen lidé, kteří nepatřili k Izraelcům. Izraelci se přestěhovali do měst a vesnic až později. Hospodin slíbil již jejich prapradědečkům a praprababičkám, že to tak bude. Hospodin to přislíbil již Abrahamovi, Izákovi i Jákobovi. Izraelci na své otce vzpomínali a připomínali si všechna zaslíbení, která obdrželi. Izraelci byli rádi, že ona zaslíbení platí i pro ně, že Hospodin svá zaslíbení plní a sliby nejsou chyby, plané řeči. 
IV. SVÁTEK DÍKČINĚNÍ – VDĚČNOST ZA BOŽÍ ČINY
(ohlédnutí do minulosti)
V kostele Izraelci vděčně vzpomínali, jak praotcové sestoupili do Egypta. V Egyptě nejprve pobývali jako cizinci. Měli se zpočátku dobře a rozrostli se v početnou menšinu. Dokud měl Izrael mocné ochránce, jako byl Josef, bylo to dobré. Po jeho smrti se změnil přístup faraóna i Egypťanů k Izraelcům. Egypťané zotročili Izraelce. Vydali zákony a nařízení proti Izraelcům, aby zlikvidovali všechny izraelské chlapce, i Mojžíše. Jeho odvážná maminka ho však zachránila a on nakonec vyrůstal na dvoře faraónově. Odtud pak utekl a musel prchnout i z Egypta. Po několika letech se navrátil zpět, aby Izrael vyvedl z otroctví. Byl poslán Hospodinem, který se mu představil právě jako Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. Jako ten, který je se svým lidem a chce mu být nablízku (Jsem, který jsem – Ex 3,13n). Po mnoha těžkostech a zápasech se Izraeli podařilo uniknout z Egypta. Hospodin se slitoval a napomohl, aby lid vyvázl z otroctví. 
V. AKTUÁLNÍ VÝZNAM BOHOSLUŽEBNÉ SLAVNOSTI
Ze zotročených Izraelců se stali osvobození lidé a učili se žít svobodně – nejprve na poušti, pak v zaslíbené zemi. To je těžší učení než chodit devět let do školy. Izraelci se učili po celý život žít svobodně. Nejen při děkovných svátcích za úrodu, ale též o Velikonocích si připomínali, že jsou stále na cestě z egyptského otroctví ke svobodě. Připomínali si, jak obtížné a slavnostní zároveň je putování ke svobodě. Proto o Velikonocích jedli beránka, chleba a pili víno a také při tom četli a zpívali žalmy z Bible. Při bohoslužbách si připomínali, jak Izrael byl vysvobozen z Egypta, šel pouští, pak skrze Rudé moře až k hoře Sinaj, tam získali Desatero a Hospodin s Izraelci uzavřel smlouvu. Izraelci pak ještě putovali celých čtyřicet let, než se dostali do země zaslíbené. Země pak náležela těm, kdo si připomínali všechny Boží činy a zaslíbení.
MODLITBA:
Svatý Bože, dej, ať tvé slovo a činy i slova a činy dospělých nás nasměrují správným směrem. Děkujeme za dar řeči i písní. Prosíme, uč nás vděčnosti.     Amen 

 
12.9.1999	4
DAR SMLOUVY – TÓRA
(Tóra nesvazuje, je směrnicí ke svobodě)
Dt 5
Zavaž svědectví a zapečeť zákon mezi mými učedníky.
Iz 8,16

i. Motivace
Když jede člověk na vandr, musí se dobře připravit. Třeba v horách – kdyby vám najednou chybělo něco důležitého, ohrozí to vaši cestu – protože musíte zpátky do údolí. Ale nemít něco důležitého může ohrozit i zdraví a život. Co potřebuje člověk na cestu tam, kde není moc lidí a kde to sám dobře nezná? Musí mít jídlo a pití, oblečení, zkrátka osobní věci. Musí mít mapu, aby věděl, kudy jít a kudy nejít. Když je cesta zvlášť náročná, musí mít průvodce. V Alpách vás na některé cesty samotné prostě nepustí. Průvodce ví, kudy se dá jít a čemu se vyhnout, dovede odhadnout počasí i síly a možnosti svých zákazníků.
ii. Izrael na cestě
Když Izrael putuje pouští, je to cesta náročná. Izrael totiž putuje ze země otroctví do země svobody. Dostat se z otroctví do svobody není nikdy procházka růžovým sadem. Proto Izrael nejde úrodnou krajinou po značených turistických cestách, nýbrž jde pouští. Možná by to šlo vzít jinudy, možná zkratkou, Izrael se na té cestě také dost motal. Ale ne proto, že by se jim ten pouštní vandr nějak zvlášť líbil. Izrael na té cestě dost zmatkoval a bloudil. Musel se totiž naučit jak a kudy jít, aby došel do cíle. Měli se naučit, a) že cesta z otroctví do svobody není žádný med, ale přesto stojí za to; b) že na cestu potřebují kromě jídla a pití dobrou mapu a dobrého průvodce; c) jak toho průvodce a mapu poslouchat; d) že ta mapa a ten průvodce jsou důležití celý život. Protože celý život je jeden velký vandr, kdy se člověk učí svobodě a opouští otroctví.
iii. Průvodce na cestu z otroctví do svobody
Jídlo a pití Izrael na poušti dostal (Ex 16 - 17). Měl taky průvodce? Ano, ale takového zvláštního. Tím, kdo je vedl, byl Hospodin sám. Ten jediný zná tu pravou cestu z otroctví do svobody. On ví kudy jít, tedy co dělat, co nedělat, jak se chovat, abych někam nezapadl, nezabloudil napravo ani nalevo. 
Hospodin je zvláštní průvodce. Není vidět ani slyšet normálním způsobem. Člověk musí poslouchat ještě jinýma ušima a koukat ještě jinýma očima než těmi, které mu narostly na hlavě. Takový vnitřní zrak a vnitřní uši jsou potřebí. Ale přitom to není žádné čarování! Znáte to? 
Ale Hospodin to Izraeli ještě trochu usnadnil. Dělá to tak často – pro ty naše vnější oči a uši ho prostě zastoupí nějaký člověk. Takový, k němuž máme důvěru, víme, že je moudrý a že on sám Hospodina umí poslouchat. Izraelci tak měli mezi sebou Mojžíše. Kdo tedy Izrael vlastně vedl? Hospodin – skrze svého vyslance mezi Izraelem – Mojžíše. 
iv. Mapa na cestu z otroctví do svobody
Dostal Izrael také mapu? Určitě ne tu turistickou, kde jsou vyznačeny trasy na výlet. Však cesta pouští není žádný výlet. Navíc to tam nikdo dobře neznal, jen ten průvodce – Hospodin. 
Mapu, která by podrobně vedla pouští – z otroctví do svobody – Izrael neměl. Ale přece nějakou měli. Nepříliš podrobnou, byly na ní vyznačeny jen základní orientační body. Tyto orientační body však byly a jsou tak důležité, že Izrael podle nich mohl jít nejen pouští, nýbrž celý život. A my také.
Tou zvláštní mapou je samozřejmě Desatero. Normálně se říká Desatero Božích přikázání, jenže to není správné. Když totiž řekneme přikázání, slyšíme v tom „příkaz“, takové to „musíš, nesmíš“! V Desateru není ale nikde rozkazovací způsob. Žádné „nesmíš nikoho zabít, nesmíš být nikdy nevěrný Bohu ani přátelům ani manželu nebo manželce“. Prostě oznámení: nebudeš zabíjet, nebudeš muset zabíjet. Půjdeš-li spolu s Hospodinem jako s průvodcem, nebudeš potřebovat ani chtít zabíjet, být nevěrný atd.
Proto to není Desatero přikázání, ale smlouva. Vyber si: chceš dojít do svobody? Pak jdi s Hospodinem jako s průvodcem, snaž se ho vidět a slyšet a poslechnout a budeš svobodný od zabíjením, nevěrnosti a spousty dalších otrockých pout. To stojí za to, ne?
Podle řečtiny se Desatero jmenuje „Dekalog“. „Deka-logos“ znamená „deset slov“. Dekalog je „Deset slov o svobodě“, deset orientačních bodů, jak do svobody dojít a nezabloudit.
v. Záruka
Na začátku každé smlouvy musí být napsáno, kdo se zavazuje. Na mapě taky musí být napsáno, kdo mapu nakreslil, abychom věděli, zda mu můžeme věřit. Dekalog je podepsán „já jsem Hospodin, který tě vyvedl ze země otroctví“. Tak je řečeno, kdo mluví a o čem mluví. Kdybychom zapomněli, kdo nakreslil mapu, tolik by se nestalo. Ale kdybychom zapomněli, kdo mluví v Dekalogu, ztratil by jako mapa smysl. Protože Ten, který v Dekalogu popisuje cestu ke svobodě, je zároveň tím, kdo tu svobodu sám dává. On je Král svobody, svoboda sama. 
vi. Dvě kapitoly Dekalogu 
Dekalog je rozdělen na dvě části. První čtyři „orientační body“ se týkají vztahu člověka k Bohu, dalších šest vztahu člověka k člověku. Když si je však přečteme, uvidíme, že tahle mapa není moc podrobná. Ukazuje opravdu jen hlavní orientační body. Jenže podrobněji to napsat nelze. Život se mění, každý člověk je trochu jiný, každá doba také. Cesta z otroctví do svobody není také žádný odpočinkový výlet. Trvá celý život a ten si nikdo nemůže přesně naplánovat.
vii. Co bylo dál
Izraelci také museli hledat každý den znovu. Měli to štěstí, že jim pomáhal Mojžíš, který je vedl. Mohli se spolehnout, že Mojžíš ví, co říká. Ale také ne vždycky. Mojžíš byl jejich vedoucí, ale nebyl žádný král ani anděl. Navíc Mojžíš jednou přece umře a co potom? Tak záleželo na každém – jak a kam půjdou a zda dojdou. Někdy se to Izraelcům dařilo, jindy ne.
O mnoho let později se objevil Ježíš. V té době Izraelci již udělali mnoho kroků – někdy správných jindy bloudili. V zemi svobody již dávno bydleli a zase ji museli opustit, pak se do ní vrátili… život není jednoduchý! To Ježíš věděl. A chtěl pomoci. A nejen Izraelcům, ale všem lidem. Proto ty základní orientační body znovu vyslovil, ukázal, jak jsou důležitá a jak jim rozumět. A mnozí se divili, protože Ježíš učil jako ten, který má moc a ne jen jako nějaký teoretik. Jen si to přečtěte v Mt 5 – zdaleka nejsme ještě na konci té cesty z otroctví do svobody!
Ale je dobré, že tyhle mojžíšovské orientační body máme. Protože tak máme ten základní směr. S touhle zvláštní mapou už prostě nemůžeme úplně zabloudit. A je dobré, že Ježíš nám ji znovu připomíná. Právě proto, že má tu moc – když se budeme snažit jít životem podle Desatera, určitě tu Ježíšovu moc poznáme. Stojí to za to!
MODLITBA: 
Pane Bože, Otče náš, děkujeme za to, že i my můžeme prožít ten krásný vandr, zvaný život. Prosíme, ať víme kam jít a kam nejít, co dělat a co nedělat. Děkujeme za to, že máme v paměti Desatero, které nám říká, co je dobré a co ne. Prosíme, daruj nám moudrost i odvahu se podle něho v životě řídit..   Amen
19.9.1999	9
Nalezení knihy zákona – tóry 
(Slovo tóry vede k pokání)
2K 22
Počátek moudrosti je bát se Hospodina. Ž 111,10

i. Motivace
Minule jsme vyprávěli o tom, jak Izraelci vandrovali ze země otroctví do země svobody. Jak na té cestě potřebovali jídlo a pití, dobrého průvodce a také nějakou mapu nebo alespoň orientační body, kterými by se mohli řídit, aby nezabloudili. Jak to vše dostali, jako průvodce měli moudrého Mojžíše a jako „mapu„ dostali Desatero. Pomohlo jim to. Ale také jsme říkali, že za dlouhá staletí ještě mnohokrát sešli z cesty a zase se namáhavě vraceli. Když člověk udělá na cestě chybu a zabloudí, je to vždycky nepříjemné. Zjistí, že dlouhou dobu se vlastně namáhal zbytečně, musí hledat cestu nazpátek, musí se vracet. A znovu si uvědomí, že zas tak zkušený tramp ani cestovatel není. Člověk se za to stydí sám před sebou a když pak z vandru  přijde domů, stydí se o svém zabloudění vyprávět. Ale znovu najít správnou cestu je nutné, jinak bychom se z toho vandru možná už nikdy nevrátili. O jednom takovém zabloudění a vracení se poslouchejte dnes.
ii. Izrael zabloudil
Stalo se to několik století potom, co Izraelci došli do země svobody. Už to nebyli putující kočovníci, už byli docela silným a významným státem. Už byli království – zvolili si krále po vzoru okolních národů. Jenomže - právě že po vzoru okolních národů! Izraelci po těch okolních národech začali pokukovat více, než se dívali k Hospodinu a do té mapy – smlouvy. Tak se po okolí začali opičit nejen co se krále týče, ale také co se týče náboženství. Začali vyrábět bohy – z kamene, ze dřeva. Začali se jim klanět, obětovat jim – dokonce i lidi! Přestali vědět, co to znamená věřit jedinému, pravému Bohu, který nás má rád. Přestali o tom vyprávět svým dětem. Tím úplně zabloudili z cesty do svobody, jak ji značí ty první čtyři orientační body – první čtyři přikázání z Desatera. A když člověk zabloudí na první křižovatce, zabloudí i u další. Už se prostě nemůže najít, motá se. Izraelci pak rychle zabloudili i v dalších částech Desatera. Začali krást, všelijak podvádět u soudu, podplácet, nebyli věrní svým blízkým. Zkrátka zabloudili v životě. Už se ani nemohli dohodnout, koho budou mít jako krále, když už si ho zvolili. Rozdělili se. Severní polovina a jižní polovina království měla každá svého krále a nežily spolu v pokoji. 
iii. Objev
Když se tohle stane na výletě, musí se člověk vrátit. Trvá to dlouho, ale jinak to nejde. Jedině když člověk potká něco nebo někoho, kdo mu správnou cestu ukáže. To je pak opravdu dárek z nebe spadlý! Na cestě životem se člověk ale nemůže vracet nazpátek, čas se vrátit nedá. Ještě že Hospodin pomůže! Vždycky! Ale člověk musí dobře slyšet a chtít si nechat pomoci! Jóšijáš, král v jižní polovině Izraele byl takový člověk. Chtěl najít dobrou cestu pro sebe i pro lid, kterému kraloval.
Izraelcům Hospodin také pomohl. Nejvyšší kněz v jeruzalémském chrámu našel při úklidu knihu, kterou předal královskému písařovi, ten ji donesl králi Jóšijášovi. Jóšijáš ji poznal. Byla to Tóra – Zákon Izraelců, jehož hlavním dílem bylo právě Desatero.
IV. Po objevu pláč
Možná bychom si mysleli, že Jóšijáš měl radost. Jenže Jóšijáš, když mu kus té knihy přečetli, místo radosti se dal pláče. Proč asi? Protože teprve nad tou Tórou si uvědomil, jak moc celé království sešlo z té pravé cesty životem. Jak bloudí, jak se potácejí, jak kličkují a padají. Objevili znovu tu mapu a Jóšijáš si nad ní uvědomil, že už dlouho, kolik roků, možná staletí jdou špatně! Kolik kroků nesprávným směrem již udělali! Kolik zbytečné námahy, taková ztráta! Kdo by neplakal? Však Jóšijáš byl král a dobrý král! Dobrý král myslí ne na sebe, nýbrž na lid, kterému kraluje. Proto Jóšijáš plakal – když si uvědomil, kolik lidí, kolik generací už bloudilo a bloudí!
V. Po pláči rozhodnutí
Když se Jóšijáš vyplakal, poradil se s moudrou ženou, prorokyní Chuldou. Společně poznali, že to je opravdu velmi vážné. Že zabloudění celého lidu je tak velké, že se nedá říci, jestli to půjde napravit. Ale stojí to za pokus. Musíme něco udělat. Tak to říkají i horolezci, kteří se dostanou často opravdu do extrémních podmínek a situací: když je malér, nikdy nezůstaň jen u toho, že to je malér. Snaž se najít východisko, pohni se, dělej něco, nestůj, nebo zmrzneš. I to je úkolem moudrého: proroka, krále, každého člověka: umět se rozhodnout a o své rozhodnutí zápasit sám se sebou i s těmi, kteří to zatím nechápou. Být moudrý není lehké!
VI. Po rozhodnutí odpuštění
Pomohlo Jóšijášovo rozhodnutí? Jóšijáš věděl, že zabloudění je opravdu veliké. Nikdo nevěděl, jak to dopadne. Jóšijáš věděl, že chce něco dělat, aby lid zachránil. Věděl, že to stojí za pokus. Ale věděl také, že Hospodin je spravedlivý a milosrdný. I kdyby se už zdálo všechno v háji, zkusí to. A i když mu nalezení Tóry přineslo hořký pláč a smutek, byl za to vděčný. I skrze pláč se dá dojít k dobrému poznání. Tak Jóšijáš poznal, že ho Hospodin má rád. Že odpouští. Jóšijáš dostal sílu a pustil se do díla. Tak se projevuje Hospodinovo odpuštění. 
VII. Po odpuštění náprava
Tak Jóšijáš začne své rozhodnutí naplňovat. Musíme napravit co se dá. Okamžitě musí skončit všechno uctívání peněz, majetku, zlata, stříbra, bohů, bůžků, kouzelníků. Jeden je Bůh a na jeho místo si nikdo nebude stoupat ani tam nikoho a nic nesmíme vyzdvihovat. Co se lidí týče: všichni jsou před Bohem stejní – chybující, ale milovaní. Proto žádní diktátoři, manipulátoři ani lháři a podvodníci nesmějí svými triky škodit druhým. Bude spravedlnost u soudu, budeme usilovat o pomoc těm, kdo to potřebují. Budeme chránit slabé, chudé, osamělé. Zkrátka – začali důsledně naplňovat to, co četli v Tóře. Tak se „vrátili“, nebo snažili vrátit na správnou cestu. 
VIII. Co bylo dál?
Kdybychom si mysleli, že už bylo všechno v pořádku, mýlili bychom se. I zlo má svou setrvačnost a je potřebí spousta vytrvalosti, aby se s ním skoncovalo. Ani Jóšijáš nevěděl, jak to dopadne. To mu ani prorokyně Chulda neřekla. Ale tak to je v životě – člověk neví, co bude. Ale: může mít naději, dobře založenou. A tu právě dává Hospodin, když ho člověk chce slyšet. I Jóšijáš naději dostal. Ty, Jóšijáši, uvidíš, že tvoje úsilí o nápravu, o návrat na tu dobrou cestu, bylo správné. Uvidíš, jak je dobré, mít tu dobrou mapu – Desatero – před očima. Uvidíš, že je dobré držet se toho nejlepšího průvodce na cestě života. A Jóšijáš to viděl, měl z toho radost. A když pak jeho spoluobčané – izraelský lid – znovu zabloudil, Jóšijáš to už neviděl. 
Ale někdo to viděl. Ten Někdo – Hospodin sám – znovu posílal své posly, průvodce, kteří lidem ukazovali, kudy jít. Máme takové i dnes? A víme, kde hledat ten dobrý směr na cestě životem?
MODLITBA:
Pane Bože, Otče náš , jsme smutni, když si uvědomíme, kolikrát děláme věci, které nejsou dobré ani v tvých očích ani v našich a lidí kolem nás. S lítostí si připomínáme, že někdy lžeme, někdy závidíme, zlobíme se, posmíváme se, máme chuť něco ukrást… Se smutkem se díváme na televizi a vidíme, kolik je na světě zlodějů, kolik válek, kolik okradených, utrápených, zabitých…
Prosíme tě, daruj nám odvahu i moudrost něco s tím dělat, aby bylo na světě méně zloby a víc lásky, vždyť láska je od tebe a je krásná.	Amen26.9.1999	12
Obřezání srdce
– starozákonní evangelium 
(Změna myšlení vede k otevřenosti k Bohu i k lidem)
Dt 10,1-22  Dt 30,6
Milujte tedy hosta, neboť jste byli hosty v egyptské zemi. 
Dt 10,19

I. Motivace 
Kluci a děvčata, nechci vás hned na začátku té dnešní nedělní školy nějak otrávit, ale nemohu jinak. Nejdřív bude řeč o poslušnosti. O ní totiž jde v celé té biblické knize, ze které jsme dnes četli. Už vás slyším, jak začínáte v duchu protestovat. Pořád poslouchat! Doma rodiče, ve škole učitele, častokrát i starší sourozence. Jde to pěkně na nervy. Rádi bychom už konečně dělali to, co sami chceme, co nás napadne. Všude slyšíme pořád dokola co nesmíme. Dokonce nejednou i v nedělní škole. Proč jsem sem vůbec chodil? Nebylo by mi doma líp? Nebo někde jinde? Jestli to tak půjde dál, tak tu snad přestanu chodit.
II. Izrael a jeho neposlušnost
Podobně uvažovali kdysi i Izraelci. Vyvolený národ, který si Pán Bůh vybral, aby na nich ukázal, jak nás má rád všechny. Aby lidem usnadnil jejich život, dal jim deset přikázání. Byla to veliká pomoc. Víte, jako se ve škole učíme třeba matematiku nebo zeměpis, tak je potřeba se naučit i poslouchat. A to nás právě učí těch deset zvláštních ukazatelů, kterým říkáme přikázání. Jsou to vlastně takové směrovky, podle kterých se můžeme a máme v životě orientovat. Víme, co je dobré a co není. Co nám pomáhá a bez čeho se klidně můžeme obejít.  Že to ale není všechno tak jednoduché, jak se na první pohled zdá, to víme asi taky. Viďte? Přišli na to brzy i Izraelci. Nechtěli se moc omezovat ve svých přáních, taky se jim zdálo, že pořád jen poslouchat je trošičku nudné. Neuměli být trpěliví. To všechno se událo při jejich cestě z Egypta do zaslíbené země. Jednou, když čekali na Mojžíše a nemohli se ho dočkat, udělali si sochu býčka a té se začali klanět, jako nějakému bůžkovi. Jako by se jim Pán Bůh omrzel. A Mojžíš, který se právě vracel z hory a přinášel dvě kamenné desky, na kterých bylo deset přikázání vyryto, se zhrozil, když viděl, co se děje, a obě desky roztříštil.
III. Boží láska je silnější než naše touha neposlouchat
Jenomže Pán Bůh je trpělivější než kdokoli z nás. A tak to s námi vždycky zkouší znovu. A znovu. I Izraelci dostali novou příležitost. Mojžíš má vytesat nové kamenné desky, na kterých bude znovu vyryto deset zvláštních přikázání – pokynů, které nás mají naučit poslouchat. A víte koho především? Pána Boha. O to jde v této biblické knize. Proto má cenu se znovu snažit. Proto má smysl, že po nás chtějí rodiče, učitelé a někdy i ti sourozenci, abychom poslouchali. Všechno to začíná u Pána Boha. Ne jenom střežit a přechovávat jako oko v hlavě dvě kamenné desky, jako to dělali Izraelci, ale přechovávat poslušnost vůči Pánu Bohu. To nám pomůže, abychom měli trpělivost jeden s druhým a také, abychom si i my dokázali dát novou příležitost. A já myslím, že to většina vašich rodičů umí. I když je někdy rozzlobíte, netrvá to dlouho a dojde k usmíření. Dostaneme od maminky či tatínka novou šanci. Podobně i v nedělní škole – ani ty nejzlobivější, vyučující nevyhodí, ale znovu se pokouší s nimi nějak domluvit. Ani dospělí to ale nemají sami od sebe. Všichni dokážeme být takto shovívaví a laskaví jedině tehdy, když se sami naučíme poslouchat Pána Boha a mít ho za všech okolností rádi. On nás vede k tomu, aby se s námi stala jedna veliká změna.
IV. Obřezání srdce
Vzít vážně těch deset zvláštních pokynů – to člověka promění. Nejde to rychle, nepřijde to samo, automaticky. Někdy to trvá i mnoho let. Vzpomeňme si třeba na Josefa a jeho bratry. Nejdříve byli na něho pěkně naštvaní. Možná i trochu proto, že se jim zdálo – vždyť ten náš otec Jákob mu tak trochu nadržuje. Nemá ho nakonec radši než nás? A Josef se ještě na nás vytahuje. Copak to je možné? Aby si mladší bratr takhle vyskakoval na ty starší? Když se jejich závist proměnila ve zlost a pak najednou i v nenávist, začali uvažovat dokonce o tom, že svého bratra zabijí (cesta zcela proti duchu desatera). Do toho přišel náhle Juda s nápadem, že Josefa prodají do otroctví. Tak se Josef ocitl v Egyptě, kde se z něho stal velice významný člověk. Jeden ze správců veliké říše a blízký spolupracovník egyptského krále. Po mnoha letech se znovu sešel se svými bratry, kteří přišli do Egypta nakoupit obilí. Nepoznali přitom svého bratra. Mysleli si, že je dávno mrtvý. Josef však dobře věděl, koho má před sebou. Chtěl své bratry vyzkoušet. U nejmladšího z nich – Benjamína, se našel Josefův stříbrný kalich. Správce Egypta si chtěl Benjamína ponechat jako svého otroka. A tu najednou vystoupil na jeho obranu Juda. Sám se nabídl místo svého bratra. Chtěl se obětovat místo něho. Nabídl se jako rukojmí. To je změna myšlení. To je změna v lidském srdci. Od nenávisti až po lásku, která je připravena pomoci všude, kde je potřeba.
V. Důsledek obřezání srdce
Ten, kdo se naučí poslouchat, bude umět i mít rád. Možná vám to připadá zase docela snadné, ale mít opravdu rád druhé lidi, to vůbec není jednoduché. Zvlášť, když v tom našem biblickém příběhu čteme o takových, o které nikdo nestál. Vdovy, sirotci i hosté – to byli lidé, kteří neměli vůbec žádná práva. Byli vždycky odkázáni na milost jiných. I dnes najdeme hodně takových, o které nikdo ani nezavadí. Myslím si, že nás tady Pán Bůh volá k tomu, abychom se učili mít rádi všechny kolem sebe. Ano, já vím, je to někdy hodně těžké. Ale nezapomeňme, že máme na rozdíl od  dob Judových a Josefových jeden veliký příklad. Pán Ježíš nám ukázal, že je možné mít rád druhé lidi. A tak nás vlastně také vrátil na cestu k těm deseti směrovkám. 
VI. Milost přijímám, milost druhým neupírám
Jejich hlavním obsahem je milovat Pána Boha i člověka. Všechno krásné, co dostávám, si nenechám jenom sám pro sebe. I Izraelci byli kdysi odkázáni v Egyptě na pomoc druhých a nemají na to zapomenout. Proto slyší – Milujte tedy hosta, neboť jste byli hosty v egyptské zemi. Všichni žijeme z milosti. Protože nám to Pán Bůh umožnil. On nám přeje všechno dobré. Přejme to i my těm ostatním.
Modlitba:
Milostivý Bože, děkujeme za to, že nás máš tak rád. Prosíme, nauč nás poslouchat, pomoz nám, abychom uměli mít rádi druhé lidi. Nauč nás, ať dokážeme být k sobě laskaví, hodní a ať si umíme navzájem odpouštět. Děkujeme za všechno, co nám dáváš. Amen

10.10.1999	17
Kritický vztah k moci
(Izrael si nevytváří idoly z lidských vládců)
Sd 9,1 – 22
…aby se učil bát Hospodina,…aby se jeho srdce nevypínalo nad jeho bratry. Dt 17,19-20

I. Motivace
Loni v létě jsme si na táboře hráli na dobu kamennou. Chodili jsme oděni do kožešin, vyráběli jsme kamenné mlaty a připomínali si, jak složité to po všech stránkách lidé v pravěku měli. Jednou jsme se vypravili na lov mamuta. Každá družinka vykopala jámu a důmyslně ji zakryla. Pak jsme už jen čekali, do které té jámy se mamut chytí. Byla to vlastně nastražená past. Možná tomu nebudete věřit, ale taková past se dá někdy vymyslet nebo nastražit i na lidi. Nemusí se přitom kopat díra do země. Stačí, když se najde někdo šikovný, kdo začne lidem vyprávět něco, co není úplně pravda. Ale umí přesvědčit a lidé mu nakonec uvěří a udělají, co se po nich chce. Povíme si dnes o jednom muži, který se jmenoval Abímelek a šel na to pěkně od lesa.
II. Jak chutná moc
Byl synem soudce Gedeóna a chtěl získat vládu nad Izraelem. Jenomže soudcové měli od Pána Boha jiný úkol. Nebyli to žádní panovníci, králové nebo císařové. Měli rozsuzovat spory mezi jednotlivými lidmi i celými rodinami, učit je rozumět deseti zvláštním nařízením, která měl jen Izrael a když byla země ohrožena  nějakým nepřítelem, stávali se z  nich vojevůdci. Hlavně to ovšem byli lidé, které si Pán Bůh sám k  této nelehké službě povolal. Ale Abímelek na nic takového nečekal. Sám chtěl získat pro sebe veškerou moc. A tak přesvědčil hodně lidí o tom, že je lepší, když bude vládnout jenom jeden člověk, než aby jich byla celá řada. Všechno bude přece mnohem jednodušší. Začal u svých příbuzných, ale brzy se mu podařilo získat na svou stranu i další. Neřekl jim ale přitom, co má v úmyslu. Najal si hordu všelijakých dobrodruhů, kteří se ničeho neštítili. Jenomže takovým lidem je potřeba pořádně zaplatit. Odkud vzít peníze? Abímelek si věděl rady. Je tu přece chrámový poklad. Z něho se financují války a jiné podobné akce. A tak je všechno zajištěno. Past na ty, kdo mu dali svůj hlas, je připravena. Abímelek věděl velice dobře, že jeho otec Gedeón má mnoho synů a jiných příbuzných a že nemůže vládnout, dokud se jich nezbaví. A tak došlo jednoho dne k velkému vraždění. Za pomoci najatých mužů se Abímelek zbavil všech, kteří mu mohli zkřížit jeho plány.
III. Touha po moci má své mantinely
Opravdu všech? Jeden z Gedeónových synů přece jenom unikl. Schoval se a přežil. Byla to náhoda? Myslím, že ne. To by těch náhod muselo být v bibli strašně moc. A bible je přece kniha, která nám pouze nevypráví různé příběhy. Vždycky nám chce něco důležitého sdělit. I dnes tímto slovem. Pán Bůh si vždycky najde cestu, jak vyklouznout z pasti, kterou i jemu člověk někdy připraví, svou zlostí, nenávistí k druhým lidem, touhou po moci, svou neposlušností, svým sobectvím nebo snahou ovládat celý svět. Boží milost a láska vítězí v  té rozhodující chvíli. Čtěme vždy znovu například o tom, jak  byli v arše Noe a jeho rodina, jak Mojžíšova maminka připravila záchranu svého syna, nebo jak unikl nenávisti svých bratří Josef do Egypta. Všechna ta známá místa bible podtrhují jedno – Pán Bůh má pro nás naději i tam, kde se zdá, že už vůbec žádná není a být nemůže. Tak i tady unikne Jótam nenávisti svého bratra. A zatímco všichni ti, kteří buď nevěděli, co se chystá, nebo tomu zabíjení tiše přihlíželi, připravují oslavy a prohlašují Abímeleka králem, kdesi v ústraní se připravuje nová cesta jak ven z  pasti.
IV.  Jiná cesta, jiný program
Jótam veden Hospodinem, vypráví lidem podivný příběh. Je to bajka a zároveň i prorocké slovo. (přečíst verš 8. – 15. Znovu, event. vysvětlit dětem, co je to bajka). Žádný hodnotný strom nechce být králem nad ostatními stromy. Nikdo nechce panovat, protože všichni mají důležitější věci na práci – dávat dobré ovoce. Být králem není užitečná funkce, král se jenom kymácí nad ostatními a k  tomu se hodí pouze ten, kdo není schopen plnit žádný užitečnější úkol. A tak se nakonec králem stane obyčejný bodlák, který nenese žádné ovoce a nedává stín, ve kterém se dá příjemně odpočívat. Zato však velice snadno vzplane a svými plameny může ohrožovat všechny ostatní stromy, dokonce i ty nejvzácnější jako jsou libanónské cedry. 
V. Učit se bát Hospodina
Jótam svým vyprávěním lidem připomíná – naletěli jste Abímelekovi. Nic dobrého a rozumného od něj nemůžete čekat. Ale hlavně – nikdo z lidí nemůže mít takovou moc, jakou si Abímelek přisoudil. Člověk nemůže kralovat. Skutečným králem nad námi je a zůstane Pán Bůh sám! Jótam svědčí i svým jménem. V překladu znamená – Hospodin je dokonalý.  Stačí nám, že máme Pána Boha, nepotřebujeme už jiné bohy, pány ani krále. Raději se  ho učme poslouchat. A bojme se ho zarmoutit nějakou zlobou nebo sobectvím. Nevypínejme se na druhé, pamatujme, že ti rozumní raději ustoupí. Dopředu se často hrnou ti, kdo touží po moci. … aby se učil bát Hospodina, … aby se jeho srdce nevypínalo nad jeho bratry.“
VI. Odmítl i vinný kmen 
Mezi stromy, které odmítly panovat nad ostatními, byla i vinná réva. A to je pro nás moc důležité. To je naše naděje i posila. Častokrát je k vinnému kmeni v bibli přirovnáván Pán Ježíš. A On přece také nepřišel vládnout, ale sloužit. Pomáhat všem, kdo to potřebují, potěšit všechny smutné, dát naději každému, kdo si myslí, že už všechno prohrál. Ježíš jako vinný kmen přinesl dobré ovoce a nás všechny vede k něčemu podobnému. Sami bychom to nikdy neuměli. Ale my přece patříme k  Němu. Každý z nás je nadějnou větvičkou, která z tohoto vinného kmene vyrůstá.
Modlitba:
Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že můžeme žít ve tvém stínu, že tu smíme odpočívat, abychom nabrali nové síly ke všemu, co nás čeká. Díky tobě můžeme jít vstříc budoucnosti s důvěrou a nadějí. Dej, abychom to také jeden druhému přáli.   Amen


Povolanost ke službě
(Povolaný není vyškolený náboženský specialista)
1S 2-3
Mluv, tvůj služebník slyší. 1S 3,10

I. Motivace:
 U jakého zaměstnání poznáte, jestli ho člověk dělá jen pro peníze, nebo ho vykonává i jako službu ostatním? Je poznat třeba na sestřičce v nemocnici, jestli dělá svou práci jen proto, aby si vydělala, anebo že chce sloužit nemocným?
II. Jak se Samuel dostal do kostela v Sílo
Možná si vzpomenete na Samuelovu maminku. Na její velikou prosbu o narození dítěte. I na její slib. Když se potom Samuel narodil, byla to veliká radost. Ale ani kvůli tomu maminka Anna na svůj slib nezapomněla. A tak když Samuel povyrostl, přivedli ho rodiče do kostela v Sílo. Měl se tam učit a pomáhat knězi Elímu. Ale nebyl na to sám. Spolu s ním tam v kostele pomáhali i dva Elího synové. Čekali byste, že Samuelovi všechno ukázali. Že mu radili. Že se s ním kamarádili. Ale opak byl pravdou.
III. Místo pokoje pohoršení
Šlo jim jen o jejich vlastní prospěch. Moc je nezajímaly jejich povinnosti. Ale všude se domáhali svých nároků: vždyť my jsme  synové kněze Elího! My si to můžeme dovolit! Vy ostatní nás přece musíte uznávat! A tak zneužívali svého postavení. K Božím věcem přistupovali neuctivě a k lidem se chovali hrubě. Chcete vědět, co dělali? Brali si, co jim nepatřilo. Dělali si nárok na to nejlepší z obětí, které lidé přinášeli do kostela. A když jim to lidé nechtěli dát, brali si to i násilím. A tak si lidé přestávali vážit bohoslužeb i samotného kostela. Jméno Sílo mělo lidem připomínat pokoj. Ale teď se kolem kostela šířilo jenom pohoršení.
IV. Slabost kněze Elího 
Jistě si řeknete: Ale vždyť ti dva tam měli svého otce? Copak jemu to bylo jedno? Copak on si toho nevšímal? Nechal to být?  Elího to všechno určitě mrzelo. Domlouval svým synům. Ale nebylo to nic platné. Byl na ně slabý. Nedovedl si s nimi poradit. Nic neplatila žádná jeho varování. A tak jeho otcovská slabost umožnila, že Elího synové na jeho slova nedbali a dál svým životem dávali velmi špatný příklad. 
V. Jak to bylo se Samuelem?
Jak se v tom všem dařilo chlapci Samuelovi? Z toho, co jste slyšeli, víte, že pro něj nebyla situace v Sílo nijak lehká. Vždyť kolem sebe viděl nemohoucnost starého Elího i špatný příklad jeho dvou synů. A on sám v takovém vlivu. Jak málo by stačilo, aby se tomu i on přizpůsobil. Ale Samuel je v jejich zlém chování nenapodoboval. Nenechal se strhnout jejich špatnostmi. Ale přesto mu něco důležitého chybělo. Uměl uklízet kostel, uměl oddaně posluhovat starému knězi, protože ten by se od svých synů pomoci nedočkal. Ale víc ho nikdo neučil. Samuel zůstával nezkušený ve věcech víry. Přestože žil v blízkosti kostela, nemohl si dosud všimnout, že Pán Bůh také k lidem mluví. A že je možné Bohu naslouchat.  
VI. Povolání Samuela
A tak se mu přihodila velice zvláštní věc. Jednou v noci, když už všichni spali, zaslechl Samuel, jak ho někdo volá jménem: „Samueli, Samueli!“ Vyběhl ze svého pokoje a běžel k Elímu. Myslel si, že od něj něco potřebuje. Ale Elí o ničem nevěděl. Poslal ho spát. Samuel si  pomyslel: to se mi asi jenom něco zdálo. Ale co to! Najednou zase slyšel svoje jméno. Teď věděl s jistotou, že se nespletl. Zase zašel k Elímu, ale i tentokrát to dopadlo stejně. Samuel tomu nerozuměl. Ale poslušně se vrátil. Sotva si lehl, uslyšel potřetí stejný hlas:“Samueli, Samueli!“ Teď už Samuel za Elím utíkal: „Ale teď už jsi mě určitě volal!“ Teď už se i sám Elí konečně probral. A rozpomenul se, odkud asi přichází k Samuelovi ten hlas. Vždyť tak mluví k lidem Bůh sám. A tak se o tom nejdůležitějším dozvěděl konečně i chlapec Samuel.
VII. Samuel slyší slovo soudu
A tak když se znovu ozval Boží hlas, řekl Samuel tiše, jak mu Elí poradil: „Mluv,  tvůj služebník slyší.“ (zorný verš 1S 3,10) Jenže zpráva, kterou Samuel slyšel, nebyla ani trochu dobrá. Týkala se Elího i obou jeho synů. Nebylo to žádné kamarádské napomenutí. Ta slova zněla velice vážně. Znamenala konec pro Elího i pro celý jeho rod. Nikdo z nich už si nebude dělat nároky, aby pokračoval v takové špatné cestě. Jejich kněžská služba je u konce.
VIII. Bůh nepřestává k lidem mluvit
A tak se stalo něco nevídaného a neslýchaného. Elího kněžský rod selhal. Ale tím zlým to neskončilo. Bůh povolal někoho jiného. Toho, kdo měl zatím málo zkušeností a hodně se musel teprve naučit. Podobně jako Ježíšovi učedníci, když je povolal jako rybáře. Ale už teď měl to nejdůležitější: chtěl naslouchat Bohu i lidem. Byl to Samuel. I dnes Bůh mluví a povolává k sobě lidi. A čeká přitom na naši otevřenost a ochotu naslouchat.
Modlitba:
Bože, Otče náš, i nám jsi poslal do života lidi, podobné Samuelovi, kteří naslouchají tobě i druhým. Je nám dobře s takovými lidmi, kteří jsou otevření a nemyslí jenom na svůj prospěch. Povzbuď i nás, abychom se spolu s nimi učili ti naslouchat. 	Amen
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Kdo má být králem? 
(Volba krále a jeho vévodské poslání)
1S 10,17- 11,14
Dnes připravil Hospodin Izraeli vysvobození. 1S 11,13

I. Motivace: 
Potřebuje hokejové nebo fotbalové družstvo kapitána? Jaká je jeho funkce? Byli jste už někdy kapitánem družstva? Záleželo vám na tom, abyste zvítězili, nebo aby si všichni zahráli?
II. Samuel soudcem v Izraeli
Samuel byl povolán na místo kněze Elího. Ale to nebyl jeho jediný úkol. Měl obcházet všechna důležitá místa, kde se lidé shromažďovali, a tam radit, rozsuzovat spory a učit. Samuel to svědomitě vykonával. Ale i on zestárnul a sil mu ubývalo. Už na všechno nestačil sám. A tak ustanovil za soudce své dva syny. Ale ti mu nebyli dobrými pomocníky. Byli to lakomci. Brali úplatky a vynášeli nespravedlivé rozsudky. Vzpomínáte, co se tu znovu přihodilo? Vždyť i sám Samuel opakoval stejnou chybu jako kněz Elí! To bylo pro lidi velké zklamání. 
III. Touha lidí po králi
A tak čím dál častěji slýchal Samuel: „Takhle už to nejde dál. Každý si dělá, co chce. Ty už na všechno nestačíš. A tvoji synové nás zklamali. Nejsou takoví, jako jsi byl ty. Nikdo už tu nemá autoritu. Ustanov nám taky krále, tak jak to mají všichni naši sousedé. Někdo už musí konečně mezi námi udělat pořádek!“ 
IV. Nebezpečí a pokušení spojená s královstvím
Co myslíte? Bylo to správné, chtít krále jako mají ostatní národy? Jistě každé společenství potřebuje určitý řád. Ale s tehdejšími králi to nebylo jen tak. Král, to nebyla jenom hlava státu, jako je tomu dneska. Král, to byl také zároveň kněz. A autoritu a úctu chtěl mít jako Bůh sám. Lidem byl zárukou všeho, co souviselo s jejich životem. Tak se sám král stával svým poddaným jejich jediným bohem. A to je vždycky velice zlé.
V. Co na to Samuel?
Samuel právě tohle lidem připomněl: varoval je před takovým přáním. Ale především se sám ptal v modlitbě na Boží rozhodnutí. Svolal k tomu všechny lidi do Mispy a tam vyhlásil: Svým přáním znevažujete Pána Boha. Zapomínáte, kdo vás vysvobodil z Egypta a zachraňoval ze všech vašich úzkostí. Budete mít krále. Ale vybere vám ho Bůh sám.
VI. Volba krále losem
Jak se to stalo? Jakým zvláštním způsobem to Samuel zařídil? Dělalo se to losem. Před Samuela předstupovali zástupci všech izraelských rodů. A los ukázal rod Benjamin a v něm Saula. Jméno Saul znamená Vyžádaný. Mělo lidem připomínat, že si krále sami vyžádali. Museli Saula hledat, protože se z ostychu schoval. Když ho přivedli představit lidem, všichni jásali radostí. Velice se jim líbil: byl to krásný a urostlý muž. Převyšoval o hlavu všechny ostatní. Všichni provolávali: „Ať žije král!“ Ale někteří to zpochybňovali a říkali: „Copak nás může takový člověk vysvobodit?“
VII. Král Saul se ujímá svého úkolu
To se mělo brzy prokázat. Co se stalo se Saulem dál? Čekali byste asi, že začne stavět královský palác a vymáhat královské daně. Ale nic z toho se nestalo. Oslavovaný král se po vší té slávě vrátil zase zpátky do otcovského domu a hospodařil tam jako dřív. Ale jednoho dne se doslechl zlou zprávu: do města Jábes v kraji Gileád přitáhl amónský král.  Začal lidem vyhrožovat otroctvím. Když se to Saul dozvěděl, velice se rozhněval. V takové chvíli pocítil svoji královskou odpovědnost. Svolal všechny zástupce lidu a velice naléhavě je vyzval, aby s ním vyrazili ohroženým na pomoc. 
VIII. Vítězství a záchrana 
Lidé se sjednotili jako jeden muž. Poslové vyřídili tu zprávu v Jábes a všichni obyvatelé se zaradovali. Nazítří Saul rozestavil muže do tří oddílů a vtrhnul mezi amónské vojsko. Rozprášil je do jednoho. Teď se všichni přesvědčili, že jejich král se ve chvíli ohrožení osvědčil. I ti, kterým se Saul zdál málo urozený,, museli uznat, že mají opravdu krále darovaného od Hospodina. Všichni s vážností říkali: „Dnes připravil Hospodin Izraeli vysvobození.“ (zorný verš: 1S 11,13) 
IX. Král v Izraeli má roli vévody
Tak jak to vlastně bylo s tím izraelským králem? Byl to král, nebo to nebyl král? Saul byl první izraelský král. Ale jeho role byla přesto jiná než role všech jiných králů. Prokázala to právě tato příležitost. Král v Izraeli měl především sjednocovat v době ohrožení. Být vévodou, který vede ostatní v době války. To bylo jeho královské poslání. V době míru žil stejně jako jiní lidé. Všech ostatních královských nešvarů se tak měl vyvarovat. Co myslíte? Zvládne to Saul?
Modlitba: 
Bože, Otče náš, podle Saula to dobře vidíme i na sobě: taky my si někdy nevíme rady, když sami máme druhé vést, i tehdy, když se máme někomu podřídit a respektovat ho. Pomáhej nám, abychom si vždycky udrželi úctu a vážnost vůči tobě samému.	Amen24.10.1999	21
 Trůn a oltář 
(Zneužití královské moci)
 1S 13
 Nezneužiješ jména Hospodinova, svého Boha. Dt 5,11

I. Motivace
Zjistí-li tví spolužáci, že chodíš do kostela, že svého Stvořitele chválíš, děkuješ mu, prosíš ho - zkrátka, že mu nasloucháš i odpovídáš - a oni reagují na tento tvůj vztah posměchem, je to pro tebe zkouška. Zkouška tvé důvěry, že i v těchto trpkých chvílích nezůstáváš sám, byť se proti tobě postavila celá třída. A čím víc roste tvá jistota, že Pán Bůh je s tebou, tím větší máš podíl na jeho moudrosti, se kterou pak svedeš útokům svých spolužáků čelit a na druhé straně tím menší je také tvůj strach. Poznáváš, že to nejsi ty, kdo je v ohrožení. Pocitem ohrožení trpí naopak tví spolužáci, protože oni to jsou, kdo hodnotám víry plynoucí z důvěry v živého Boha nerozumí a kdo si neví rady s tvým pádným označením modlářství.V této důvěře Jónatan poráží pelištejské modly. Náš příběh je však o selhání a ztrátě této důvěry u krále Saula.
II. Víra, nebo strach?
Po roce kralování stojí král Saul před úkolem vysvobodit lid z područí Pelištejců. Svým postojem tak má znovu osvědčit svou víru, že všechna vítězství nad nepřáteli má v ruce Hospodin. Že je to ON, kdo stojí při těch, kdo jsou bez práva a kdo se nebojí na Hospodinovu pomoc spolehnout. Král Saul má obrovskou šanci právě toto veřejně ukázat. Podřídit i vlastní trůn - symbol královské moci - moci Boží. Saul však namísto toho ve své důvěře selhává. Tváří v tvář mnohonásobné přesile nepřítele jeho víra hyne. A tam, kde hyne víra, roste jen strach. Strach, který hledá zabezpečení v jistotě pošetilého jednání lidského.
III. Oběť
Oltář je místem opětovného „navázání spojení“ s Hospodinem. K oltáři přicházíme s důvěrou, s očekáváním, že je to Hospodin, kdo ve své milosti umožňuje obnovit, co jsme ztratili. A my ztrácíme především důvěru, ve které Hospodinu nasloucháme a odpovídáme. On komunikaci obnovuje. Teprve v ní porozumíme Jeho vůli. Smyslem oběti je tedy zprostředkování obecenství, rozvázání zádrhelů a vin, kterými se od Boha vzdalujeme a znovunavázání spojení. On je naší nejvlastnější pomocí

IV. Pošetilost oběti Saulovy
Pozadí Saulova rozhodnutí obětovat je jiné. Má strach. Viděno jen lidskýma očima, je skutečně boj už předem odsouzen k nezdaru. Přesila Pelištejců, Samuelova nepřítomnost, úzkost a následná dezerce izraelských - to vše je zkouškou důvěry a očekávání na Hospodina, vypjaté situaci navzdory. Saul v ní selže. Nevyčká Samuelova příchodu a sám obětuje, nikoli, aby nabyl důvěry a „spojení“ s Hospodinem, ale aby přinutil Hospodina jednat podle své vůle. Bezděky tak zneužívá jména Hospodinova, svého Boha a snižuje Hospodinův nejvlastnější zájem o člověka na pouhý modlářský úkon. Obětuje, aby dosáhl svého vlastního přání - posílení své lidské (jakkoli královské) pozice.
V. Důsledky Saulovy nevěry
 Samuel Saulovi oznamuje, že si pro jeho království našel muže podle svého srdce. Saul tak příliš pozdě slyší, že vítězství Boží věci nestojí ani nepadá s žádným člověkem. Nikdo z lidí nesvede sám ze sebe pro Boha něco udělat. Je to jen milost, jsme-li k dílu, které koná Bůh pro člověka, přizváni a smíme-li mít na něm účast.
 Že se Hospodin k Saulově svévoli nepřiznává, dokládá následná porážka a područí pod Pelištejci.
Modlitba:
 Dobrotivý Otče, děkujeme za věrnost, se kterou nás provázíš a ve které jsi nám hotov pomoci. Prosíme tě, abychom důvěřovali tobě, abychom ti nepodsouvali svá vlastní řešení, abychom uměli přijímat a očekávat na tvou vůli.   Amen
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TÓRA A PÍSEŇ
(Tóra - směrnice cesty víry a prorocká úloha písně)
Dt 31 a 32 
Hospodin, jen Hospodin je moje záštita a píseň. Iz 12,2

I. Motivace
 Pouhým zpěvem chorálu "Kdož jste Boží bojovníci" rozehnala kdesi u Domažlic v století patnáctém táborská vojska výpravu křižáckou. Samotná ta píseň žádnou kouzelnou moc nemá. To by se ji velice rychle naučili a začali používat i protivníci. Síla zpívané písně spočívala v důvěře a zkušenosti zpívajících bojovníků s vlastním svědectvím písně. Tato důvěra, posilována zkušeností s Hospodinem je tou nejvlastnější výpovědí zpívaných slov. Tedy přijímání toho, co píseň vypovídá, co je jen "oděno" do slov a nápěvu. Důvěru nelze jednoduše převzít a zařadit do svého repertoáru, jak se to běžně s písničkami dělá. Jde o mnohem víc, než jen vtipně zrýmovat to, co člověka tlačí, trefit se do něčeho, co nás žere, něco napálit a vystihnout pocit většiny...
II. Předání vedení a zákona
 Na sklonku života stojí Mojžíš před nesnadným úkolem. Vedení do země zaslíbené má svěřit Jozuovi a nosičům schrány smlouvy předat samotný zákon. Jak ale svěřit svěřené, jestliže tím, kdo vede, nadále zůstává Hospodin? Jak svěřit svou důvěru k Hospodinu? A co s hromadou příkazů a zákazů, jestliže je to opět Hospodin, kdo ke slovu přidává i cit, náklonnost srdce (pohnutí k milosrdenství)? 
III. Píseň
Starověká společenství ukládala do písní bytostné rodové zkušenosti se světem. Písně se neobešly bez osvědčených řešení situací, které se čas od času vracely a vždy znovu nastávaly. Zahrnovaly v sobě i mimořádné činy a nezdary, tragedie a troskotání. Měly tak výstražnou a očistnou funkci celé pospolitosti. Píseň tedy bývala pohledem obráceným zpět do minulosti. V ní člověk hledal zabezpečení proti nejisté, temné a ohrožující budoucnosti. Sluchu a uznání se tedy dostávalo písni staré, v níž byla učitelkou života minulost.
 Živý Bůh toto lidské "zabezpečení", tento sebevědomý pohled zpět nazývá hříchem, tedy tím, co překáží jeho záměru s člověkem. Proto člověka odvrací od určenosti a svázanosti minulou zkušeností a naopak ho obrací k svým zaslíbením. Vede ho k důvěře, že právě u něj člověk nalezne všechen smysl a cit pro překvapivá řešení. Zpěv o této důvěře, o Boží věrnosti (v protikladu k lidskému řešení zpronevěry a lidským jistotám), pak nemá konce. Je vždy novou a novou zkušeností, kterou Bůh s člověkem činí. I darovaný zákon tato důvěra nahlíží ani tak ne z příkazů a zákazů, ale především z pohledu naděje a zaslíbení.
IV. Píseň jako svědectví
Když Hospodin vysvobodil Izraele z ruky Egyptských u Rákosového moře, zpíval Mojžíš Hospodinu (II.M 15,1), a písní svou dlouhou pouť pouští a svůj život nakonec uzavřel. Bůh mu přikazuje: „...vlož ji v ústa jejich, aby ta píseň byla mi za svědka proti synům Izraelským“(5.M 31,19).
 A Mojžíš zpívá. Zpívá o zázracích Božích. Zpívá o tom, že v nich lze překročit bludný kruh žalob, hrozeb a překážek všeho, co bolestivě vyčnívá z minulosti. Zpívá o Hospodinu, který nám byl právem přísným soudcem a věřitelem, ale stal se naší nadějí a silou, naší písní a záchranou. To je ten zázrak. Pán Bůh se ukazuje jako milosrdný, slitovný a odpouštějící. Nahlédnutí a přijetí toho, ruku v ruce s sebou nese nezadržitelný proud slov nové písně. Není to účelově pochlebná óda jako "něco za něco". Mojžíš neoslavuje Boha jen za to či ono (jako by byl za cosi hoden chvály víc než za něco jiného). "Kdo obětuje chvály, ten mne uctí..(Ž 50,23). A bude to právě neschopnost oslavovat a chválit Hospodina, kterou bude písní odhalován a usvědčován vlastní hřích a neposlušnost Izraele.
V. Spoluprožívaná píseň
Píseň Boží je možná jen s těmi, kteří ji vírou spoluprožívají a s ní jsou zajedno. Jen uprostřed nich mocně znovu ožívá novým viděním, novými činy.(Proto se v neděli shromažďujeme...) Děti Boží ji mají a cizí, Bohu se vzdalující, se jí nenaučí (Zj 14,3). V prostředí odcizení a nedověry se stává zas jen tou starou písničkou a hříchem, byť by byla zpívaná v chrámech a kostelích. "Odejmi ode mne hluk písní svých, ani hudby louten vašich nechci poslouchati," otravujete mne svými bohoslužebnými slavnostmi a svátky, vzkazuje Hospodin pobožným Izraelským ústy proroka Amose (Am 5,23).
 Podle poslední knihy bible zpívají u cíle před trůnem Božím právě píseň Mojžíše a píseň Beránkovu. Jedinou, která se hodí, aby zněla vstříc tomu, co oko nevídalo, ucho neslýchalo a co na srdce lidské nevstoupilo, co však Bůh připravil těm, kteří ho milují. (I.Kor 2,9). 
VI. Modlitba:
Otče náš, děkujeme za milost ku pokání, za dar víry. Děkujeme, že se k tobě smíme obracet s důvěrou a nikoli se strachem.       Amen
17.11.1999	27
Zneužití slova
(Zcestné náboženské praktiky)
1S 28,3-25
Neobracejte se k duchům zemřelých a nevyhledávejte
 vědmy.  Lv 19,13

I. Motivace
Také vás přitahuje, co je zakázané? Láká vás podívat se klíčovou dírkou skrz zavřené dveře? Chtěli byste vidět filmy, na které vám rodiče zakazují se dívat? Chtěli byste vyzkoušet drogy? Každý z nás je zvědavý a zákazy nás provokují. Máme chuť je porušit. Ale často se stává, že za zavřenými dveřmi se ve skutečnosti skrývá jen staré harampádí a špína. Většina filmů, na které se nesmíte dívat, je ve skutečnosti hloupá a nepravdivá. Kdo jednou začne s drogami, je na nejlepší cestě zničit si život. Jsou věci, které jsou opravdu zlé a ubohé a nestojí za to se jimi ani zabývat. Mohou být dokonce tak nebezpečné a nevratné, že bychom je neměli ani zkoušet. Copak to jde, zkusit si, jaké to je zabít člověka? Taková zkušenost by nás poznamenala úzkostí na celý život. Jsou však lidé, kteří něco podobného prožili. Jejich příběhy jsou pro nás varováním. To, čím prošli, by nám mělo stačit, abychom byli dostatečně varováni a nechtěli něco podobného zkoušet sami na sobě.
II. Vyvolávání duchů zemřelých
V bibli čteme o řadě věcí, které nám Pán Bůh zakázal. Patří mezi ně mimo jiné vyvolávání duchů zamřelých. Jsou však lidé, kteří si ani dnes nedají pokoj a chtějí to vyzkoušet. Myslí si, že by se tak mohli dozvědět, co je čeká v budoucnosti. Nestačí jím, co nám Pán Ježíš slíbil v evangeliu. Myslí si, že od mrtvých by se mohli dozvědět víc. Aby nás to nelákalo, vypráví nám bible příběh o muži, který se touto cestou vydal. Kdo se zamyslí nad tím, k čemu ho vyvolávání duchu přivedlo, toho už tohle pokušení lákat nebude. Stačí, že na ten podvod doplatil první izraelský král.
III. Saulova pýcha
Kdysi byl Saul milován a oslavován. Bůh jej vybral Izraeli za krále a Saul svůj lid několikrát vysvobodil z moci nepřátel. Pak mu ale sláva a moc stoupla do hlavy a začal jednat podle svého. Už se mu nechtělo sloužit Hospodinu, ale naučil se spoléhat jen sám na sebe. Chtěl vládnout tak jako ostatní králové. Podle svého. Jenže v Izraeli tomu mělo být jinak. Hospodin ustanovil krále pod podmínkou, že se bude řídit Božím slovem. Proto musel prorok Samuel králi vyřídit, jej Hospodin království zbavil. Novým králem vyvolil Bůh pastýře Davida. Saul se však odmítl tomuto Božímu rozhodnutí podřídit. Vládl dál. Bohu navzdory. Samuel ho několikrát varoval, že se řítí do záhuby. Saul na to však nedbal. Aby Boží rozhodnutí zvrátil, usiloval Davidovi o život a Samuelova varování nebral vážně.     
IV. Saulova nejistota
Když Samuel zemřel, padl na celý Izrael zármutek. Vždyť skrze něho mluvil Bůh. Ale Saul si spíš oddechl. Teď už mu nikdo nebude připomínat, že jej Hospodin zavrhl a bude moci vládnout nerušeně dál. Měl však ze Samuela takový strach, že dal pro jistotu vyhnat z Izraele všechny, kteří tvrdili, že mají moc vyvolávat duchy zemřelých. Co kdyby někoho napadlo vyvolat Samuelova ducha?
Ale jednoho dne vtrhli do země nepřátelé. Tentokrát jich bylo tolik, že Saul dostal strach. Boha se nebál, ale když viděl pelištejský tábor, roztřásla se mu kolena. A když je člověk v nouzi, hledá Boží pomoc,  i když se jí předtím vysmíval. Saul si nevěděl rady. Má zaútočit, nebo čekat na nepřítele v záloze? Má nabídnout výkupné a vydat svůj lid do otroctví, nebo raději bojovat? Čekal, zda mu Bůh nedá pokyn ve snu. Zavolal si kněze i proroky, ale nikdo z nich mu nedokázal dát uspokojivou odpověď. Bůh mlčel a to Saule rozzlobilo. Byl přece král a měl právo na odpověď. Rozhodl se, že si Boží odpověď vynutí stůj co stůj.
V. Saulova cesta do Endor
Svolal své rádce a přikázal jim, aby mu našli ženu, která umí vyvolávat duchy zemřelých. Sám takové věci zakázal, a teď o ně žádal. Služebníci mu poradili, že taková žena žije v Endor. To bylo od Saulova tábora mnoho hodin cesty, ale on ještě té noci se svými nejbližšími vyrazil. Vidíte, že všechny zákazy jsou marné, pokud se člověk svobodně a sám nerozhodne, že určité věci odmítá a považuje je za špatné.
Uprostřed noci došli do Endor a navštívili onu ženu, Saul byl přestrojen, aby nikoho nenapadlo, že je král. Věděl, že by se jinak nic nedozvěděl. Požádal ženu, aby mu vyvolala ducha zemřelého proroka Samuele. Žena se zdráhala. Vždyť to král zakázal a každému, kdo se o to pokusí, pohrozil smrtí. Přestrojený král ji však slíbil, že jí dobře zaplatí a nic neprozradí. Nakonec žena souhlasila a začala provádět své kejkle a kouzla. Saul sám nikoho neviděl. Žena mu však řekla, že vidí vystupovat ze země postavu nějakého muže zahaleného pláštěm.
VI. Zlá věštba   
Saul byl přesvědčen, že to musí být Samuel a poklonil se před ním až k zemi. Dokud byl prorok na živu, nechtěl mu král naslouchat. Nyní doufal, že se od mrtvého dozví pravdu. Začal naříkat a líčit své úzkosti: „Do země vtrhli nepřátelé a já nevím, co mám dělat. Hospodin mi neodpovídá. Mlčí. Proto volám o pomoc tebe. Řekni mi, co mám dělat?“ Jako odpověď zaslechl hlas, který se podobal hlasu Samuelově: „Proč mě nenecháš na pokoji?! Neptej se mne, proč Bůh mlčí. Sám dobře víš, proč od tebe Hospodin odstoupil. Ode mne se nedozvíš nic jiného, než to, co jsem ti řekl už mnohokrát: Hospodin od tebe odňal království a dal je tvému bližnímu Davidovi. Tvá neposlušnost přinese Izraeli porážku a utrpení. Zítra budeš ty i tvoji synové mezi mrtvými.“
Když to Saul uslyšel, zhroutil se v zoufalství k zemi. Život pro něj ztratil v tu chvíli smysl. Místo, aby se konečně pokořil před Bohem, ustoupil a sestoupil z trůnu, vzdal se svému osudu. Ležel na zemi a nechtěl ani jíst. Tak byl tím slovem, které zaslechl, spoután. Mrtvému Samuelovi věřil víc než živému. Nakonec ho musela žena a jeho rádci přinutit, aby pojedl a mohl se vydat ještě té noci na zpáteční cestu. Ale Saul už stejně nemyslel na nic jiného než na smrt.
VII. V zajetí vlastního strachu
Určitě vás teď zajímá, jak to s ním nakonec dopadlo. Naplnila se zlá věštba, nebo se jí dokázal král vzepřít? Byla to jeho poslední šance. Bůh nám dává příležitost k pokání do poslední chvíle. Bible však vypráví, že Saul té věštbě uvěřil víc než všemu, co o Pánu Bohu věděl. Když se oblékal do boje proti Pelištejcům, myslel pouze na to, že je to jeho poslední a prohraná bitva. Když dával rozkazy svým synům, myslel jen na to, že už je nikdy neuvidí.
Když se strhl boj, Izraelci začali ustupovat. Když byl napaden i oddíl, kterému velel král, Saul byl přesvědčen, že nastal jeho konec. Nechtěl však padnout do rukou nepřátel, a proto přikázal svému zbrojnošovi, aby jej zabil. Ten splnil králův poslední rozkaz a pak si i on sám vzal život. Tak skončil král Saul. Muž kdysi statečný a mocný, který se však nechtěl podřídit Bohu a chtěl vládnout z vlastní vůle.
VIII. Lepší je důvěřovat Hospodinu  
 A přece na něj v Izraeli vzpomínali s úctou. Když se David dozvěděl o Saulově smrti, hlasitě zaplakal, přestože to byl jeho nepřítel. Dokonce zazpíval na jeho počest píseň o králově statečnosti. Jeho příběh byl smutný a každý v něm mohl poznat kus svého vlastního, pyšného  já. Svůj vlastní sklon k neposlušnosti, vzdoru a pýše. A když by někoho napadlo, ptát se duchů zemřelých, Saulův příběh mu připomínal, jak nebezpečné je to pokušení. Mrtví nám nemají co říci, i kdyby mohli mluvit. Od mrtvých bychom se totiž  nedozvěděli nic víc, než to, co už dávno víme, ale nechceme uznat. Pán Ježíš řekl: „I kdyby někdo vstal z mrtvých a přišel lidi varovat, stejně mu neuvěří!“ Kdo nevěří tomu, co je napsáno v bibli, ten se nezmění, ani kdyby mu to přišel říci jeho vlastní bratr, který dávno zemřel. To, co víme z evangelia, nám úplně stačí, abychom se nemuseli bát ničeho, čemu jdeme vstříc. Kdo chce vědět víc, ten je v nebezpečí, že upadne do otroctví svých vlastních obav a úzkostí a podlehne jim. Je přitom jedno, jestli se pokusí vyvolávat mrtvé, hledat štěstí v horoskopech nebo objeví nějakou jinou, modernější metodu. Ve skutečnosti je to stále stejná písnička. Obejít se bez Pána Boha.
Modlitba:
Pane Bože, ty víš, že i nás přitahují věci, o nichž víme, že jsou zlé a nebezpečné. Snadno se dáme zlákat, když nás někdo svádí ke zlému. K mnoha věcem nedovedeme říct jasné ne. Prosíme, tě, abychom si zlé věci ani nezkoušeli. Vždyť nám dáváš tolik dobrých věcí, že po ničem jiném toužit nemusíme.Vysvoboď, prosíme, všechny, kteří propadli svým slabostem.(…doplnit…).Prosíme, abychom jim dovedli být dobrým příkladem 
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Prorocké slovo
 - podobenství proroka Nátana
(Kajícné přijetí prorocké zvěsti králem)
2S 11 - 12 kap.
Zbav mě hříchu, očisť yzopem a budu čistý. Ž 51,9 

I. Motivace
Vzpomeňte si, kdy jste provedli něco zlého. Jak dlouho trvalo, než se na to přišlo? Přiznali jste se k tomu sami, nebo to musel někdo jiný odhalit a ukázat na vás prstem? Zkoušeli jste to zapřít? Použili jste přitom nějakou lež nebo polopravdu?
Dá se zlo zamaskovat tak, aby na ně nikdo nepřišel? Musí člověk, kvůli tomu, aby jedno zlo skryl, spáchat zlo jiné? Mají mocní a bohatí větší práva a možnosti než obyčejní lidé? Dá se proti tomu něco dělat? Pomůže to někomu, když se přizná a projeví lítost nad tím, co provedl? Už vám nějaký biblický příběh pomohl, abyste si uvědomili, že v něčem děláte chybu?
II. Králova pýcha
Po Saulovi vládl v Izraeli král David. Původně byl obyčejným pastýřem, ale Hospodin si jej vybral, aby byl Izraeli příkladem ve víře a poslušnosti. Dopřál mu mnoha vítězství a lidé jej milovali. A přece se i takový člověk dopustil hrozného hříchu, jehož následky pak nesl celý život.
Začalo to nevinně. David vyslal své vojsko, aby osvobodilo jedno z pohraničních měst z moci nepřátel. Jeho povinností bylo zúčastnit se tažení spolu se svými vojáky, ale tentokrát se David rozhodl zůstat v pohodlí jeruzalémského paláce. Zatímco jeho služebníci statečně bojovali proti nepříteli, David se nedokázal ubránit pokušení a využil toho, že jeden z jeho služebníků nechal doma krásnou ženu. Jmenovala se Batšeba. Spatřil ji, když se jednou večer procházel po střeše svého paláce, jak se myje. Sám byl ženatý a ta žena byla vdaná, ale jako král si přece může něco dovolit a tak ji pozval k sobě do paláce. Strávili spolu nádherný večer a ještě krásnější noc. Král se k ní choval, jako by mu patřila a ona mu v tom nebránila. Pak ji David poslal domů a celá záležitost tím pro něho skončila.
III. Problém
Po jisté době mu však Batšeba poslala zprávu, že čeká dítě. David s tím musel rychle něco udělat. Až by se manžel té ženy vrátil domů a zjistil by, že jeho žena porodila dítě, byla by obviněna z cizoložství a prozradilo by se, co král provedl. Jako král sice mohl mít třeba deset manželek, ale nesměl si vzít ženu, která již patřila jinému. David si však věděl rady. Zvláštním rozkazem povolal domů manžela té ženy, který se jmenoval Uriáš. Poctil jej pozváním do svého paláce. Vyptal se na průběh bojů, bohatě jej obdaroval a poslal na noc domů. Byl přesvědčen, že Uriáš bude spát se svou ženou a dítě, které se jí narodí, bude považovat za své. Ale Uriáš nebyl jako David. Toužil navštívit svou ženu a potěšit se s ní, ale věděl, že jako bojovník je zasvěcen Hospodinu a nesmí spát ani se svou vlastní ženou. Proto strávil noc v královském paláci spolu se strážemi. David se však nevzdal. Znovu Uriáše pozval k sobě a opil ho. Doufal, že pak už nebude úskostlivě dbát Božích nařízení. Ale Uriáš nepodlehl ani alkoholu a do svého domu nevkročil. Přitom to byl kdysi pohan, Chetejec, který patřil k původním obyvatelům Jeruzaléma. Ale přijal izraelskou víru v jediného Boha a byl Hospodinu a byl Hospodinu věrnější než mnohý Izraelec.
IV. Nepřiznaný hřích plodí další hřích 
Uriášova věrnost zkřížila Davidovy plány. On se však rozhodl svůj hřích zahladit stůj co stůj. Ráno sedl a napsal dopis svému veliteli Joábovi, v němž mu přikázal, aby Uriáše postavil  v bitvě do první řady na takové místo, kde by určitě zahynul. Uriáš ten rozkaz svému veliteli sám donesl v zapečetěném listu. 
Joáb o ničem nepřemýšlel a rozkaz neprodleně splnil. Pak poslal králi zprávu o tom, jak zaútočil na město a jméno mužů, kteří přitom padli. Mezi nimi byl i Uriáš. Král sice projevil na oko smutek, ale když se dověděl, že Uriáš padl, velice se mi ulevilo. Po uplynutí týdenního smutku si Batšebu vzal za manželku a tím to pro něj skončilo. Konečně měl zase klid. Nikdo se nic nedoví a ještě ho budou chválit, jak se stará o vdovy svých služebníků.
V. Co na to bůh?
V Božích očích to však bylo a zůstalo zlé. I když se mnohé zlé činy snažíme skrýt pře lidmi a před svým vlastním svědomím, Hospodin nám je připomíná. Ne proto, aby nás odsoudil, ale aby nás z toho, co jsme provedli, vysvobodil. Kdyby David viděl, že mu nespravedlnost, které se proti Uriášovi dopustil, prošla, neváhal by příště jednat podobně. Kdo ví, jak krutý a nespravedlivý král by se z něj stal. Pán Bůh takovým věcem brání svým slovem. Je podivuhodné, jak mocné a uzdravující dovede být jeho slovo, když je člověk přijme s pokorou.
VI. podobenství proroka nátana
Bůh poslal ke králi svého služebníka. Prorok Nátan měl těžký úkol. Král musel vědět, jaký zločin spáchal, ale nechtěl to uznal. Byl pyšný, jak šikovně se mu celou věc podařilo „vyřešit“. Neexistoval důkaz, který by ho usvědčil. Nátan měl za úkol otevřít Davidovi oči, aby se dovedl sám na sebe podívat a přiznat si pravdu. Tomu se každý z nás zuby nehty brání. Velikou pomocí jsou podobenství. Příběhy, které jsou zdánlivě o někom jiném, až se v nich člověk naráz pozná.
Nátan králi vyprávěl tento příběh. V jednom městě žili dva muži – chudý a bohatý. Tehdy se bohatství měřilo počtem kusů stáda. Boháč své ovce nemohl ani spočítat, zatímco chudák měl jedinou ovečku, která mu byla tak vzácná, jako by to byla jeho vlastní dcera. Jednou přišla boháčovi návštěva a on musel své hosty pohostit. Bylo mu však líto vlastních ovcí, a proto svým služebníkům přikázal zabít ovečku toho chudáka a předložit ji svým hostům.
VII. ty jsi ten muž
Král David už to nemohl dál poslouchat a vzplál spravedlivým hněvem: „Ten boháč nezaslouží nic jiného než smrt. Copak neměl srdce v těle? Tu ovečku musí chudákovi nahradit čtyřnásobně.“ Nátan mu však odpověděl: „Králi, ten muž jsi ty. Copak ti Pán Bůh nedal všechno? Byl jsi obyčejný pastýř a on z tebe učinil krále všeho lidu. Kolikrát tě vysvobodil z moci nepřátel! Máš všechno, nač si vzpomeneš. Bohatství, slávu, moc. A manželek – kolik chceš! Hospodin by ti dal ještě víc! Ale ty jsi vzal manželku svému služebníku Uriášovi a nechal jsi zabít mečem nepřátel. Násilí, kterého ses dopustil, tě bude pronásledovat do konce života. Tvá země nepozná mír. 
VIII. Davidovo pokání
Král se zděsil. Všechno, o čem si myslel, že šikovně skryl, bylo nyní odhaleno a nazváno pravým jménem. David neměl na svou obhajobu vůbec nic. Teprve nyní si ve vší nahotě uvědomil, jaké krutosti se vůči Uriášovi dopustil. Po chvíli ticha odpověděl Nátanovi: „Máš pravdu. Provinil jsem se proti Bohu. Zasloužím zemřít.“ Ale Nátan mu řekl: „Hospodin nechce, abys zemřel. Budeš žít. Tvůj hřích však ponese syn, který se ti narodí.“  
Když chlapec, který se Batšebě narodil, onemocněl, David celé dny a noci nejedl a prosil Boha, aby chlapci daroval život. V úzkostech vyznával svůj hřích a litoval, čeho se dopustil. Vždyť to nevinné dítě trpělo kvůli němu. Po sedmi dnech Davidův syn zemřel. Královi služebníci se to báli Davidovi říci. Měli strach z jeho zoufalství a hněvu.
David však přijal smrt dítěte statečně. Věděl, že dítě zemřelo jeho vinou. Nechápal, čím se zasloužil, že může žít. Od toho dne věděl, že žije na dluh. Z Boží milosti. To, co provedl, nemohl nijak napravit. Ale u Boha nalezl odpuštění. Znovu potěšil Batšebu a ona mu porodila syna, kterému dali jméno Šalomoun. Následky svého selhání si David uvědomoval celý život. Když se proti němu později vzbouřili jeho dospělí synové, snášel to David s tichostí a pokorou. Věděl, že na tom má svůj díl viny. 
V bibli se nám zachovala modlitba, která vyjadřuje Davidovu lítost i touhu po odpuštění. Odtud je vybrán verš, který se dnes naučíme: Zbav mě hříchu, očisť yzopem a budu čistý (Ž 51,9) 
Modlitba:
Pane Bože, vyznáváme, že i my, tak jako král David, nechceme vidět své chyby a hříchy. Na druhých je vidíme, ale ve svém vlastním životě se je pokoušíme skrýt.
Děkujeme, že nám svým slovem odhaluješ pravdu, i když je pro nás často bolestná a nepříjemná. Nikdo z nás není bez viny. Ale ty jsi nepotrestal nás, ale svého Syna Ježíše Krista. On zemřel, abychom my mohli žít. Jsme jako král David. Žijeme na dluh. Z tvé milosti. Díky Pane, že jsi nám odpustil náš hřích.   Amen.
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ABSENCE PROROCKÉHO SLOVA
(Král Šalomoun marnotratně rozdrobí svou moudrost)
1Kr 10. - 11. kap. 
Svým srdcem se ode mne vzdaluje...proto...zanikne moudrost jeho moudrých. Iz 29,13.14

I. Motivace
Myslím, že většina dětí má jízdní kolo a ráda se projíždí. Vaši rodiče o vás mají starost, připomínají vám silniční předpisy a radí vám, abyste byli při jízdě opatrní a pozorní. Kdo nedbá na předpisy a není pozorný, vystavuje se nebezpečí. Může ublížit sobě i jiným. Je pozdě naříkat nad odřenými koleny a rozbitými nosy. 
I dospělí vědí, že nedbalost příkazů, předpisů, zákonů se nevyplácí. Vždyť všechna ta opatření byla ustanovena, abychom se vzájemně chránili a neubližovali si. 
Věřící lidé vědí, že i Boží přikázání jsou projevem lásky a péče nebeského Otce. Pán Bůh jimi lidem připomíná věrnost a vytrvalost ve víře. Svědectví Bible nás učí, že i vyvolený  Hospodinův král Šalomoun připravil lehkomyslnou neposlušností sebe i celý národ o slavná Boží zaslíbení.
II. Šalomounova sláva 
Po Davidovi se ujal vlády nad Izraelem jeho syn Šalomoun. Bylo to rozhodnutí Hospodinovo. Šalomoun Hospodina miloval. Na začátku vlády prosil mladý král o trvalou Boží blízkost a moudrost. Bůh mu dal mnohem víc : své požehnání, které je však vázané na poslušné dodržování Boží smlouvy a Božích přikázání. 
Šalomoun směl  vystavět  v Jeruzalémě Hospodinův chrám. Země pod jeho vládou byla bezpečná a bohatá. Král soudil lid spravedlivě a moudře. 
 III. Návštěva královny ze Sáby
Šalomounova říše byla rozsáhlá. Jeho sláva a moudrost byly známé daleko za hranicemi království. Okolní králové ho obdivovali, zahrnovali ho dary, aby si zajistili přízeň. O moudrém králi Izraele a o Hospodinovu jménu uslyšela zprávu i královna vzdálené jižní říše. Rozhodla se Šalomouna navštívit a vyzkoušet ho hádankami. 
Do Jeruzaléma přijel okázalý průvod. Velbloudi nesli balzámy, množství zlata a drahokamy. Královna ze Sáby byla přijata a mluvila se Šalomounem o všem, co měla srdci. Byla udivena jeho moudrostí, vždyť nebylo otázky, na kterou by jí neuměl odpovědět. Když si prohlédla dům a všechno bohatství, zůstala bez dechu. Řekla králi: „Co jsem slyšela ve své zemi o tvém podnikání i o tvé moudrosti, je pravda. Nevěřila jsem těm slovům, dokud jsem nepřišla a nespatřila to na vlastní oči. Blaze mužům, kteří jsou ve tvých službách a naslouchají tvé moudrosti. Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh, který si tě oblíbil a dosadil tě na izraelský trůn. Protože si Hospodin zamiloval Izrael na věky, ustanovil tě králem, abys zjednával právo a spravedlnost.“ 
Šalomoun přijal nevídané dary, sám královnu obdaroval a splnil jí každé přání, které vyslovila. Královna ze Sáby se vrátila do své země. 
Biblický svědek uvádí příběh o královně, nejen aby zdůraznil Šalomounovu proslulost, ale aby doložil, že se začíná plnit Boží slib, že k Hospodinu budou přicházet i pohané.
IV. Šalomounovo bohatství
Král Šalomoun převyšoval moudrostí a bohatstvím všechny okolní krále. V Jeruzalémě stál Hospodinův chrám, vyzdobený vzácným dřevem a zlatem. Nádherou byl vyzdobený i královský palác. Plné byly pokladnice i zbrojnice. Královské námořní lodě přivážely další a další bohatství. V konírnách bylo mnoho jezdeckých i tažných koní. Šalomoun dal v Egyptě nakupovat  vozy a zásoboval jimi i  krále chetejské a aromejské. Panovníci okolních zemí navštěvovali Šalomounův dvůr a přinášeli  předměty stříbrné i zlaté, pláště, zbroj, balzámy, koně, mezky, a to rok co rok. 
Vše nasvědčovalo tomu, že říše prožívala věk rozkvětu. 
V. Velký král jedná nemoudře
Šalomoun měl od Hospodina všechno, co si jen mohl přát. Velké obdarování se pro něho však stalo velkou zkouškou. Král ve zkoušce neobstál, začal jednat nemoudře. Stavěl chrámy cizím bohům, se svými ženami cizinkami chrámy navštěvoval. Srdcem se odklonil od Boha Izraele, špatným příkladem sváděl na zlou cestu i Boží lid. Hospodin se proto rozhněval a řekl Šalomounovi: „Nedodržuješ mou smlouvu a má nařízení, která jsem ti přikázal. Odtrhnu tvé království od tebe a dám je tvému služebníku. Avšak za tvého života to neučiním kvůli tvému otci Davidovi. Odtrhnu je až z ruky tvého syna.“ 
VI. Absence prorockého slova
Šalomounovo panování je zvláštní tím, že za dlouhou dobu jeho vlády ani jednou nezazní přímo k němu slovo proroka. Je to velmi nápadné, poněvadž jiné krále provázejí  různí proroci. Vedle moudrosti a bohatství vyznamenal Hospodin Šalomouna i tím, že s ním mluvil osobně. Jednak hned na začátku, když Bůh plní Šalomounovo přání a dává mu moudrost (1Kr 3), dále v modlitbě při posvěcení chrámu (1Kr 8), nakonec sám Bůh oznamuje králi trest za nemoudré jednání (1Kr 11). Věrný Šalomoun proroky nepotřeboval. Slyšel Boží hlas a plnil Hospodinovu vůli. Nevěrný Šalomoun musel slyšet Boží hněv a soud. 
Žádný prorok neprostředkoval Boží slovo ani lidu. 
Jen jednou, úplně na konci Šalomounovy vlády, promluví prorok Achijáš k Jarobeámovi.
Dny Šalomounovy slávy byly u konce. Hospodin zůstal i nadále věrný Davidovu domu, ale zkoušel jej Jarobeámovou roztržkou. 
Modlitba
Nebeský Otče, prosíme, uč nás slyšet dobře své slovo, které jsi nám dal skrze svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista.	Amen
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ROZDĚLENÍ ŘÍŠE - JE PŘÁNÍ HOSPODINOVO
(Prorok oznamuje soud - rozpad království)
1Kr 11,26-40; 12,25-33
Budu s tebou a vybuduji ti trvalý dům. 1Kr 11,38

I. Motivace
V bibli, v Přísloví 13,24 je napsáno: „Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna, kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas.“ Tresty a trestání, to není příjemné téma. Asi každý z nás má zkušenost, že laskavé domlouvání vždy nestačí, abychom neprováděli, co nemáme. Je správné umět  přiznat vlastní provinění, unést trest, litovat a napříště se chyb a provinění vyvarovat. Když nás někdo oprávněně trestá, vůbec to neznamená, že by nás neměl rád. Vždyť i bibličtí svědkové říkají, že tomu je právě naopak.
II. Achijáš a Jarobeám
V době Šalomounova nemoudrého jednání mu vzbudil Hospodin protivníky. Proti králi se postavil i jeho služebník Jarobeám. Kdysi sloužil králi poctivě a dobře. Nyní se stal protivníkem. Vydal se do Jeruzaléma a potkal proroka Achijáše, oblečeného do nového pláště. Achijáš Jarobeáma zastavil, uchopil svůj nový plášť, roztrhal jej na dvanáct kusů a řekl: „Vezmi si deset kusů. Toto praví Hospodin: Odtrhnu království z ruky Šalomounovy a tobě dám deset kmenů. To proto, že mě opustili a neřídili se mými ustanoveními.“ Prorok podrobil kritice nevěrnost lidu i krále a dál sděloval Hospodinovo slovo Jeroboámovi: „Budeš-li poslušný ve všem, co ti přikážu, a budeš-li chodit po mých cestách a řídit se tím, co je správné v mých očích, a dodržovat má nařízení a má přikázání, jak to činil můj služebník David, budu s tebou a vybuduji ti trvalý dům, jako jsem vybudoval Davidovi, a dám ti Izraele.“
Šalomoun se doslechl o proroctví, velmi se rozhněval a chtěl Jarobeáma zahubit. Jarobeám  však uprchl do Egypta a zůstal tam až do Šalomounovy smrti.
III. Šalomounova smrt
Šalomoun kraloval v Jeruzalémě nad celým Izraelem čtyřicet let. Když zemřel, byl pochován v městě svého otce Davida.
IV. Sněm v Šekemu
Na královský trůn měl nastoupit Šalomounův syn Rechabeám. Jeho korunovaci však  musely potvrdit všechny izraelské kmeny. Jednání se konalo ve starodávném městě Šekem. Tam se shromáždil celý Izrael.
Přijel Rechabeám a z Egypta byl povolán Jarobeám, aby se stal mluvčím lidu.
V. Prosba lidu
Za Šalomounovy vlády žila země v míru a blahobytu. Pod krásným povrchem se však skrýval útlak a zotročování obyvatel. Velkolepé stavby vyžadovaly množství pracovníků, kterým se nedařilo dobře. Při shromáždění lidu vystoupily stížnosti na povrch. Jarobeám oznámil korunnímu princi prosbu lidu: „Tvůj otec nás sevřel tvrdým jhem. Ulehči nám nyní tvrdou službu svého otce a my ti budeme sloužit.“  Rechabeám si vyžádal tři dny na rozmyšlení.
VI. Rechabeámovi poradci
Svolal dvě skupiny poradců. V první skupině byli starci, kteří sloužili také jeho otci Šalomounovi. Moudří mužové nabádali k laskavosti a splnění prosby lidu. Ve druhé skupině poradců byli mladí muži. Bible o nich mluví jako o dětech, jejichž rada byla velmi nemoudrá. Ti radili králi, aby prosbu lidu odmítl. Rechabeáma ani nenapadlo, aby o radu prosil Hospodina. I jeho postup byl od počátku nemoudrý.
Po třech dnech předstoupil Rechabeám před shromáždění. Sebevědomě a pyšně oznámil, že bude vládnout ještě tvrdším způsobem než jeho otec. Neposlechl rady moudrých, nevyslyšel hlas lidu. Biblické svědectví uvádí: „Král lid nevyslyšel, neboť to bylo řízení Hospodinovo.“ Soud nad Izraelem, který Hospodin oznámil Šalomounovi, se začal naplňovat.
VII. Rozkol mezi severem a jihem
Celý Izrael slyšel, že ho budoucí král nevyslyšel. Deset kmenů se oddělilo, zřeklo se Davidova dědictví, za svého krále prohlásilo Jarobeáma. 
Rechabeám nevzal vážně neúspěch jednání. Pokládal se dál za jediného právoplatného krále. Poslal svého dozorce nad nucenou prací Adoráma, aby přivedl nespokojence k poslušnosti. Adorámova přítomnost nepřinesla uklidnění. Lid v něm viděl představitele královského útlaku. Došlo k nepokoji, při němž byl Adorám zabit. Ohrožen byl i sám Rechabeám a musel hledat záchranu v rychlém útěku do Jeruzaléma. 
Roztržka mezi Izraelem a Judou byla zpečetěna. Rozdělení bylo definitivní. Již nikdy se dvě části Izraele nespojily. Izrael a Juda existují od této chvíle jako dva samostatné státní útvary.
VIII. Jarobeám králem severního Izraele
Jak předpověděl Hospodinův prorok Abijáš, zvolilo deset kmenů Izraele králem Jarobeáma. Ten se domníval, že jeho království je ohroženo ústřední svatyní Izraele v Jeruzalémě. V jeruzalémském chrámu byla uložena truhla Hospodinovy smlouvy. I z nejvzdálenějších míst země putovali lidé na velké svátky do chrámu. Jarobeám se obával, že Jeruzalém zůstane nadále hlavním městem. To by mohlo mít pro jeho panování zlé důsledky.  Zřídil proto ve dvou městech severní říše nové ústřední svatyně Izraele. V obou postavil sochy býka a lidu řekl: „Už jste se dost nachodili do Jeruzaléma. Zde jsou tvoji bohové, Izraeli, kteří tě vyvedli z egyptské země!“
IX. Rozdělení říše je přání Hospodinovo
Rechabeám v Jeruzalémě se nechtěl spokojit kralováním pouze nad Judou a kmenem Benjamin, který se k Judovi jako dvanáctý připojil. Muži obou kmenů se shromáždili, aby bojovali proti severnímu království a sjednotili opět celou zemi. 
Tehdy pověřil Hospodin svého posla Semajáše vzkazem: „Netáhněte a nebojujte proti svým bratřím Izraelcům. Každý ať se vrátí do svého domu, neboť se to stalo z mé vůle.“ Shromáždění muži uposlechli  a vrátili se zpět, jak Hospodin nařídil. 
   Narušený vztah k Hospodinu a jeho zákonu nezůstal bez trestu. Vyvolený lid musel nadále zápasit o čistotu víry v jediného Boha. Při pádech i vzestupech ho stále provázela Hospodinova věrnost, potěšovala a povzbuzovala Hospodinova zaslíbení. 
Modlitba
Pane Ježíši Kriste, děkujeme za radostnou zvěst, že Boží zaslíbení platí i pro nás. Prosíme tě, uč nás slyšet Boží vůli, správně jí rozumět a také podle ní žít.   Amen
5.12.1999	39

Králova hloupost, 
Šemajášovo slovo zabrání katastrofě
(Boží slovo je slovo soudu i milosrdenství)
1 Kr 12,1-24
Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte své srdce. (Ž 95,7-8)

I. Po smrti Šalomounově
Šalomounův syn a nástupce trůnu Rechabeám přijíždí do města Šekemu. Má se zde konat slavnost, při níž bude potvrzen za krále nad celým Izraelem. Ale na konci příběhu slyšíme, že je nucen skočit do vozu a utéci do Jeruzaléma. Jen tak tak unikne smrti, a Boží lid se rozpadne ve dvě království. Co se to vlastně děje v Izraeli? Už nechtějí mít nad sebou krále, kterého si vyžádali na Samuelovi a jako je tomu u všech národů (1 Sam 8,5)?
Deset severních kmenů již dříve zakladateli královského rodu Davidovi dávalo najevo nespokojenost s tím, že by i nad nimi měl vládnout král z jeho pokolení Judova. Protože David, a zvláště pak Šalomoun, nevykonávali svěřenou službu izraelských králů vždy nejvěrněji a nejmoudřeji. 
II. Nevěrnost Davida a Šalomouna - vina otců na synech
David v posledních letech své vlády až příliš okatě upřednostňoval tu část Izraele, ze které sám pocházel: Judu. Tehdy proti králi povstalo deset severních kmenů pod vedením Šeby, jednoho z benjamínských mužů. A poprvé zazněla hrozivá slova, vyjadřující trhlinu v lidu Božím: „My nemáme podíl v Davidovi“ (2 Sam 20,1). Chceme svého krále. Jednota a celistvost společenství, stvrzeného smlouvou, kterou se všemi uzavřel Hospodin v době putování pouští a pak znovu zde, v zemi zaslíbené, a právě v tomto městě Šekemu (Joz 24), jsou vážně narušeny žárlivostí a závistí.
Doba Šalomounova je proslulá bohatstvím, krásou, slávou a velikostí království. Všechny tyto vzácné dary mají být odrazem bohatství a plnosti Božího požehnání. Avšak ženy - cizinky, které si Šalomoun vzal za manželky i přes Boží zákaz, jej odvedly od věrné poslušnosti Hospodina. Jeho srdce se stalo rozdvojeným, nebylo cele při Hospodinu, začal sloužit i jiným bohům a modlám. Neposlušnost, tedy porušení prvního přikázání mělo pro společenství lidu Božího tak neblahé důsledky, že všechny nesporné úspěchy, bohatství a moc předchozích generací nemohly izraelské království uchránit před rozpadem a později úplným zničením.
III. Věrnost Hospodinova
Když tito dva nejslavnější králové žili, šlo ještě udržet v zemi pokoj a jednotu. Ne pro jejich zvláštní královskou schopnost či sílu. Ale protože to Hospodin Davidovi slíbil (2 Sam 7). A Hospodinovo slovo je spolehlivé.
Teď však již nežije ani Šalomoun a na trůn nastupuje jeho syn Rechabeám. Jeho jméno znamená v hebrejštině zhruba: „Lid se velmi rozšířil“. I toto vlastní jméno nového krále potvrzuje, že dávné Boží zaslíbení, dané Abrahamovi platí: z cizince a příchozího Abrahama se stal veliký a slavný národ s vlastní zemí. Bude král nyní dělat svému jménu, či spíše jménu Božímu čest a tak potvrzovat, že Boží slovo je spolehlivé?
IV. Boží vysvobození je zapomenuto
Ve městě Šekemu má tedy dojít k důležitému rozhodnutí: potvrdí deset severních kmenů, že chtějí patřit i přes všechny zlé kroky předchozích králů do jednoho společenství, jež spojuje osoba Davidova potomka? Odhodlání mají. Shromáždí se zde jejich zástupci a vysloví jedinou podmínku: „Tvůj otec nás sevřel tvrdým jhem. Ulehči nám nyní tvrdou službu svého otce a těžké jho, které na nás vložil, a my ti budeme sloužit.“ 
Tak to se stalo v Izraeli! Už se tu nemluví o pokorné a poslušné službě, ale o nucených pracích a otroctví. Aby Šalomoun mohl vybudovat svoji mocnou a bohatou říši, musel zavést tvrdší vojenskou i pracovní povinnost. To, co nikdy v lidu Božím nemělo být, aby jedni z druhých dělali otroky, teď - snad po vzoru pohanských králů - zavádí sám král. Otroky byli Izraelci kdysi v Egyptě, ale pak je Hospodin osvobodil a všichni - i s králem v čele - měli být v zemi zaslíbené svobodnými lidmi a služebníky pouze Hospodinovými.  
V. Král může poslouchat, koho chce
Rechabeám si bere tři dny na poradu a rozmyšlenou. Staří rádcové, kteří ještě sloužili Šalomounovi, jsou názoru, že by král měl tuto službu skutečně uvolnit. Jestliže se vůči nim projevíš jako služebník, budou ti věrně sloužit. Ale takovou odpověď král zavrhl. On přece žádným služebníkem všech nebude. Tak se poradí s mladými, kteří s Rechabeámem na dvoře vyrůstali a kteří mají jistě modernější pohled na způsob vládnutí: prokaž svou moc a sílu, říkají. Král musí být tvrdý, aby jej lidé opravdu poslouchali. Mladí ujišťují nového krále, že je přece silnější než jeho otec Šalomoun. Ať použije ještě tvrdších trestů - už nikoli jen bičů, ale rovnou důtek, aby si poddaní přestali stěžovat. Přidej jim práci, aby neměli čas na stížnosti.
Jestlipak toto všechno už lid izraelský odněkud nezná? Ale ano, kdysi takto jednal farao a jeho stráž v egyptském otroctví, když otcové chtěli ulehčit robotu. Pak úpěli k Hospodinu, ten je vyslyšel a „vyvedl je z egyptské země, z domu otroctví“ (Ex 20,2). Pán Bůh se tehdy nad nimi slitoval a daroval jim svobodu. A syn Davidův a Šalomounův by se nad nimi neslitoval a svobodu jim nedaroval? Je tvrdší než farao? A co víc - nestaví se takto král nad nimi jako svrchovaný pán, místo aby sám se stal služebníkem, protože Izrael má jen jednoho jediného Pána? 
VI. Rechabeámovu tvrdost zastavuje prorok
Tři dny čekání uplynuly. Lid se opět shromáždil, aby vyslechl Rechabeámovo rozhodnutí. Jeho odpověď je tvrdá. Izraelský král nezná slitování, které kdysi jeho lidu prokázal Hospodin. Proto se království rozpadlo a už nikdy se nespojí, už nikdy nebude tento Boží lid jednotný. Milosrdenství, které prokázal kdysi Hospodin, on prokázat nechce. Chtěl hodně získat a vlastnit, a téměř všechno pro tuto tvrdost srdce ztrácí.  
Rechabeám ukáže ještě jednou, že je tvrdým pánem, a snad ještě více ukáže, že nechápe, že je toto rozdělení - jakkoli se nám to jeví neuvěřitelné - dílem Božím. Vyšle svého vrchního dohlížitele nad nucenými pracemi Adórama, aby se pokusil on donutit severní kmeny k poslušnosti. Ale ti Adórama připraví o život a samotný král se zachrání jen rychlým útěkem. 
Ani to však nestačí. Rechabeám se přes všechno pokusí znovu získat moc nad odtrženým územím. Shromáždí v Jeruzalémě velikou armádu a chystá se s nimi do boje, aby si severní kmeny podřídil mocí zbraní. Ale v tuto chvíli velikého ohrožení se ukáže mocnější než všechny královy vojenské úmysly Boží slovo, které zabrání obrovské katastrofě. I přes všechnu svévoli, přes všechnu neposlušnost, která se v Izraeli usadila, Pán Bůh svůj lid neopouští. Posílá svého proroka Šemajáše, aby zabránil bratrovražedné válce.
VII. Boží slovo soudí a zachraňuje 
Prorok musí vyřídit, že taková válka by byla přímo proti Boží vůli. Království se rozpadlo kvůli veliké neposlušnosti Božího slova, pro svévoli a tvrdé srdce. Boží slovo, které prorok vyřizuje, učí tomu všemu porozumět. To, že se království rozpadlo, způsobil Hospodin sám, aby všichni v Izraeli pamatovali, že jeho slovo platí a je spolehlivé. Není to slovo jen do větru. Pán Bůh už Šalomounovi ohlásil, že když nedodržuje smlouvu a neposlouchá jeho slovo, království se rozpadne. Pak to znovu ohlašuje dokonce Rechabeámovi. Ale ani jeden na toto slovo nic nedali. A tak na Izrael dopadá soud. Teprve tehdy uslyší slovo Boží a vezme je vážně. Je to zvláštní: protože Bůh svůj lid miluje a je mu věrný, nenechává jej lhostejně upadat do zkázy a neštěstí, napravuje jej svými soudy. Aby se potvrdila platnost a spolehlivost Božího slova, které tady vyřizují proroci. Aby se ukázalo, že to je slovo, které ukazuje dobrou a spolehlivou cestu. Protože mnozí bibličtí svědkové tuto zkušenost s Božím slovem mají, proto Božímu slovu z Písma svatého nasloucháme i my. A i my smíme a máme slyšet a přijmout: „Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte své srdce“ (Ž 95,7-8).   
MODLITBA:
Bože, náš milosrdný Otče, děkujeme ti, že se o nás nepřestáváš starat, i když my se nestaráme o tebe. Děkujeme ti, že nám dáváš své slovo, které nás vede po správných cestách. Prosíme tě, promlouvej k nám, když bychom snad bloudili a přiveď nás zpět.
Amen
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POVOLANÝ PROTI VYUČENÉMU
(Pravý prorok a falešní proroci)
1Kr 22,1-38
Hospodin ruší znamení žvanilů a z věštců činí pomatence. 
Iz 44,25

I. SÍLA ve spojenectví
Tři roky byl v Izraeli celkem klid. Až teprve teď se Aramejci zmocnili jednoho města v pohraničí. Porušili tak dosud platné smlouvy, což vyvolalo nepřátelství. V tu dobu byl v Samaří u krále Achaba na návštěvě judský král Jóšafat. Domluvili se, že společně potáhnou do bitvy, aby Rámot v Gileádu získali zpět. Nepřátelství vůči Syřanům z nich učinilo spojence. Tak budou dost silní.
II. Bude se boj líbit Hospodinu?
Ale Jóšafat se nechtěl vydat jen tak do války, aniž by se ptali, je-li to i vůlí Hospodinovou. Bude s takovým bojem Pán Bůh souhlasit? Achab s tím zřejmě ani nepočítal, že by se měl v takové všední věci dotazovat Pána Boha. Byl si jistý správností svého rozhodnutí, když jde o dobývání města, které se dostalo do cizích rukou. Nechá však přece jen povolat svých čtyři sta proroků, které si pro takovéto účely pořídil a za jejich službu jim platí. „Máme táhnout do války a bojovat o Rámot v Gileádu?“ Jako jeden muž všichni proroci králi horlivě přikyvují a sdělují: „Ano, Hospodin ti dá vítězství.“ 
Jóšafat však není s takovými proroky spokojen. Sám je králem a tak ví, jak to chodí. Jak se lidé, kteří se pohybují na královském dvoře snaží svému králi zalíbit. Jak nechtějí přijít o pěkné zaměstnání, kdyby řekli něco, co se jejich chlebodárci nelíbí. A tak se Achaba zeptá: „Cožpak tu už není žádný prorok Hospodinův, abychom se dotázali skrze něho?“ Achab o jednom takovém ví, ale nemá s ním dobré zkušenosti. Přímo jej nenávidí, protože nikdy neprorokuje nic dobrého, jen věci zlé. A kdo by chtěl zlé věci poslouchat. Jóšafat však Achaba skoro okřikne: „Takové věci nemluv. Slovo Boží přesto všechno musíme vyslechnout.“ 
Zatímco poslové jdou pro Hospodinova proroka, královi proroci dělají všechno možné, aby potvrdili platnost svých slov a oba krále přesvědčili. Jeden z proroků, Sidkijáš, si nasadil na hlavu železné rohy, aby vypadal jako rozdivočelý býk a přitom říkal: „Jimi budeš trkat Arama, dokud nezahyne.“ Ostatní se přidávali a horlivě přisvědčovali: Není pochyb, bude to velký úspěch.
III. Míkajáš - věrný svědek
I sluha, který vede Hospodinova proroka Míkajáše, ví, jak to chodí u dvora. A tak dává dobrou radu, ve které se skrývá vážné varování. „Všichni proroci oznamují úspěch, všichni mluví před králem tak, aby se mu to líbilo, udělej totéž. Nebuď proti králi.“ Míkajáš se však zapřísahá, že nemůže jinak: „Budu mluvit jen to, co mi řekne Hospodin.“ Ale k překvapení všech odpoví na otázku, zda-li bude mít Achab ve vojenském tažení úspěch, jen to samé, co ostatní proroci předtím: „Ano, Hospodin ti dá vítězství.“ Proč to říká? Inu snad proto, aby poznal, zda se králové spokojí s tím, že co všichni lidé říkají musí být pravda, nebo chtějí slyšet pravdu skutečnou. Achab jej přímo okřikne: „Kolikrát ti mám říkat, abys mluvil pravdu a nic než pravdu?“ A tak Míkajáš poví, co má jako Boží slovo vyřídit: Bude-li král do války táhnout, Izrael bude poražen, lidé budou rozptýleni po celé zemi a „budou jako ovce bez pastýře, zůstanou bez pánů, každý ať se navrátí domů“. Co toto proroctví vlastně znamená, a zda a jak se naplní, si teď asi nikdo neumí představit. 
Achab si jen povzdechne a poví Jóšafatovi: „Vlastně bych také mohl být prorok. Však jsem to říkal, že mi Míkajáš neřekne nic dobrého.“ Míkajáš se však nedal přerušit a pokračoval ve výkladu toho, co mu sdělil Hospodin. K údivu i zlobě všech sdělí Míkajáš, že je to sám Pán Bůh, kdo dal zrádného ducha do úst králových proroků. Hospodin sám to chce, aby proroci lákali Achaba do války. Ale to už nevydrží poslouchat ten prorok, který se králi chce zalíbit nejvíce, Sidkijáš, a uhodí Míkajáše do tváře. Král poručí vsadit Míkajáše do vězení a trápit jej tam hladem a žízní, dokud se sám v pořádku nevrátí z boje. Prorok už jen za ním stačí zavolat poslední slovo: „Jestliže se vrátíš zpět v pokoji, pak skrze mne nemluvil Hospodin.“ 
IV. Achabova neposlušnost a nejistota
Ač se Achab tváří, že si z tohoto osamělého prorockého hlasu, který nechal vsadit do hladomorny a zavřít pod zámek, nic nedělá, pokouší se v nadcházející bitvě toto slovo přece jen nějak obelstít. Co kdyby se ukázalo, že právě toto ojedinělé, bláznivé slovo, které si dovolí odporovat králi, mělo pravdu proti tomu mohutnému chóru hlasů, které prorokují zaručený úspěch? A tak se převlékne za obyčejného vojáka a velení přenechal rafinovaně svému hostu Jóšafatovi. 
V. Boží slovo je spolehlivé
Aramejci dostali rozkaz, nerozptylovat se útoky na obyčejné vojáky či nějaké udatné bojovníky, ale nechť jdou přímo po izraelském králi. Brzy zjistí podle válečného pokřiku, že onen krásně vystrojený muž není Achab, ale Jóšafat, nechali jej být a bitevní vřava se soustředí jinam. Náhodně vystřelený šíp pak zasáhne Achaba tak nešťastně mezi články pancíře, že král začne na válečném voze krvácet. Nejprve chce v tichosti zmizet, ale průběh bitvy je tak těžký, že vydrží statečně až do večera. Se západem slunce pak vyhasl život Achabův a vojenským táborem zní pokřik: „Král je mrtev! Každý ať se navrátí do svého města.“ Je konec vojenského dobrodružství, do kterého se Achab pustil, protože nechtěl slyšet slovo Boží, které bylo pro něho velmi nepříjemné. 
Ale toto slovo Hospodinovo, které mluvil prorok, se ukázalo jako slovo, které platí. Není to slovo, které by říkalo to, co si lidé přejí slyšet a co se jim líbí a co mají ve svém srdci. To je pak slovo zrádné, které člověka oklamává (v. 22). Falešný prorok nepočítá snad s tím, že Bůh je skutečně živým Bohem, nebo s tím, že by bylo třeba jeho slovo brát příliš vážně. Falešní proroci „vám ohlašují vidění svých srdcí, a ne to, co vyšlo z úst Hospodinových“ (Jer 23,16b). Na Boží slovo se lze spolehnout jako na slovo, které je pravdivé a bude mít platnost i v budoucnosti. To příběh o Achabovi ukazuje. Na jeho čtyři sta proroků a na všechny ostatní falešné proroky pak platí, že „Hospodin ruší znamení žvanilů a z věštců činí pomatence“ (Iz 44,25). 
VI. Prorok - znamení Boží starosti a záchrany člověka
Ale jak se pozná pravý prorok dnes? Které slovo je slovo falešné a které je pravé, totiž Boží? Prorok nemusí být vždy člověk, který stojí na okraji společnosti - vždyť jsou ve Starém zákoně také proroci, kteří se pohybují i mezi vyššími vrstvami (Abakuk). Ale vskutku nejčastěji patří spíše k lidem, kteří jsou nějakým způsobem odstrčeni a odstrkováni. Jejich povolání za služebníky Slova je vede spíše do nouze, utrpení a mnohého odříkání. Zastávají se chudých a bezmocných, tedy těch, kdo nemají ve společnosti žádné zastání a sami si pomoci nemohou. Často se stává, že proroky potká proto podobný úděl jako těch, jichž se zastávají. Míkajáš naopak kritizoval izraelského krále, který byl nevěrný a neposlušný Božího slova (1Kr 21,20b), a proto se dostal do vězení. Nezřídka proroci velmi trpí pod břemenem povolání, kterého se jim od Hospodina dostalo, a proto proti němu nejednou protestují, utíkají před ním, proklínají jako Jób den svého narození. Jejich život se dostává do ohrožení, vědí, že kvůli jejich povolání a úkolu je může potkat smrt. Mnozí se jim proto vysmívají a mají je za blázny. Ale stále jsou jak tím, co říkají, tak svým životním údělem připomínkou, že s bolestí, obětavostí i nadějí a odhodláním se Bůh o svůj lid stará. Proroci se svým slovem jsou znamením, že Bůh dělá všechno možné pro to, aby svůj lid zachránil a přivedl do svého království.
VII. Závěr: Pravý prorok
My víme více, než věděli lidé a sami proroci ve Starém zákoně. V Ježíši Kristu, který dává svůj život na kříži pro hřích nejen lidu Božího ale celého světa, jsme nejzřetelněji poznali Boží péči o svět. V jeho životě, smrti a vzkříšení k nám Bůh promluvil jako skrze proroka (Žd 1,1-2). A tak víme rovněž, podle čeho poznat a poměřovat, který prorok je pravý a které slovo je prorocké, z Ducha Hospodinova: to slovo, které je v souhlase se slovy a příběhem ukřižovaného a vzkříšeného Ježíše Krista (Ř 12,6).  
MODLITBA:
 Mocný Bože, při Kristovu zachovej nás spásy slovu, ať tvé pravdy jasná svíce, zmáhá bludy víc a více. Kriste, Pane nad vše pány, ukaž, že ni pekla brány slova tvého nepodvrátí, z ruky tvé nás nevychvátí.    Amen
(Evangelický zpěvník 419,1-2)
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Nábotova věrnost a královo pošlapání Hospodinovy smlouvy
(Prorok Elijáš hájí spravedlnost)
1Kr 21
Činy jeho rukou jsou pravda a právo, všechna jeho 
ustanovení jsou věrná.  Ž 111,7

I. Motivace
Někdy se nám stává, že po něčem silně toužíme. Hrozně moc bychom chtěli něco, na co nám naše kapesné nestačí. A tu příjde kamarád s nápadem, jak by bylo možné si opatřit peníze. Šlo by to snadno – jen mít trochu odvahy, ono se na to hned tak nepřijde. Jenže pro nás má ta věc háček – víme, že se to nemá. A tak děláme, že o tom nevíme. Kamarád tu odvahu má, zábrany,  proč to neudělat narozdíl od nás zase nemá – peníze vezme a polovinu z nich dá nám. Můžeme si koupit to, po čem tolik toužíme. A vlastně jsme nic zlého neudělali. Nebo ano?
Takovéto otázky si kladli lidé kdysi, kladou si je naši rodiče, čekají na nás. Celý náš život je vlastně takové rozhodování  se o tom, co udělat správně a co ne. Čím se máme řídit? Někdy uvnitř sebe cítíme, co je dobře a co ne, ale nemáme sílu udělat to dobré. V bibli můžeme najít pomoc – dnešní příběh je o takovémto rozhodování.
II. Král Achab
Izraelci, jako vyvolený Boží lid, se kdysi rozhodli mít krále, který by je vedl. Tak, jako ho měli i v jiných zemích. A Hospodin k tomu svolil. Měli tedy krále, kteří jim měli říkat, co je správné a co ne, měli krále, kteří je vedli do boje, když je napadli nepřátelé. Jeden z těch králů se jmenoval Achab. Vzal si za manželku pohanskou ženu Jezábel. Tento král nejraději bydlel ve městě jménem Jezreel. Jelikož byl dost bohatý a mocný, taky se podle toho choval. Co si umínil, po čem zatoužil, to taky dostal. Vždyť to byl král! V Jezreeli si nechal postavit krásný palác s parkem. S tímto parkem sousedila malá vinice, která patřila muži, který se jmeno-val Nábot. Vlastně patřila již dříve jeho otci, předtím otci jeho otce – dědovi a tak dále. A do budoucna měla patřit zase jeho synům. Zkrátka – vinice se dědila z otce na syna již mnoho let. Ta vinice se zalíbila králi Achabovi. Proto zašel za Nábotem s touto nabídkou: „Dej mi svou vinici, je blízko mého domu, chtěl bych si z ní udělat zelinářskou zahradu. Dám ti za ni jinou, lepší. A nebo ti ji dobře zaplatím.“ To byla lákavá nabídka. Ale Nábot dobře věděl, že zemi, kterou dostali kdysi dávno jeho prapředkové již od Jozua, nemůže jen tak prodat. Věděl, že by tím neposlechl  Pána Boha – vždyť to byl dar od něho. A proto řekl Achabovi ne. Nemůže ji prodat, takové jsou Boží zákony. Achab to ovšem také dobře ví, ale protože je král, zvykl si na to, že ho druzí poslouchají. Že má moc a s tím i hodně peněz. Proto chce získat i tuto vinici. Nábot se však rozhodl poslechnout Hospodina.
III. Královna Jezábel
Achab je v očích lidí mocný král. Najednou naráží na odpor. Někdo ho neposlechl i když  přišel s tak velkorysou nabídkou. Cítí, že je na Boží zákony krátký. A tak je rozzloben. Trucuje. Jako malý kluk si lehne obličejem ke stěně, s nikým se nebaví a dokonce odmítá i jíst. Jeho žena Jezábel si toho samozřejmě všimla. „Co je ti? Proč jsi tak rozmrzelý?“ „Chtěl jsem po Nábotovi jeho vinici, ale on ji odmítl prodat.“ Jezábel se podivila. „A to jsi král? Nevíš si rady? Jen klidně vstaň, najez se a nech to na mně. Já už to zařídím!“ Jezábel nepatří k izraelskému lidu,  možná zná Boží zákony, ale myslí si, že jeho řády pro ni neplatí. Je zvyklá z domu na to, že král může všechno.
A tak jménem krále Achaba rozešle dopisy starším (představeným) lidu. V těch dopisech nařizuje půst. Ten se vyhlašoval vždy, když hrozilo nějaké nebezpečí nebo když se stalo něco zlého. Tentokrát se jedná o člověka, který se provinil proti králi i Božím řádům. A tím viníkem má být Nábot! Královna přikazuje, aby starší našli dva falešné svědky, kteří jeho vinu veřejně dosvědčí.  Místo toho, kdo se chtěl opravdu provinit proti Božím zákonům, místo  Achaba krále, je obžalován Nábot! Ať jej odsoudí a ne znamení trestu ukamenují. Tak je to spravedlivé. A jeho majetek připadne králi!
IV. Neděláme přece nic zlého
Achab je izraelský král. Zná Boží zákon, ví, co dělá Jezábel a přesto mlčí. Nechá ji jednat. Jeho touha po vinici je větší než poslušnost Hospodina. Zdá se však, že on nedělá nic zlého. To zlé přece dělá Jezábel, jeho žena – pohanka. A pak jsou tady starší města. Ti mají dbát na zachovávání pravdy a poslušnosti Božích zákonů. A teď je dopis navádí ke špatnosti. I oni ví, že to není správné. Bojí se však více krále a královny než Boha. Možná se omlouvají – je to přece příkaz našeho krále a toho musíme poslouchat! Udělali tedy přesně to, co po nich Jezábel chtěla. Vyhlásili půst, předvolali Nábota k soudu, našli falešné svědky, odsoudili jej a ukamenovali. Královna mohla vinici předat Achabovi. Vyhrála.
V. Prorok Elijáš
Achab mohl tedy spokojeně vstoupit do „své“ vinice. A taky že se v ní hezky klidně prochází. Aniž by si zašpinil ruce nějakou špatností, dostal to, po čem tolik toužil.
Hospodin je však živý Bůh. Vidí všechno tak, jak to opravdu je. Nikdo si před ním nemůže hrát na spravedlivého. Ani král ne. Musí zasáhnout. K tomuto úkolu si povolává, jako již častokrát před tím, proroka, který se jmenuje Elijáš. Je to člověk, který je znám tím,  že se nebojí nikoho jiného než Hospodina. I nyní poslechne jeho slova a přichází za spokojeným Achabem. Ten se ulekne, jen proroka uvidí. Zase mi nese něco nepříjemného, ten můj nepřítel. Je jako mé svědomí, nechci slyšet jeho hlas, je mi tak dobře – to asi všechno cítí král Achab. A opravdu. Eliáš mu oznamuje Boží soud. Hospodin nemůže nechat bez trestu tak špatné jednání. Připomíná Achabovi a zároveň i nám spravedlnost Hospodinovu: „Činy jeho rukou jsou pravda a právo, všechna jeho ustanovení jsou věrná.“ Hospodinův řád je spravedlivý a stále trvá. Král Achab to náhle pochopí. Lituje svého činu. Podle tehdejších zvyků roztrhne svůj šat, oblékne si žíněné roucho, zahájí půst. To už není trucování malého kluka, to je opravdová lítost nad svým špatným činem. Slovo proroka Elijáše, slovo Hospodinovo, vítězí nad mocným králem. Hospodin dává Achabovi novou příležitost k nápravě.
VI. Každý den nová šance
Pán Bůh nám dává každý den také takovouto novou šanci začínat znovu. Začínat tam, kde jsme selhali, udělali něco špatně, neposlouchali. A nejen to. Také nám chce ukazovat cestu, abychom se uměli správně rozhodovat. Dělá to prostřednictvím svého slova – bible; používá k tomu ale také lidi kolem nás. Vede nás i do tohoto společenství, abychom se tomu společně učili.
Modlitba:
Pane Bože, ty sám vidíš do našich srdcí. Před tebou se nemůžeme přetvařovat, hrát si na lepší, než jsme. A přece náš máš rád. A dáváš nám nové  příležitosti k tomu, abychom byli lepší. Abychom  se učili tě více poslouchat. Abychom se nebáli více lidí a rozhodovali se vždy podle tvé vůle. Děkujeme ti za to. A prosíme tě za všechny ty, kteří se teď právě rozhodují, co udělat. Ty sám jim ukaž cestu.	Amen
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Království pokoje
(Hospodin dá svému lidu pravý pokoj)
Iz 11, 1-13; 9, 1-7
Milosrdenství mé od tebe neodstoupí a smlouva pokoje 
mého se nepohne.  Iz 54,10 bc u

I. Motivace
 Znáte to? Už se vám to někdy stalo? Myslím ten pocit, že vám všichni ubližují, že na světě není žádná spravedlnost. Je vám smutno a těžko zároveň. Nikdo vám nerozumí, všem jste lhostejní. Smějí se vám a vám je z toho hořko. Setkáte se s obrovskou křivdou, ublížením, smrtí někoho blízkého. Všechno vidíte černě, myslíte si, že se už  snad nikdy neusmějete.
Tak nějak si možná připadají i dospělí lidé, ocitnou-li se někde uprostřed války, v zemi, kde vládne špatná a zlá vláda, ocitnou-li se někde ve vězení nebo v ústavu, kde žijí jen těžce nemocní lidé. Může se jim zdát, že Pán Bůh na nás lidi zapomněl, nic se neděje, je ticho, tma.
II. Konec nadějného stromu Davidova rodu,
    Zůstává jen pařez
V takovéto situaci se ocitá izraelský lid. Kdysi slavnému království je konec. Nejdříve se rozpadlo na dvě poloviny, pak bylo zcela poraženo severní království. A nyní je ohrožena asyrským vojskem jižní půlka království spolu s hlavním městem Jeruzalémem. A v nebezpečí je nejen lid, město, ale i chrám. Chrám, na kterém si židé tolik zakládají. Situace vypadá beznadějně. Izraelci měli hodně králů – byli mezi nimi i takoví slavní jako král David a Šalomoun. A teď se má vše skončit. Nepřátelské silné vojsko Asyřanů se již blíží k Jeruzalému. Brzy bude po všem. Velký královský rod by se dal přirovnat k živému zelenému stromu – a teď má být poražen, má z něj  být jen neživý pahýl. Pařez. Jistě jste již viděli spoustu pařezů. Ty jsou tak dobré jen k tomu, aby se na ně dalo posadit – než ztrouchniví. Ale aby z pařezu něco ještě vyrostlo? Nanejvýš tak václavky, než se úplně rozpadne.
Stejně beznadějně teď vypadá situace izraelského lidu. Nic nového a dobrého je nečeká. Jejich budoucnost je černá, bez naděje.
III. A přece je tady naděje – nový výhonek
Ale pozor! Nesmíme zapomenout, že Izraelci jsou lidem, který patří Hospodinu. A ten svůj národ neopouští! Neopouští přece ani jediného človíčka! A proto k nim i v této chvíli posílá svého posla – proroka. Jeho jméno je Izajáš – což znamená Hospodin je spása. A spása – to je záchrana. Jak ale Bůh zachrání svůj lid z  těžkostí? Izajáš říká: „Izrael měl své krále – někteří více, jiní méně poslouchali Hospodina. Dříve zelený, radostný strom královského rodu postupně uvadal. Jak králové přestávali poslouchat Hospodina, jako by usychal. Až z něj zbyl jen neživý, mrtvý pařez. Ale lidé, nebojte se! Hospodin na vás nezapomněl! Z toho neživého pařezu vyroste proutek, výhonek – nový král!“ Vypadá to sice, že se nic neděje. Je to jako když nasadíte semínko datle do květináče. Dlouho nic nevidíte. Říkáte si, má cenu zalívat hlínu? A zatím ve tmě, v hlíně se „dějou věci“. Semínko se připravuje k vyklíčení. K životu. A najednou nesměle vykoukne první lísteček. Začíná se něco nového. Něco, co má budoucnost. 
Stejně tak to říká Izajáš. Z pařezu, z jeho kořenů vyroste nový život, nový král. Nový král ze slavného Davidova rodu. To je veliká naděje. Nebojte se! Ale prorok říká ještě něco víc. Ten král bude docela jiný, než všichni králové před ním. Bude to král opravdu spravedlivý, dokonalý, moudrý, neomylný, který se zastane všech odstrkovaných a ponížených. Tam, kde on bude vládnout, nastane veliký pokoj. Nebude potřebovat žádné vojáky, ani žádné peníze. Tento král bude stále poslouchat Hospodina – spočine na něm jeho Duch. Pouhým slovem na tomto světě přemůže zlo. Všechno bude krásné tak, jako tomu bylo už na počátku v ráji. Všichni se budou mít rádi, nebudou si ubližovat. Vedle sebe budou žít i ti, kteří jinak žijí v nepřátelství. Vlk již nebude chtít roztrhat beránka, levhart neublíží kůzlátku, nebezpečný nebude ani lev a medvěd – všichni půjdou za malým dítětem. To bude král všech – král, který působí pokoj.

Prozatím vy lidé žijete v beznaději. Máte strach, je vám těžko, vidíte jen tmu. Ale Hospodin vám pošle do té vaší tmy světlo. Tam, kde je světlo, tam je také život. Zkuste pěstovat kytičky jen ve tmě. Nemohly by žít. Tím světlem bude nový král. Narodí se dítě, bude vám darován syn, na jehož rameni spočine vláda.
IV. Nový král, nová naděje, nové království
Tady toto slovo mělo posílit izraelský lid. A my už víme, že se prorocká slova Izajáše (ale i jiných proroků) splnila. Právě v těchto dnech si znovu připomínáme příchod onoho dítěte, krále a Spasitele na tento svět. Je jím Ježíš Kristus. On je ten výhonek, který vyrostl z kořene Jíšajova. Narodil se v Betlémě z rodu Davidova. On je ten král, který přinesl na tento svět naději, lásku a pokoj. Přišel bez vojáků, chudý, a přece se mu klaněli a klaní i ti nejmocnější. A těm nejchudším přináší pomoc a lásku. Nám, kteří dnes máme všeho hojnost, říká: Mějte lásku ve svém srdci, rozdělte se s těmi, kteří potřebují pomoc. Mějte lásku ve svém srdci a smiřte se s ostatními. Ať i na této zemi zavládne pokoj. To on, ten pravý a jediný král Ježíš Kristus nám chce ukazovat, jak máme žít, chce měnit naše vztahy, chce svítit světlem naděje i těm, kdo nevidí cestu dál. 
Tam, kde lidé opravdu přijmou za svého jediného krále Pána Ježíše, tam se mění jejich vztahy. Ti, kteří dříve ubližovali, najednou chtějí žít v lásce a pokoji se všemi, lidé se učí odpouštět si, mít se rádi, chápat jeden druhého, všímat si, že je ten druhý smutný, má trápení, potřebuje pomoc. Žijí tak hezky, že se druzí kolem ptají, jak je to možné? Jak to, že se ti lidé chovají tak zvláštně, jinak? Kde k tomu berou sílu? A my to víme, můžeme odpovědět: Těm lidem vládne král pokoje a lásky – Ježíš Kristus.
Hospodin ústy proroka Izajáše říká: „Milosrdenství mé od tebe neodstoupí a smlouva pokoje mého se nepohne.“ To je zaslíbení i pro nás, pro letošní Vánoce. Ale to zaslíbení, že nás Pán Bůh neopustí, platí i pro každý nesváteční, všední den.

Modlitba:
Pane Ježíši, náš nejvyšší Králi, 
děkujeme ti, že jsi přišel na tento svět. Že jsi přišel kvůli nám. Abychom se naučili žít v lásce a pokoji. Abychom nezapomínali na našeho společného Otce – Hospodina. Přišel jsi, abychom věděli, že nás máš všechny stejně rád a tak abychom se to učili i mezi sebou navzájem. Prosíme tě, abychom to mohli pochopit my, ale i ostatní lidé na celém světě.	Amen
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Eliáš a hlas jemný tichý
(Odmítnutí pohanských zjevení - věrnost smlouvě 
v každodenním životě) 
1.Kr 19
Neučte se cestě pronárodů a neděste se nebeských 
Znamení.  Jer. 10,2

I. Motivace
Možná, že už jste viděli, jak někdo klepe na dřevo, aby zahnal něco zlého, co by se mu mohlo přihodit, nebo nejde dál po silnici, když přes ní přeběhne kočka, protože to je zlé znamení. Dokonce lidé vidí v různých přírodních úkazech varovná znamení. To vše je důsledek pohanských zvyků, které jsou v přímém rozporu s tím, co je psáno ve smlouvě Hospodinově s lidem izraelským a co je v rozporu s vírou v jednoho Boha, který je nade vším a má vše ve svých rukou. Vyvolený národ izraelský byl obklopen mnoha národy pohanskými, s kterými přicházel do styku, a tak se stávalo, že přejímal i jejich pohanské zvyky - modloslužbu. Proti pohanství bojovali lidé, kteří byli věrni smlouvě Hospodinově - proroci. Jeden z těchto proroků byl prorok Eliáš.
II. Zklamání Eliáše po vítězství nad proroky Baálovými
V době proroka Eliáše vládl v izraelské říši král Achab, který pod vlivem své ženy Jezábel uctíval Baále, a tak konal mnohé zlé věci. Vzdálil se od Hospodina a zapomínal na jeho smlouvu. Eliáš, který bojoval proti pohanství, vítězí na hoře Karmel nad Baálovými proroky. Toto vítězství mu přináší jistotu, že modlářství je vymýceno, že život lidí v izraelské zemi se zcela změní. Věřil, že se lidé budou opět scházet, aby uctívali Hospodina, že znovu uvítají Boží proroky, že budou naslouchat jejich slovům a podle těchto slov žít, a tak se znovu navrátí k Hospodinu a Jeho smlouvě. Tím víc se mu stal neuvěřitelný vzkaz od královy ženy Jezábel, že bude potrestán stejným způsobem jako on potrestal proroky Baálovy. Eliáš v této chvíli propadá zoufalství, které je urážkou samotného Boha. Vidí marnost svého boje s pohanstvím a cítí se dokonce opuštěn i Hospodinem.
III. Útěk na poušť
V této chvíli se projevuje u Eliáše obyčejná lidská slabost, přestává spoléhat na pomoc Boží a na Jeho věrnost. Zapomíná i na projevy moci Hospodinovy při vítězství nad proroky Baálovými. Nic už od Něj neočekává a utíká tak od lidí i od Hospodina. Unaven přichází na poušť, kde hledá odpočinutí. Nechce dál žít a jeho beznaděje jde tak daleko, že prosí Hospodina, aby ho nechal zemřít. Bůh zná jeho zoufalství, jeho beznaději a Eliáše neopouští, protože je věrný a nikdy smlouvu neporuší.
IV. Hospodinovo vedení
Když Eliáš usíná na poušti pod keřem, slyší hlas, který mu říká: Vstaň a jez. Eliáš skutečně uviděl vedle sebe chléb a vodu. Znovu uléhá a opět slyší výzvu: Najez se a napij, čeká tě dlouhá cesta. To Bůh Eliáše pozvedá, dává mu novou sílu a odvahu. Eliáš přichází po čtyřiceti dnech k hoře Choréb, kde unaven uléhá v jeskyni. Bůh je znovu s ním a otázkou: Co tu děláš? - chce, aby sám přiznal to, že ztratil důvěru v Boha. Bůh ho po vyslechnutí odpovědi vybízí, aby vystoupil na horu Choréb. Jako by mu chtěl říct: Běž a přesvědči se, že nejsi sám, Bůh je s tebou, jen ho znovu hledej a poznávej.
V. Setkání s Hospodinem
Eliáš stojí na hoře Choréb a tu se přižene veliký vítr, ale Eliáš v něm Hospodina nepoznává. Za vichřicí přichází zemětřesení, znamení síly způsobující bolest a strach. Ani tu Hospodina nenachází. Přichází oheň, znamení zhouby, ale ani tu Hospodin není. Nakonec slyší tichý a laskavý hlas. A hle, tu Eliáš poznává, že k němu promlouvá Hospodin, protože jedině Bůh dovede promlouvat ke každému člověku s láskou, v tichosti. Dovede mu připomenout jeho věrnosti, ale zároveň mu dodává sílu pro další službu. Dotýká se tak i srdce Eliáše, když k němu promlouvá: Já jsem tvůj Bůh, nikdy tě nezklamu, budeš-li se ve všem na mne spoléhat, důvěřovat mi, neskloníš-li se nikdy před jinými bohy a budeš mi věrný.
VI. Závěr
Možná si vzpomenete. Při povodních, které nás postihly, lidé říkali: To je trest Boží. Možná to i bylo Boží varování. Ale ti, kteří nenaslouchali skutečnému Božímu slovu, si nakonec žádné povzbuzení neodnesli.
modlitba:
 Pane Bože, přiznáváme se, že stejně jako prorok Eliáš, prožíváme chvíle strachu a bezmoci. Děkujeme ti, že můžeme skrze modlitbu u tebe nalézat pomoc. Ty nás všechny slyšíš. Nauč nás ztišit se před tebou, abychom zaslechli tvůj hlas.    Amen
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Vystoupení proroka Amose
(Prorok káže proti falešné sebespokojenosti)
Am 5,4 –15; 7,10 –17
Co mi řekne Hospodin, to mluviti budu. I.Kr 22,14b

I. Motivace
Kdyby se vás někdo zeptal, zda dovedete rozpoznat dobré skutky od zlých, jistě odpovíte, že zcela určitě. Odpovědět na otázku, jestli děláme jenom věci dobré, už by bylo těžší. Přiznejme si, že někdy nás situace kolem přivede k tomu, že uděláme i něco špatného, zlého. Za ty zlé věci jsme nějakým způsobem potrestáni buď hned, nebo později. Zásadní normou, která určovala a dodnes určuje vztah lidí k sobě navzájem a vztah k Bohu, bylo v době lidu izraelského Desatero, skrze které Bůh lidem ukazoval, jak žít životem spravedlivým, jak se varovat zlých věcí. Byla to smlouva mezi lidem Božím a Hospodinem. Porušení této smlouvy vedlo k hříchu, zapomínání na samotného Boha. K porušení smlouvy a následnému odvrácení od Hospodina dochází v království izraelském za panování Jeroboáma II.
II. Odvrácení lidu izraelského od Hospodina
Za vlády Jeroboáma II. došlo k nebývalému rozkvětu království izraelského, protože Jeroboám byl velmi úspěšný válečník, vítězil nad mnoha národy a vracel se s bohatou kořistí. Jeho úspěchy se staly příčinou pýchy a sebespokojenosti. Zapomíná na Hospodina, vystupuje jako všemocný pán v zemi, rozhoduje o věcech, o kterých může rozhodovat jedině Bůh. Odvádí lid od bohoslužebných shromáždění v chrámu v Jeruzalémě. Lidé tak začali navštěvovat královské svatyně v městě Béthel, ve kterých uctívali různé bůžky, konali modloslužbu, což bylo největším hříchem proti Pánu Bohu. Odvracení od Hospodina a sebespokojenost vedla v celé zemi k bezpráví. Spravedlnost byla potlačována a v zemi vládl hřích. Bohatí lidé v touze rozšiřovat svůj majetek utlačovali nemajetné, vymáhali od nich daně, které neměli ti chudáci z čeho platit. Tito lidé neměli nikde zastání.
III. Vystoupení proroka Amose
Pán Bůh, kterému nezůstává nic skryto, věděl o všech zlých věcech, kterých se dopouštěli Izraelci, a proto se rozhodl je varovat skrze proroka Amose. Amos byl věrný muž Boží, kterému nebyly neznámy nevěrnosti lidu izraelského, ale sám by nikdy neměl odvahu napomínat tento lid natož krále, aby se odvrátili od zlých věcí a navrátili se k Bohu. Ale Hospodin, který ho povolal k úkolu zvěstovat tomuto lidu slovo Hospodinovo mu dal k tomu odvahu a sílu. Amos přichází do Béthelu, kde byl lid shromážděn při modloslužbě. Předstoupil před shromáždění se slovy, které mu řekl Bůh. Varuje tak lid před sebespokojeností a bezprávím. Vede je k tomu, aby se odvrátili od uctívání bůžků a aby se znovu začali dotazovat Hospodina, a tak aby hledali a konali dobro a ne zlo. Jedině tak mohou být zachráněni před zhoubou, kterou na ně uvrhne Hospodin, nebudou-li plnit Jeho slova.
IV. Vypovězení proroka Amose
Slyšet taková varovná slova uprostřed veselí a nevázanosti nebylo zajisté nic příjemného. Navíc nechat se napomínat člověkem prostým, kterého nikdo z přítomných lidí nezná, který je tu vlastně cizincem, to bylo nevídané. Přesto takto nesmýšleli všichni lidé. Někteří z nich si začali uvědomovat všechno to zlo, které je uprostřed nich, začali svých hříchů litovat a opět se navracet k Hospodinu. Mnozí však byli napomínáním pobouřeni v čele s knězem Ananiášem a postavili se proti Amosovi s otázkami, kdo mu dal právo napomínat je a zastrašovat. Sám Ananiáš vyhnal Amose ze shromáždění se slovy: Navrať se do své země a tam si prorokuj, nás nechej žít tak, jak žijeme.
V. Závěr
Není divu, že se prorok Amos dočkal za svou snahu zvěstovat lidem Boží slovo, které je mělo vést k lepšímu životu, s nepochopením a zlobou. Lidé neradi přijímají napomínání před konáním zlých věcí. Chtějí žít život podle svých představ. Neradi to slyšeli naši praotcové jako lidé dnes. A přesto proroci povoláni Hospodinem šli, aby zvěstovali slovo Boží vedoucí k nápravě lidských životů. I my bychom měli v dnešní době, která je podobná v konání zla dobám dávno minulým, vystupovat proti tomuto zlu a prosit Boha, aby nám dal sílu zvěstovat stejné slovo jako prorok Amos: „Hledejte dobro a ne zlo a budete žít, a tak Hospodin zástupů bude s vámi.“
modlitba:
Bože vyznáváme, že jsme stejní jako kdysi tvůj lid izraelský, protože i my na tebe často zapomínáme a činíme věci, které se ti nelíbí. Děkujeme ti, že můžeme poznávat skrze své rodiče a učitele tvé slovo a podle něho žít    Amen.

Izrael je volán k věrnosti
(Poušť není místem strádání, nýbrž upomínkou na blízkost Hospodinovu)
Oz 2,1-3.16-25
Zasnoubím si tě na věky, zasnoubím si tě spravedlností
a právem, milosrdenstvím a slitováním.  Oz 2,21

I. Motivace
Co znamená mít někoho rád? Jak se to pozná? S tím, koho máme rádi, rádi povídáme, rádi spolu něco děláme. Věříme mu, víme, že nás neopustí, když přijdou těžké chvíle. Když se nám ztratí nebo mu něco je, máme o něho strach. A když on něco vyvede nám, umíme mu odpustit. Koho máme rádi?
A máte rádi Pána Boha? To už se říká hůř, viďte? Nemůžeme snadno říci, že s ním rádi jsme, nebo s ním povídáme nebo něco děláme. To není tak snadné! Také nemusíme mít o Hospodina strach, že by se mu něco stalo. A už vůbec mu nemáme co odpouštět.
Tak co, máme rádi Pána Boha? Chce se nám říci „ano, ale nějak jinak než rodiče nebo babičku a dědečka nebo dobré kamarády.“ Jak? No, víš… jak bych to jenom…, začneme zkrátka koktat. Ale snad by to šlo říci takhle: máme rádi Hos-podina, protože on má rád nás. Máme ho rádi, protože víme, že on je nám rád nablízku, on nás neopustí, když přijdou těžké chvíle. On o nás má strach, když se
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mu někam ztratíme. A on nám odpouští. Naše láska k němu je zkrátka odpovědí na jeho lásku k nám. 
II. O veliké svatbě
Tenhle krásný vztah mezi člověkem a Bohem se pokoušeli lidé všech dob nějak popsat. Přirovnat ho k něčemu, aby se o něm dalo mluvit. Bůh má lidi rád jako… Snad nejtrefnější přirovnání je vztah rodičů a dětí. Bůh má lidi rád jako otec, který miluje své děti. Dobrý otec o své děti pečuje, vychovává je, dopřává jim svobodu a samostatnost. A v Bibli najdeme ještě jiné přirovnání: vztah manželů. Bůh jako ženich, a lidé, lidská společnost, církev jako nevěsta. I ženich se stará o svou nevěstu, má ji rád, je s ní rád, rád s ní mluví,. rád se na ni dívá… Jo, přesně tak nás má rád Hospodin!
III. Když nevěsta zradí
Někdy se to stane – třeba kluk odjede na vojnu a holka už na něho nechce čekat. Chodili spolu, měli se rádi, chtěli se vzít. A najednou holka nebo kluk už nemají trpělivost a začnou chodit s někým jiným. Kluk s holkou se mohou rozejít, není nikde psáno, že když spolu chodí, musejí se vzít. Ale když jeden opravdu lehkomyslně zapomene, sotva se druhý vzdálí, je to smutné a špatné.
Ale když už se vezmou, je to něco jiného! V manželství jeden za druhého mnohem víc odpovídá, ručí za něho. Nejde jen tak někoho opustit! A když se to stává, je to vždy smutné a zlé.
Lidé, kteří znali Hospodina za časů proroka Ozeáše (bylo to někdy v 8. století před Kristem, izraelské království bylo již rozděleno na dvě poloviny, severní a jižní,  Ozeáš žil v té severní), byli takovou nevěstou, skoro manželkou Hospodinovou. Vlastně každý, kdo Hospodina zná a má ho rád (protože ví, že Hospodin má rád jeho) je takovou nevěstou – i když je to kluk nebo muž.  Můžeme říci církev – to je nevěsta! Za časů Ozeáše se ale tahle nevěsta zakoukala do jiného. Ona to dělala  dost často a někdy dělá dodnes. Co myslíte, je dnes nevěsta církev svému ženichovi – Hospodinu věrná?
Nevěsta Hospodinova se za časů Ozeáše zakoukala ne do jednoho, ale každou chvíli do jiného. Jako by ztratila smysl pro věrnost a pro pravdu. Začala si užívat: tadyhle bůh takový, tady zase makový, tady zlato, tady jenom bronz, tady z kamene, tady ze dřeva, tady bůh cihlový se střechou, tady jen papírový s čísly a na heslo, tady na čtyřech kolech a s nápisem „de luxe“, tady zase na jevišti s mikrofonem a s kytarou… Promiňte, to už byli bohové z jiných časů. Ti z Ozeášových časů by se nám už dnes moc nelíbili, tak jsme vyrobili jiné, za nimiž lze pošilhávat a běhat. 
To už není nevěsta, taková pobíhavá ženská, říká obrazně Ozeáš. To už není církev, ale nějaká sekta nebo spolek! Nevěsta, řekne přísně Ozeáš, se stala nevěstkou, běhající od jednoho k druhému, jak se jí zachce. 
IV. Co na to ženich?
Čekali bychom, že ženich – Hospodin se rozhněvá a nevěrnou nevěstu - lid víry vyžene. Proroci také mnohokrát tento soud vyslovili. Ozeášovy spoluobčany a bratry také čekají různé smutné události, které právem vidí jako trest. 
Tím to ale  nekončí. Ještě jsme zapomněli, že tenhle ženich není jenom přísný strážce věrnosti své nevěsty, ale že je také milující. Když někdo žárlí a střeží svého milovaného, říká se, že spíš miluje sám sebe. Hospodin ale miluje svou nevěstu – církev.To se projeví odpuštěním, Hospodin odpouští lidu víry jeho nevěrnost, pokud se oni vrátí a budou o Hospodina stát.
V. Jak vypadá odpuštění
V Ozeášově proroctví čteme v kapitole o odpuštění: „Proto ji (nevěstu) přemluvím, uvedu ji na poušť budu ji promlouvat k srdci.“ Oz 2,16 EP) Jak se může odpuštění projevovat cestou do pouště? Není to spíš trest? Žízeň, hlad, samota, horko a písek – pěkné odpuštění!
Abychom to pochopili, musíme se vrátit o půl roku dopředu a vzpomenout si, čím jsme letos začínali. Izrael vandroval ze země otroctví do země svobody. Z Egypta do své země, do té, v níž žil Abrahám, Izák Jákob i Josef. To byla přece krásná cesta, protože měla krásný cíl – svobodu! Konec otroctví! Jenže vedla – vzpomínáte kudy? Pouští! Právě pouští, kde je žízeň, hlad, samota, horko a písek! A měl tam Izrael žízeň? Jen do té doby, než uvěřil, že Hospodin je má rád a že ho mají poslechnout! Měl Izrael hlad? Jen, než uvěřil Hospodinu. Stejně tak to ostatní. Trvalo to dlouho – 40 let. Ale stálo to za to – Izrael se to naučil a do země svobody došel. Jenže to pak zase často zapomínal.
VI. Tiché slovo
Asi proto to bylo v poušti, aby se ukázalo, že cesta do svobody není žádný med. A aby lid víry přitom hledání nikdo a nic nerušilo. Taková chvíle, kdy člověk je v dost nouzové situaci, kdy nemá kolem sebe všechno pohodlí a zábavu, přináší velký užitek. Člověk si může mnoho věcí promyslet a ujasnit. A Hospodin může mluvit a říci to, co jinak přehluší hudba, televize, reklamy, úkoly i zábava. Protože Hospodin nekřičí ani nemá reklamní vysílání v televizi. Je potřebí se ztišit a pozorně naslouchat. Ne ušima – spíš vnitřním sluchem, v modlitbě a také očima – v Bibli!
Pak uslyšíme a porozumíme to hlavní – že Hospodin je opravdu spravedlivý, i milosrdný. Zná právo i odpuštění. Obojí stejně – ale to odpuštění asi o trochu víc. Ale nesmí se toho zneužívat. I práva a spravedlnosti je Hospodin tak plný, že by nám z toho mohlo být pěkně horko! Ale kdo naslouchá, uslyší především to, co říká Ozeáš: Už nejsi cizí, protože já jsem ti odpustil, jsi můj, má. Můj lid, má církev, můj člověk, mé dítě. To také stojí za to!
modlitba:
Pane Bože, otče náš, když slyšíme, že odpouštíš, říkáme si: odpouštíš opravdu všechno? A jsme rádi, když slyšíme, že odpouštíš všechno.Protože toho je tolik k odpuštění, co děláme my i ostatní lidi. Ale musíme ti své zlé věci přinést k odpuštění. Tak myslíme na všechny své lumpárny, zlosti, závisti i nenávisti (…)
Děkujeme, moc děkujeme za možnost začít znovu a lépe. Prosíme, daruj nám dobré uši, abychom zaslechli tvůj tichý hlas přes hluk, který dělají věci kolem nás.
Amen


Zneužití bohoslužby
(Proroci neruší kult, ale kritizují náboženské nešvary)
Iz 1, 1- 20 
Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad zápaly. 
Oz 6,6

I. Motivace
Někteří lidé, kteří nechodí do kostele a nejsou křesťané, říkají: „Prosím vás, proč bych měl věřit v Boha, chodit do kostela a tak? Jsou křesťané lepší než druzí? Jen se podívejte, já jsem znal…“ a budou vyprávět o jednom, který byl podvodník a přitom pravidelně chodil do kostela, druhý byl udavač – taky velmi „pobožný!“, nebo že je pan farář tloukl přes ruce, když jako malí chodili na náboženství a trochu zlobili. Dost často je to výmluva, aby se takový člověk rychle vykroutil z otázky, proč si nedal práci, aby se trochu zamyslel nad biblí a nad svým životem. Ale dost často má takový člověk pravdu. Však my sami víme, že víra nás nedělá automaticky lepšími, že se musíme snažit a přemýšlet o tom, co mluvíme a děláme. Ale že nám v tom víra pomáhá. A když nepomáhá, je něco špatně. To věděl i prorok Izajáš.
II. Podobenství o vinici
Vraťme se ještě k minulé neděli. Vyprávěli jsme, jak lidé popisovali vztah Boha k lidem. Jedno je jisté: On nás má rád. Ale dál už se neobejdeme bez nějakého přirovnání. V bibli jsme našli dvě: Hospodin nás má rád jako dobrý otec má rád své děti a nebo jako když ženich – snoubenec miluje svou nevěstu - snoubenku, později manželku. Láska, péče, starost, pomoc, odpouštění i svoboda - tak se projevuje láska Boží k člověku. 
Prorok Izajáš toto přirovnání dál rozvíjí. Hospodin byl na své syny i přísný, ale oni si stejně dělali, co chtěli. Doplatili na to, teď jsou z toho celí nemocní. Jako když někdo uteče z domova, toulá se, spí někde na nádraží, nemyje se a pak ho najdou: špinavého, nastydlého (pokud někde nezmrzl), má vyrážku, zápal plic nebo něco horšího. Musí to být zvlášť hrozné pro rodiče, pro mámu i pro tátu – oni se o syna nebo dceru starali, když byl malý nebo malá, koupali ho, dávali mu dobře najíst, k doktorovi s ním chodili a teď tohle! 
III. Lid víry chodí do kostela, ale k ničemu mu to není
Prorok Izajáš má teď jakoby oči Hospodina. A co vidí? Boží zákon – tu „mapu pro cestu životem“, jak  jsme ji kdysi nazvali. Ten zákon obsahoval i předpisy, jak mají vypadat bohoslužby, jak má vypadat kostel, jak se mají lidé modlit. Ten zákon byl dobrý – o tom se mnohokrát přesvědčili. A co z toho časem udělali? Podrželi si pár zvyků, nějaké obřady a parádičky. To, oč jde, pravý, láskyplný a důvěrný vztah k Bohu a pravý, láskyplný vztah k sobě navzájem se vytratily. Bohoslužby pro oči a pro uši – ale nic vevnitř. Přijdeš, pokocháš se, poslechneš si a jdeš domů prázdný. Jako auto bez motoru – zvenku pěkné, ale nikam nedojedeš.
IV. Obě kapitoly Desatera pokažené
Možná si vzpomenete, jak jsme říkali, že obě kapitoly Desatera spolu souvisí. Jedna druhou podmiňuje, druhá z první vychází. Když se pokazí vztah k Bohu, projeví se to na vztahu k lidem. Nelze milovat Boha a na lidi být jako zlý pes. Nelze se modlit, číst bibli, zpívat písničky Pánu Bohu a o něm a přitom mít srdce tvrdé, být sobecký, nelítostný, nenávistný. Když se bohoslužby promění v prázdnou nádobu, sype se spousta dalších věcí. Proto je důležité, aby bohoslužby byly živé, aby měly smysl, aby jim lidé rozuměli a měli z nich užitek. 
V. Soud nad bohoslužbami?
Tohle všechno za časů Izajáše nebylo. Svátky, oběti, kouř z kadidla – všechno podle předpisů, ale lidé už tomu ani nerozumějí, jen se jim líbí, jak to voní. A ještě si myslí, že to dělají správně, že tak to má být – však, přesně podle předpisů! Že se s tím chlubíte! Že se vůbec odvažujete tohle divadýlko nazvat „bohoslužbou“! Takhle „na oko“ děláte, že vám Hospodin slouží? Takhle na oko ho posloucháte? A takhle „na oko“ mu sloužíte? Vždyť to už s bohoslužbami nemá nic společného, s Hospodinovým zákonem také ne! Na to se má Hospodin dívat? A vy si ještě myslíte, že on je takto mezi vámi! V tomhle tyátru? Když pak vyjdete ven a ani se nepodíváte, že vedle vás je člověk, který má hlad, je mu zima, nikdo se ho nezastane v jeho sporu, nikdo se na něho už léta neusmál. A s vámi to ani nehne – po takových „bohoslužbách“?!
VI. Odpuštění
Nebyl to soud nad bohoslužbami vůbec, byl to soud nad „autem bez motoru„, nad prázdným divadýlkem. Hospodin je přísný a spravedlivý. Proto může Izajáš napsat na místě Božím „z duše nenávidím vaše slavnosti„ (Iz 1,14). Je třeba to vzít vážně – co Hospodina uráží, co z něho dělá karikaturu, je hodné odsouzení.
Ale je možné to ještě změnit! Ještě není pozdě, ještě je čas! Dokud žijete, dokud máte ještě kam chodit – na bohoslužby, do shromáždění, ještě je čas. To je na Izajášovu proroctví krásné: jakoby Božími ústy přinášel možnost odpuštění a nápravy. Kdyby jim jen vynadal, kdyby přinesl jen soud, nebyl by to Boží prorok. Prorok přináší soud a současně výzvu k nápravě. A hlavně říká: půjde to, uvidíte, pojďte, dáme se do toho. Pán Bůh je spravedlivý, proto i přísný, ale ještě víc láskyplný. Proto odpouští.
VII. Náprava
Ale náprava není zadarmo. Tak to někdy říkáme – že odpuštění dostáváme od Hospodina zdarma. Je to tak doopravdy? Vždyť náprava je možná, a) jestliže si uvědomíme dobře a do hloubky, co je špatně, b) jestliže je nám to opravdu líto a chceme to změnit, c) jestliže víme a přijímáme, že to neděláme proto, že jsme takoví machři, ale proto, že On, Hospodin, základ našeho života nám přitom stojí po boku. A to je vůbec není jednoduché. Jen si to zkuste uvědomit, co děláme špatně ve vztahu k Bohu i k lidem, zkuste prožít tu lítost a zkusme se s tím rozejít. Musíme se hodně modlit a musíme si přitom pomáhat.
VIII. Vrcholem pokání je radost
Nejkrásnější na celém proroctví je, že hlavním cílem je radost a pokoj. Ne smutek, soud a malér a průšvih! Radost z toho, že nejsme sami, že On nám pomáhá, že nám odpouští. Že můžeme na té cestě života udělat zase další krok – správným směrem. Že naše zabloudění není osudové – definitivní. A že to platí nejen pro mě a pro nás, ale pro všechny lidi. 
modlitba:
Pane Bože, Otče náš, děkujeme za to, že jsme se tu mohli sejít. To říkáme pořád, ale opravdu je to moc fajn, že máme kam jít, že tu nejsme sami, ale spolu s ostatními kamarády a kamarádkami a známými. Máme radost, že můžeme zpívat písničky, spolu se modlit a společně dělat (… doplnit…). Prosíme, buď v tom všem s námi, ať naše bohoslužby nejsou jen naše, ať jsou opravdu naší službou tobě a tvojí službou nám. Ať přitom nezapomínáme na tebe a lidi kolem nás.    Amen
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IZAJÁŠOVO VIDĚNÍ
(Bůh posvěcuje k prorocké službě)
Iz 6,1-13 
Neboj se, nebo jsem tě vykoupil a povolal jsem tě 
tvým jménem. Iz  43,1b u

I. Motivace
Vzpomínám si na jednu příhodu z doby, kdy jsem chodila na základní školu. Měli jsme mít hudební výchovu a pan učitel právě vstoupil do třídy. Všichni jsme vstali do pozoru na pozdrav a v tom se otevřely dveře a v nich stály tři rozesmáté dívčiny. Pan učitel se zamračil a ony s nějakou banální výmluvou zapluly do lavic. Jen co jsme se posadili, znovu se otevřely dveře a další rozesmáté dívčí tváře jakoby nic zamířily ke svým lavicím. Jen dosedly, opět dveře a žákyně Táňa. To už bylo na pana učitele moc. Rozkřičel se na Táňu a vztekle prskal kolem sebe. Všichni zkrotle mlčeli. Má sousedka v lavici se trochu zavrtěla, vstala a nesměle promluvila na obhajobu Táni: „Pane učiteli, Táňa byla v ředitelně a zařizovala školní výlet.“ Pan učitel se rozhlédl, přistoupil k ní a vrazil jí facku. Zbytek hodiny proplakala.
Je to obyčejný příběh ze školy a můžete říct, že s povoláním proroka Izajáše nemá nic společného.
Ano, je to tak, s Izajášem nemá nic společného, ale může nám pomoci odkrýt kousíček tajemství kolem vidění toho, co se děje a řekne nám něco o lidské poslušnosti. Bylo to děvče ze šesté třídy neposlucha neposlušná? A místo co by tiše sedělo, vstalo a odporovalo panu učiteli? Co vidělo a komu vlastně to děvče naslouchalo, koho poslouchalo?
II. Slavnostní bohoslužby
 Věřící lidé v Izraeli se několikrát do roka scházeli v jeruzalémském chrámu, aby slavili různé svátky. Mezi důležité svátky patřil i Nový rok, kdy si lidé připomínali Boží vládu nad zemí, jeho moc a velikost. V příběhu, který si chceme přiblížit, právě probíhaly novoroční slavnosti.
Izajáš patřil mezi ty, kteří se společně s ostatními účastní bohoslužeb. Sleduje je a prožívá všechno sváteční dění, ale najednou vidí víc než ostatní. Vidí na trůnu v chrámu sedět samotného Pána stvoření.
III. Co vidí prorok
Když člověk vidí, co jiní nevidí, říkáme, že má vidění. Izajáš měl vidění. Prorok viděl Boha. Zní to až troufale, vždyť na mnoha místech v bibli se dočteme, že Boha nikdy nikdo neviděl. A to také platí. Boha skutečně žádný člověk neviděl. To by lidé věděli, jak Bůh vypadá, ale my to nevíme. Víme o Bohu jen to, co nám Bůh sám dává o sobě poznat. Tak také prorok Izajáš svým duchovním pohledem viděl určitou událost Boží slávy a lidské bídy, událost, která čeká jeho i ostatní Izraelce a polekal se. Hned poznal, kam patří, a jací jsou lidé mezi kterými žije, jaký je on sám a vyznává to Bohu. „... Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidmi nečistých rtů bydlím, ...“
IV. Bůh člověka očišťuje
Izajáš se setkal se zvláštní Boží milostí. Hospodin zástupů, Bůh všech lidí a všeho vesmíru mu dal vidění, které ostatní neměli, ale také mu dal poznat vinu. Izajáš poznává, že není lepší než ostatní, že je hříšný člověk a potřebuje Boží pomoc. A to Bohu stačí, posílá svého posla, anděla se žhavým uhlíkem, kterým se anděl dotkl prorokových rtů a on přijímá odpuštění. Izajáš cítí, že Bůh s ním počítá.
V. Boží otázka
Když to všechno Izajáš rozpoznal uslyšel také Boží otázku: "Koho pošlu a kdo nám půjde?" Prorok má nyní otevřené nejen oči pro vidění, ale i uši pro slyšení i srdce pro službu. Poznal, že Bůh ho volá k nápravě lidských vztahů, k obnově obecenství člověka se svým Pánem.
VI. Pošli mne
"Pošli mne!" odpovídá Izajáš na Boží otázku. Není to pýcha ani sebevědomé hodnocení svých schopností, ale pravdivá odpověď na to, co se právě dělo, na to, co Izajáš viděl skrze své vidění.
VII. ÚKOL
 Izajáš dostal těžký úkol. Myslím, že by si musel zoufat, kdyby měl počítat jen s vlastními silami. Měl zvěstovat zkázu měst, lidí, zvířat i přírody. Z obrovského stromu zůstane jen pahýl, ale ten pahýl Bůh nechce nechat zahynout, naopak, bude jako semínko ze vzácné rostliny. Z pařezu jednou vyroste výhonek.
VIII. ZÁVĚR
 Izajáš měl vidění, které ostatní neviděli, protože se uměl kolem sebe dívat ve všedním životě. Uměl také naslouchat při bohoslužbách a nebál se o tom všem, co prožíval, přemýšlet.
Bůh zná, co se s námi děje, ví o lidské pýše i bolesti a chce, aby se nám žilo dobře. Proto si povolal Izajáše a stále povolává ke službě ty a dává vidění těm, kteří mají zájem o dobrý život a dívají se kolem sebe podobně jako kdysi proroci.
Modlitba:
Pane náš, Bože a Otče dávej nám pravdivá vidění věcí i událostí kolem nás a do srdce nám dej touhu být tvými služebníky. 	Amen.


CESTA VÍRY  (Pavel Keřkovský)	  1
DAR SMLOUVY – TÓRA  (Pavel Klinecký)	  3
NALEZENÍ KNIHY ZÁKONA – TÓRY  (Pavel Klinecký)	  6
OBŘEZÁNÍ SRDCE – STAROZÁKONNÍ EVANGELIUM  (Jan Krupa)	  9
KRITICKÝ VZTAH K MOCI  (Jan Krupa)	11
POVOLANOST KE SLUŽBĚ  (Dana Rotkovská)	14
KDO MÁ BÝT KRÁLEM?  (Dana Rotkovksá)	16
TRŮN A OLTÁŘ..(Hynek Tkadleček)	19
TÓRA A PÍSEŇ  (Hynek Tkadleček)	20
ZNEUŽITÍ SLOVA  (Jiří Gruber)	23
PROROCKÉ SLOVO-PODOBENSTVÍ PROROKA NÁTANA (J. Gruber) 	26
ABSENCE PROROCKÉHO SLOVA  (Daniela Brodská)	30
ROZDĚLENÍ ŘÍŠE JE PŘÁNÍ HOSPODINOVO (Daniela Brodská)	32
KRÁLOVA HLOUPOST, ŠEMAJÁŠOVO SLOVO….(Ladislav Beneš)	35
POVOLANÝ PROTI VYUČENÉMU  (Ladislav Beneš)	39
NÁBOTOVA VĚRNOST A KRÁLOVO ….(Dobromila Krupová)	42
KRÁLOVSTVÍ POKOJE  (Dobromila Krupová)	45
ELIÁŠ A HLAS JEMNÝ TICHÝ  (Ilona Krampolišová)	48
VYSTOUPENÍ PROROKA AMOSE  (Ilona Krampolišová)	50
IZRAEL JE VOLÁN K VĚRNOSTI  (Milena Klinecká)	52
ZNEUŽITÍ BOHOSLUŽBY  (Milena Klinecká)	55
IZAIÁŠOVO VIDĚNÍ  (Lydie Mamulová)	58
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