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PROROCKÁ SLUŽBA KRÁLI
(Prorok potěšuje i napomíná)
Iz 38,1-6; 39,1-6 
Slovo Boží je živé a mocné. Žd 4,12a u

I. MOTIVACE
Příběh, který si máme vyprávět, zahrnuje jeden téměř celý lidský osud. Možná jste slyšeli od své babičky nebo dědečka nebo od rodičů o těžkých chvílích v jejich životě a o tom, jak poznali, že jim v takové chvíli pomáhal sám Bůh, že je zachránil z nebezpečí nebo uzdravil z těžké nemoci. Možná ten příběh už znáte nazpaměť, protože vám ho vyprávěli mnohokrát. Člověk, který jednou poznal Boží moc, na to nemůže a ani neumí zapomenout, protože to ovlivňuje jeho celý další život.
II. Prorokovo slovo o králově nemoci
Král Chizkiáš byl dobrý panovník, spoléhal na Hospodina a snažil se o to, aby   i obyčejní lidé poznávali Boží vůli a vzdali se všelijakých svých bůžků. Stalo se, že král onemocněl.
Když nám není dobře, něco nás bolí nebo nás něco trápí nebo jsme smutní a nešťastní, nedovedeme se radovat, pak přemýšlíme, co se to s námi děje a co by nám pomohlo. Někdy na to, co s námi je, přijdeme sami, nepotřebujeme odborníka, ale i tak potřebujeme o svém trápení, o své nemoci s někým mluvit. Lidé chodívají nejčastěji k lékaři nebo za farářem, někdy musí lékař nebo farář přijít za nemocným.
Prorok Izaiáš měl právě takový úkol. Ale neměl pro krále radostnou zprávu, měl jít a říci svému králi o vážnosti jeho onemocnění. „Nemoc, kterou trpíš, je nemocí k smrti. Udělej poslední pořízení.“
III. Modlitba
A co udělal král? Nestěžoval si příbuzným, nenaříkal nad svým osudem před lidmi, ale otočil se na svém lůžku ke zdi a modlil se k Hospodinu. Znamená to, že hledal vysvětlení toho, co se s ním děje a velice vážně myslel na svou smrt.
Král Chizkiáš se ptal Boha na svůj život, ptal se, proč se vlastně žije, a prosil Boha, aby mu ještě dal čas, toužil mít ještě čas, aby mohl Boha chválit a seznamovat své syny, které dosud neměl, s Boží věrností. Král udělal to nejlepší, co se dá        v takovou chvíli udělat, modlil se, spoléhal na Boha.
IV. Boží dar
Bůh králi odpověděl, daroval mu další úsek života.
Lidé často berou svůj život, své zdraví jako samozřejmost a z toho jim vyplývá, že všechna nepohoda či dokonce nemoc nebo smrt je křivda. Proroci, lékaři, faráři a všichni ti, kteří jsou ochotni a schopni s člověkem v jeho trápení být, nám mohou otevřít oči k víře, že Bůh je dárce života a má ve světě moc.
V. KRÁL
O Chizkiášově smrtelné nemoci a uzdravení se dověděl babylonský král, velice ho to zajímalo, a tak za ním poslal své služebníky s dopisy a dary. Izraelský král se radoval z takové pocty a cizím hostům ukázal všechny své poklady.
VI. PÝCHA
Uzdravený a šťastný král jako by zapomněl na svou nemoc, na své modlitby, na Boží milosrdenství. A jestli na to nezapomněl, tak to zapomněl říci svým hostům. Nebyly to zlaté a stříbrné předměty v chrámu, ale Boží moc, která způsobila, že je šťastný a dosud žije.
VII. Nové proroctví
A prorok Izaiáš má v královském paláci znovu práci. Zvěstovat králi konec jeho říše. Babylóňanům se zalíbilo bohatství Izraelců a přijdou si pro ně. Kdyby Chizkiáš před babylónskými posly mluvil o Boží milosti, možná by naklonil jejich srdce k Hospodinu, ale on naklonil srdce Babylóňanů ke svému bohatství.
Modlitba:
Laskavý Bože prosíme tě, dej ať umíme před lidmi vyznat svou závislost na tobě. 	Amen.13.2.2000	4
jonášova malověrnost
(Jonáš nechápe Boží otevřenost vůči národům)
Jonáš 1,1 - 4,11
Ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi národy tvá
 spása.  Ž 67,3


Jonáš utíká před úkolem od Boha
Byl v Izraeli jeden prorok, Jonáš se jmenoval. V Izraeli i malé děti věděly, že proroky Hospodin posílal ke svému lidu, když ho chtěl povzbudit, potěšit, anebo napomenout. Jonáše ale Bůh poslal jinam. Řekl mu: „Jonáši, vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a vyřiď tam, že už mi došla trpělivost nad jejich hříchy.“ Jonášovi se ten úkol ale nelíbil. Co je mu do cizího, nepřátelského města? A tak vstal a šel, ale na opačnou stranu, než ho Bůh poslal, šel k moři, do přístavu. Tam sestoupil na loď, aby utekl před úkolem i před Hospodinem až na konec světa.      I v lodi sestoupil až dolů a schoval se v podpalubí. Ale před Hospodinem, Bohem nebe, země i moře, se skrýt nemohl. Veliká bouře od Hospodina přepadla loď a hrozila ji zničit. Všichni volali ke svým bohům, jen Jonáš spal a nevolal. Nechtěl Boha znát. A když se ukázalo, že všichni hynou kvůli němu, řekl Jonáš: „Hoďte mne do moře a zachráníte se.“ V moři, mrtvý, by byl před Hospodinem navěky schovaný. Námořníci nechtěli, dělali, co mohli, ale nakonec Jonáše do moře hodili. Moře se utišilo, a oni děkovali Hospodinu a chválili ho.
Hospodin se nad Jonášem slitovává
Ale Hospodin nenechal zahynout ani nevěrného Jonáše a slitoval se nad ním. Když Jonáš padl do vln, objevila se veliká ryba a spolkla ho. Tři dny a tři noci se Jonáš zmítal v hlubinách. Poznal, jak hrozné je být daleko od Boha, a modlil se k němu: „Zachvátily mě vody, propastná tůň mě obklíčila. Tys však vyvedl můj život z hrobu, Hospodine, Bože můj.“ Poznal, že Hospodin je jeho spása, záchrana, že se nad ním slitoval. Slíbil, že splní, co mu Hospodin uložil. Tehdy ho ryba vyvrhla na břeh.
Jonáš káže v Ninive o Božím soudu
Byl to takový Jonášův návrat k Bohu. Hospodin ho přijal zpět a znovu mu řekl: „Jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím.“ Teď už Jonáš šel a celý den Ninive procházel a vyhlašoval v něm Boží soud: ‘Ještě čtyřicet dní a Ninive bude pro vaši nespravedlnost zničeno.’ Na Ninivské to slovo velice zapůsobilo. Uvěřili Bohu a litovali, jak špatně žili. I krále, mocného vladaře, Jonášova slova zasáhla, otevřela mu oči pro všechno zlo, kterého se dopouštěl, a přivedla ho k lítosti a pokání. Bůh viděl, jak se obrátili a litoval, že chtěl město zničit, a neudělal to.
Jonáš je zklamán Božím slitováním
Když Jonáš skončil svůj úkol v Ninive, těšil se, jak Hospodin ty zlé ninivské obyvatele potrestá. Ale v tom se zklamal. Na Ninive ani nespadl oheň ani se pod ním neotevřela země. Nestalo se vůbec nic. A tehdy Jonáš pochopil a dostal velikou zlost. Vyčítal Hospodinu: „Což jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi? Věděl jsem, že ty jsi plný slitování a od svého hněvu upouštíš. Co je mi do toho lidu? A co je tobě do toho lidu? Kázal jsem, že je tvrdě postihneš, čekal jsem pro ty pohany spravedlivý trest a tys jim odpustil.“ Tak se Jonáš na Hospodina rozzlobil, že se mu chtělo se vším praštit, neměl už do ničeho chuť, ani žít se mu nechtělo. To proto, protože se už sice naučil Pána Boha poslouchat, ale ještě vůbec se nenaučil rozumět mu a znát ho. To ho Pán Bůh teprve bude muset naučit.
Hospodin učí Jonáše milosrdenství
Jonáš čekal na Boží soud nad Ninive na kopci nad městem. Protože bylo veliké horko, velice se zaradoval, když tam kde seděl, vyrostla veliká a zelená rostlina. Měla spoustu hustě rostlých listů, takže dávala krásný a příjemný stín a chránila ho před slunečním žárem. Hned měl Jonáš z čeho se radovat. Posadil se do stínu té rostliny a zlost ho pomalu přecházela. Příští noc ale kořen té rostliny nahlodal jakýsi červ a ona do rána docela uvadla. Slunce pražilo, horký vítr Jonášovi vysoušel oči i ústa. Jonáš se rozzlobil a byl k smrti nešťastný, že ta rostlina uhynula. 
Tu k němu Pán Bůh promluvil a řekl mu: „Tobě je, Jonáši, líto té jedné rostliny, s kterou jsi neměl žádnou práci, která přes noc vyrostla a přes noc zase uvadla. A mně by nemělo být líto mého stvoření, toho velikého města Ninive, v němž je tolik lidí?“
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Boží cesta pro všechny
Mnohokrát vyřizovali proroci Božímu lidu varování před Božím soudem. A mnohokrát Boží lid také zažil, že Hospodin je Bůh milostivý, plný odpuštění a slitování. Jako Jonáš o tom pak zpívali v žalmech: „U Hospodina je spása.“ Stávalo se ale, že jako Jonáš Božímu slitování nerozuměli. Mysleli, že je jen pro ně a pro ostatní čekali přísný soud. Proto Pán Bůh svůj lid učí tak jako Jonáše, že jemu záleží na všech lidech a národech. On si svůj lid nevybral, aby jen jemu prokazoval své milosrdenství, ale aby z jeho svědectví celá země slyšela o Hospodinu, všichni aby našli cestu od zlého k poznání Božího slitování a jeho spásy, aby se tak naplnila slova žalmové modlitby: „Ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi národy tvá spása.“
Modlitba:
Pane Bože, tvůj Syn Ježíš nám ukázal, že u tebe má místo každý člověk. Prosíme, nauč nás, abychom druhým nepřáli škodolibě trest, ale abychom se radovali, když k tobě najdou cestu a ty jim odpustíš. Odpusť nám naše sobectví. Amen

MODLA
(Vábivost modly a zkorumpovanost života)
Jr 10,1-16 
Sloužili modlářským stvůrám a ty se jim staly léčkou. 
Ž 106,36

I. MOTIVACE
Malé dítě potřebuje, aby ho někdo držel za ruku. Když přichází k doktorovi, když jde poprvé do školy, když má před sebou úkol, na který si samo netroufá, pak potřebuje, aby někdo silnější byl s ním. Někdo, ke komu má důvěru, na koho se může spolehnout. To je úplně v pořádku. Člověk, který jako dítě se měl koho přidržet, vyroste v samostatného a odpovědného člověka. 
I dospělí lidé se někdy potřebují někoho chytit za ruku, aby zvládli těžkou situaci. A pak se stane, že nablízku nikdo není, anebo tušíme, že nám žádný člověk nemůže pomoci. Někdo se obrátí k Pánu Bohu a prosí ho o sílu obstát, jiný začne hledat, čeho by se chytil, co by mu mohlo dodat jistotu nebo ukázat, co dělat dál. Zkoumá horoskopy, hledá všelijaká znamení, nosí s sebou věci, které mu mají přinést štěstí.
II. MODLOSLUŽBA V IZRAELI
Hospodin není vidět, nemůžeme si ho přivolat, když něco potřebujeme vědět, nemůžeme ho přinutit, aby dal znamení, když se rozhodujeme, co a jak dál. A tak se někdy jeho lidu, Izraeli, zdálo, že bude jednodušší, když se budou ptát jiných bohů a bůžků. Náboženství okolních národů jich nabízela dost. Izraelci se pak obraceli k Baalovi, zkoumali hvězdy a souhvězdí, uctívali všelijaké předměty. Zapomínali, že to jsou jen věci, které vymyslel člověk. Báli se třeba nebeských těles a zapomněli, že je stvořil Hospodin, aby člověku sloužila.
III. ÚKOL PROROKŮ
Jeremiáš, stejně jako jiní proroci, volali Boží lid zpátky k rozumu a k víře v Hospodina. Posmívali se věcem, které si lidé vytvořili z kusu dřeva, aby se jim pak klaněli jako bohům a poskakovali kolem nich. Co je to za bohy, když k jejich zhotovení stačí kus špalku a trocha látky? Vždyť jsou jako strašák v okurkovém poli! Taková božstva k ničemu nejsou. Nikomu nepomohou ani neublíží. Člověk jenom zraňuje Pána Boha a sám sebe ponižuje, když se před nimi sklání.
IV. STARÁ ZKUŠENOST IZRAELE
Hospodin si vybral Izraele jako svůj lid a vyvedl ho z egyptského otroctví. To byla ta největší a nejkrásnější zkušenost Izraele. Jenže radost ze svobody si Izraelci kazili tím, že ztráceli důvěru v Hospodina a ohlíželi se, kde by našli nějaké viditelné jistoty. 
V. TANEC KOLEM ZLATÉHO BÝČKA
To se stalo také tehdy, když Izraelci cestou z Egypta do zaslíbené země putovali pouští. Hospodin si zavolal Mojžíše na horu Sinaj, aby odtud Mojžíš přinesl dvě desky s Desaterem. Čtyřicet dní byl Mojžíš na hoře Sinaj. Mezitím dole pod horou popadl Izraelce strach a zdálo se jim, že jsou najednou sami, bez Mojžíše, který za ně mluvil s Hospodinem, a tak i bez Hospodina. Neuměli se spolehnout na Boha, kterého neviděli. A tak - snad aby se jim nezdál být tak daleko - si ze zlatých šperků vyrobili sochu býčka a volali: „To je tvůj bůh, Izraeli.“ Křepčili kolem sošky a vzdávali jí úctu, která patří jenom Pánu Bohu.
HOSPODIN ZŮSTÁVÁ VĚRNÝ
Pán Bůh se umí velice hněvat na nevěrný lid. Ale slyší také, když se za něj někdo přimlouvá, vidí, když se jeho lid k němu vrací a touží napravit svůj pokažený život. Vždycky znovu se v Izraeli objevili proroci, kteří měli odvahu pravdivě mluvit o nicotnosti model a volat lidi k nápravě. Hospodin je plný soucitu a lásky ke svému lidu a odpouští, když  lidé litují svých špatných cest.
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MODLITBA
Pane Bože, někdy jsme v pokušení spoléhat na to, že nám nějaká věc přinese štěstí. Nebo zkoumáme všelijaká znamení, abychom věděli, co nám přinese příští den. Prosíme, připomínej nám, že jediná jistota, na kterou se můžeme spolehnout, je to, že nás máš rád a neopouštíš nás, když se k tobě s lítostí vracíme. Amen. 

KRÁL KÝROS  -  POMAZANÝ
(Universalismus prorockého pohledu víry)
Iz 45,1-13                
Chvalte Hospodina, všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem". Žalm  117,1


I. Motivace  
   Možná jste už někdy zažili, že ve chvíli nějakého ohrožení nebo nouze vám  pomohl někdo, od koho byste to nikdy nečekali. Možná jste si při tom uvědomili, že vlastně není tak snadné poznat, jaký člověk doopravdy je, a že se někdy v hodnocení druhých pořádně pleteme. I na to nás chce upozornit dnešní biblické vyprávění.   
II. Situace 
  Zastihujeme v něm lid izraelský ve velmi tíživé situaci. Octli se totiž jako zajatci v Babylóně. A  vy už  víte,  že si tu tragedii  sami natropili: protože nebrali vážně varování proroků, nežili podle Boží vůle, přišli o svobodu, přišli o chrám v Jeruzalémě, přišli o svou zemi. Byli by jistě dávno propadli beznaději a zoufalství, kdyby zůstali sami  -  jen se svou ubohostí a vinami. Byl s nimi však prorok Hospodinův . A ten zbídačenému lidu v zajetí vykládal, že přes svá těžká selhání nejsou  odepsáni. Svítá jim naděje. Boží pomoc je jim nablízku i v Babyloně. Vždyť přece Hospodinu patří celá země! 
III. Ohlašovaná pomoc  -  Hospodinův pomazaný  ...
     Dokonce se už chystá záchrana! Ano, Hospodin sám už vybral toho, kdo vyvede lid z otroctví, kdo mu umožní návrat do země otců a obnovu zničeného chrámu v Jeruzalémě! Prorok o něm říká,  že to bude Hospodinův pomazaný. Zopakujme si,  že tento trochu zvláštní titul patřil izraelským králům - ti přece byli uváděni do funkce tak, že je prorok pomazal, vylil jim na hlavu olej na znamení toho,  že sám Hospodin na ně vylévá své požehnání  -  povolává si je do služby, aby byli Božím nástrojem, aby jednali podle Boží vůle. Jenže - většina králů ten úkol nezvládla. Vlastně všichni nějakým způsobem selhali. Jejich způsob vlády přivodil zemi hroznou katastrofu.
  IV.  ...o Hospodinu nic neví                 
Taky jste zvědaví, jakého krále tedy Hospodin povolal, aby to napravil? Kdo je tím pohotovým nástrojem Boží záchrany? Že by snad v zajetí pod vlivem proroka konečně vyrostl vůdce dbalý ve všem a vždy Boží vůle? Naopak, právě otřesná zkušenost s izraelskými králi vede Hospodina k jinému řešení. Dokonale překvapivému, ne-li šokujícímu: nástrojem Boží záchrany je perský král Kyros, který Hospodina vůbec nezná! Žádný zbožný král, ale pohanský vojevůdce! Byl to ovšem panovník tolerantní, dovolil porobeným národům vyznávat svou víru, Izraelcům umožnil návrat ze zajetí a obnovu Jeruzaléma i chrámu. Hospodina nectí, ve své říši však dbá na spravedlnost, právo a svobodu. Zdá se, že právě tím dobře slouží Hospodinu a jeho lidu.  
V. Hospodin používá koho chce
A tak nám ten dnešní příběh připomíná, že Pán Bůh je svrchovaným pánem celého světa. Používá koho chce. Má jiná měřítka než my. Jen si vzpomeňte, jak si vybral za krále mladého zrzavého pastýře Davida, ačkoli sám prorok si myslel, že postavou by se mnohem lépe hodil urostlý Eliáb. Hospodin však hledí na lidské srdce.  Má své věrné služebníky v církvi, ale i mezi nevěřícími, kteří ho neznají. Učí nás mít oči otevřené pro jeho pomoc a působení, které vypadá často docela jinak, než si představujeme. 
VI. Závěr
Žijeme dnes ve svobodné zemi. V našem dnešním příběhu nám prorok připomíná, že to vůbec není samozřejmé, že je to dobrý dar od Hospodina. Zkuste se zeptat rodičů, jak se jim dýchalo před deseti lety a k čemu využili darovanou svobodu.
modlitba:
Pane Bože, uč nás rozpoznávat, že ty působíš i skrze lidi, kteří o tobě nemluví. Dávej nám však pokoru, abychom si neosobovali právo rozhodovat, co je tvoje dílo a co ne. Amen.
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POVOLÁNÍ JEREMIÁŠE   
(Hospodin posílá i posiluje)
Jr 1,1-19
Neříkej, dítě jsem, nýbrž k čemu tě pošlu, jdi, a vše, co ti přikáži mluv. Jr 1,7b


I. Motivace  
Co myslíte, je možné dnes potkat proroka? Potřebujeme vůbec proroky? Myslíte si, že by to mohla být docela klidná a příjemná profese? Komu by podle vašeho odhadu mohla dobře padnout role proroka? Umíte si v ní představit sami sebe?
Možná nám v tom udělá aspoň trochu jasno vyprávění o povolání Jeremiáše za proroka .
II. Doba povolání proroka
Jeremiáš zaslechl Hospodinovo povolání za panování krále Joziáše. Ten patři    k těm několika králům izraelským, kteří jsou přejně hodnoceni. Víme o něm, že chtěl  obnovu života podle norem Božího slova, že soustředil konání bohoslužeb na jediné místo, a to do jeruzalémského chrámu. S jeho vládou a novou slávou chrámu v Jeruzalémě všichni spojovali veliké naděje do budoucna. Jediný člověk jim tu radost kazil a budoucnost viděl černě. 
III.  Způsob povolání
Jak k tomu přišel? Měl snad mimořádné schopnosti  hádat z ruky nebo ze skleněné koule co lidi čeká a nemine? Nikoli, nebyl to věštec, který předpovídá budoucnost. Byl to prorok, který střeží budoucnost. Třeba tím, že varuje před hrozící zkázou a zve k tomu, co vede k životu. Není to tedy žádný prognostik, který promítá do budoucnosti svoje odhady. Nehlásá své učení  -  "stalo se slovo Hospodinovo k Jeremiáši". Prorok je tedy osloven, vybrán, pověřen Hospodinem, aby tlumočil jeho vůli. Není mu nic platno, že se brání - cítí se totiž neschopný k takovému úkolu, připadá si jako malé nerozumné dítě.
IV. Vybavení k povolání
Hospodin však zaslibuje, že bude s ním a zbavuje ho  strachu. Protože je povolán být mluvčím Hospodinovým - bude mu dáno vidět víc, hloub a dál, než ostatní. Uvidí kořeny a souvislosti, které jiným unikají. Za sebejistotou bezpečně zahlédne zkázu a rozklad. Uvidí tragedii, ke které vede pohrdání Božími normami. 
V. Obsah povolání 
Vidí, že ze severu dolehnou nepřátelé, jako když se převrhne kypící hrnec, a je to tak jisté, jako že mandloň už začíná pučet. Prorok se dívá na lid očima Božího nároku. Je povolán bořit iluzi, že lid je v pořádku a zemi nic nehrozí. Je povolán bořit, rozvracet, ničit, ale také budov
at. Docela konkrétně: zvěstuje zkázu jeruzalémského chrámu. Jak provokativně, nepřijatelně musela znít ta slova! Zkuste si představit, jaké by u vás ve sboru asi zavládlo zděšení, kdyby přišel prorok a řekl, že váš pěkně opravený kostel přijde zbourat, a že je to tak v pořádku!
Jeremiáš těmi tvrdými slovy měl lid izraelský vyburcovat, aby konečně pochopili, že Hospodinu jde především o proměnu jejich srdce, nejen o reformu bohoslužeb. Je třeba napravit své životy, vrátit se k Hospodinu, ne spoléhat na oběti! Zbořit formální víru, sobecké a vypočítavé chování vůči Bohu i lidem, budovat nový vztah důvěry a otevřenosti! 
VI. Úděl proroka 
Je divné, že slova o soudu, o nutné proměně myšlení i jednání, nepřinesla prorokovi žádnou velkou popularitu? Vy snad máte rádi, když vás někdo napomíná a upozorňuje vás, že si pěkně vyzobete, co jste si nadrobili? Jste ochotni uvěřit,  že by to dokonce mohl dělat z lásky k vám?  Že vám tím chce pomoci?
Prorokovi to taky nikdo nevěřil. Jeho trpkým údělem byla samota, odpor, ote-vřené nepřátelství. Jeho jedinou zbraní bylo slovo Hospodinovo, které ho vždy znovu přemohlo i vyzbrojilo k novému zápasu.  
VII. Závěr
Zkuste si teď  znovu odpovědět na motivační otázky  a přidejte k nim i tyto: Myslíte, že někdo ve společnosti nebo církvi dostatečně a včas varuje před přehlíženými ohroženími? Která ohrožení to jsou?
Modlitba:
Pane Bože, jak to ten Jeremiáš dokázal? Mluvit o tom, do čeho se mu vůbec nechtělo a na co neměl? Říkat věci, za které nemohl nic dobrého čekat. Kdyby jednal jen sám za sebe, určitě by to vzdal. Ale on věděl, že mluví tvým jménem a to mu dávalo takovou sílu. Dej, ať to někdy také poznáme.  Amen
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JEREMIÁŠOVO KÁZÁNÍ V CHRÁMOVÉ BRÁNĚ
(Hospodinovo slovo burcuje z falešné zbožnosti)
Jr 7,1-15. 26,8-11.16
Toto praví Hospodin: Napravte své cesty a své skutky. Jr 7,3

i. motivace:
Víte, kdo jsou tzv. matrikoví členové sboru? Ti, co jsou sice zapsaní v  seznamu členů sboru, ale jenom formálně. Do kostela přijdou možná o Vánocích, někdy dají trochu peněz – ale srdcem při Pánu Bohu nejsou. Myslí si - víc už po mně nechtějte, já mám svých starostí dost.
V některých zemích zase patří k určitému dobrému postavení ve společnosti chodit do kostela, a tak tam lidi chodí, dodržují všelijaké zvyky, protože se to patří. Ale jejich srdce při Pánu Bohu není.
II. Hospodin posílá jeremiáše do chrámu 
Pán Bůh opět promluvil k prorokovi. Tentokrát měl jít do chrámu. Tam se Je-  remiáš postavil u dveří, kterými lidé vcházeli. A prorok začal kázat.
 Protože tenkrát neměli žádné mikrofony a zesilovače, musel hodně křičet, aby ho Judejci slyšeli. Prorok vyřizoval lidem Boží vzkazy.
 Ani teď to nebyla slova, která by konejšila. Pán Bůh lidi v Judeji napomínal a hrozil jim. Ale to proto, protože je měl velice rád a nechtěl, aby na ně přišel trest za jejich neposlušnost. Toužil po tom, aby se lidé vzpamatovali a přestali dělat zlé věci.
III. co pánu bohu tak vadilo?
 Jaké to byly věci? Nu takové, jaké dělají lidé i dnes. Kradli, zabíjeli, byli nevěrní svým manželům, lhali a uctívali modly. Mysleli si, že kromě Hospodina mohou mít i jiné bůžky. Chtěli se tak pojistit, aby mohli šťastně a bezpečně žít. Doma měli všelijaké sošky vymyšlených bohů, klaněli se jim, ale chodili také do chrámu Hospodinova. Domnívali se, že tam Pán Bůh bydlí a že když také jemu se budou klanět a přinášet mu oběti (víme, že to byla většinou zabitá zvířata), tak jim Pán Bůh dá, co budou chtít a že si mohou dělat, co se jim zlíbí. A nic zlého je nepotká.
IV. Nepravá zbožnost
 Ale prorok Jeremiáš volal: "Nespoléhejte na to, že v chrámě bydlí Hospodin a nevidí vaše zlé činy! To, co Pán Bůh od vás žádá, nejsou oběti, ale poslušnost jeho přikázání! Jestliže nezačnete Pána Boha poslouchat, jestliže budete dál zlí, necitelní a sobečtí, jestliže nepřestanete s modlami, přijde na vás trest! Budete vyhnáni ze země tak, jako se to stalo na severu!"
V. Vzbouření proti jeremiášovi 
Protože měl prorok silný hlas, všichni lidé ho dobře slyšeli. Kněží, jiní proroci i všichni ostatní lidé. Když ale uslyšeli, co Jeremiáš volá, rozzuřili se, Jeremiáše chytili a křičeli: "Zemřeš! Co to říkáš? Rouháš se Hospodinu!" Kněží a téměř všichni ostatní proroci totiž říkali, že bude klid a bezpečí.
 Přišli královští úředníci, aby udělali pořádek. Kněží a proroci žalovali na Jeremiáše, že prorokoval zkázu města i chrámu. Ale Jeremiáš řekl:" To vám vzkazuje sám Hospodin! Když se polepšíte, nic zlého se vám nestane. Dělejte si se mnou, co chcete, jestli mě ale zabijete, zabijete nevinného člověka." Královští úředníci řekli: "Tento muž nezasluhuje smrt. To, co říká, přichází opravdu od Pána Boha."
 Modlitba:
 Prosíme tě, Pane Bože, pomoz nám, abychom se nevzpírali, když nás napomínáš. Nauč nás poslouchat. Nauč nás, co je to pokora a láska. Chceme se často prosazovat na úkor druhých. Dej nám schopnost nemyslet jen sami na sebe. Nauč nás druhým pomáhat.	 Amen.
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JEREMIÁŠ V DOMĚ HRNČÍŘOVĚ
Hospodin je svobodný a svrchovaný Pán
Jr ,1-16 
Výrok Hospodinův: Hle, jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových." (Jr 18,6)

I. motivace: 
Už jste někdy měli v ruce keramickou hlínu? Anebo - už jste někdy viděli, jak pracuje hrnčíř na kruhu? Víte, jak je hlína měkká a tvárná? Když chcete něco vymodelovat, podobně jako plastelínu můžete vytvořenou figurku nebo hrneček smáčknout a vytvořit něco jiného, ještě lepšího.
II. práce hrnčíře inspirací
 Do jedné hrnčířské dílny přišel prorok Jeremiáš. Posadil se tam a sledoval hrnčíře při práci. Ale co viděl? Hrnčířovi se dílo nedařilo. Chtěl vytvořit pěkný džbán a všechno to bylo nějak šišaté. Proto hrnčíř nádobu stiskl a byla z toho zase jen koule hlíny. A hrnčíř začal znovu. Šlapal, kruh se točil, řemeslník zabořil prsty do hlíny a tentokrát - ách! tentokrát se mu to povedlo. Pod rukama mu vyrostla krásná štíhlá váza.
 V tu chvíli prorok věděl, že tak jako hrnčíř zkazí nepodařený výrobek, tak může Pán Bůh jednat s neposlušnými lidmi. Tak bude jednat s Judejci, kteří si dělají, co chtějí a nedbají na Hospodinova přikázání. Za neposlušnost přijde trest.
III. jeremiáš vyřizuje boží napomínání
 Jeremiáš odešel z dílny a řekl si:"Tohle musím říci judským lidem. Kdo dál nebude dbát na Hospodinova přikázání, tomu se povede jako té nepodařené nádobě v rukou hrnčíře. I kdyby Judští byli stokrát vyvolenými Bohem, nebudou-li poslouchat, ponesou následky své neposlušnosti. Když se ale vzpamatují, zhrozí se svých zlých činů a začnou Pána Boha poslouchat, on jim odpustí a dá jim možnost, aby mohli začít znovu."
 Jak si prorok řekl, tak také udělal.Všechno to Judejcům vyřídil. Ale víte, co oni? Řekli mu:"To jsou zbytečné řeči. To, co děláme, je dobré." A neposlechli.
IV. s neposlušností se daleko nedojde
 Ať si nikdo nemyslí, že Pán Bůh bude věčně snášet jeho neposlušnost, zlobu a svévoli proto, že třeba chodí do kostela nebo že byl pokřtěný. Každá neposlušnost, každá svévole se člověku vrátí. Možná jste to už sami zažili. Třeba jste někomu ublížili a zanedlouho někdo ublížil vám. Velmi vás to bolelo a tu jste si uvědomili:"Vždyť já jsem to také udělal." Se zlobou, závistí, lhaním, zkrátka s neposlušností se daleko nedojde. Člověka to zlé nakonec dostihne a jeho plány jsou ty tam. Podvodníci, lháři, pomlouvači a sobci jsou k politování. Nakonec žijí ve strachu a osamělosti.

 Modlitba:
Prosíme tě, Pane Bože, odpusť nám, že tě tak často nechceme poslouchat. Jednáme, jak nás napadne a nedbáme na to, zda se ti to líbí nebo ne. Prosíme, dej, ať víme, že ty nás vždycky vidíš.     Amen.
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Jeremiáš ve vězení
(Vítězný zápas se strachem a protivenstvím)
Jr 19,14-15; 20,1-18)
Každý se mi posmívá, ale Hospodin jest se mnou jako rek udatný. Jr 20,7.11a u

I. Motivace
Co oznámíš svým kamarádům raději – Něco, na co se můžete společně těšit, nebo nějaký průšvih? Proč?
Když si lidé mají vybrat, co chtějí slyšet dřív, zda dobrou či špatnou zprávu, většinou volí: nejprve špatnou a potom dobrou. Proč asi?
Má nějaký smysl zvěstovat špatné zprávy?
II. Jeremiášovo poselství
Městem kráčí muž. Míří ke chrámu. A zde, na chrámovém nádvoří, se Jeremiáš, tak se ten muž jmenuje, zastavuje a začíná mluvit. Promlouvá k lidem, kteří přišli slavit bohoslužbu, ke všem kdo jsou ochotni poslouchat. Jeho slova jsou tvrdá, ba až krutá. O tom, že lidé zradili své životní hodnoty, a že opustili Hospodina a přiklonili se k Baalovi, že páchali zločiny. A rozsudek zní: Budete za to pikat. Město i široké okolí postihne zlo. Nepřátelé vás povraždí. Posluchačům běhá mráz po zádech, když slyší Jeremiáše líčit, že mrtvých bude tolik, že je ani nikdo nestačí pohřbívat. Z Jeremiášových úst srší samé hrůzné zprávy, jedna jobova zvěst za druhou. Třeba o tom, že hlad bude tak nesnesitelný, že lidé budou jíst lidi.
III. Zatčení
Kolem stojící asi napadá: Je Jeremiáš buřič, fanatik nebo šílenec? Jeremiáš sám si myslí a věří, že to, co oznamuje, není výmysl jeho bujné fantazie, ale zpráva, varování, poselství či depeše od Hospodina. Naslouchajícím to tak jasné není. Vždyť ten člověk vyvolává paniku a šíří poplašné zprávy. A tak správce chrámu nechává, pro uklidnění obyvatelstva, Jeremiáše zatknout, zbít a vsadit do klády. Chce jej umlčet. Ale nepodaří se mu to. Druhý den, když vyvádí Jeremiáše z klády, mu Jeremiáš znovu prorokuje, že do Judska vpadnou babylónská vojska a zničí je. I chrámový správce bude odvlečen do Babylona, kde zemře, protože klamně prorokoval.
IV. Jeremiáš na veřejnosti
Na veřejnosti vystupuje Jeremiáš jako muž silný a nebojácný. Počíná si jako člověk stojící si pevně za tím, co hlásá. Je napřímený a neshrbí se a neuteče ani nezradí, když je zbit a vězněn. Dál neochvějně vyřizuje Hospodinovo poselství. Jeví se jako muž plný srdnatosti a smělosti. Vyzařuje z něj síla, rozhodnost, odvaha a jistota. Toto vystupování pomáhá Jeremiášovi podepřít svou zvěst.
V. Jeremiáš v soukromí
Tento právě nastíněný obraz Jeremiáše však neodpovídá zcela pravdě. Tak jej mohou vnímat jeho posluchači. Jeremiáš však není neohrožený hrdina, rek a suverén. Když je sám, má strach a proklíná úkol, kterým jej Hospodin pověřil. Protože mu přináší samé nepříjemnosti, potupu, posměch, pošklebky. Kdekomu je pro smích. Jeremiáš je plný nejistoty, obav a bolu. Naříká, že už dál nemůže. "Nechci přinášet lidem zlé poselství. Vždyť si tím akorát vytvářím nepřátele. Odmítám zvěstovat smutné a bolestiplné zprávy. Jen rozpláču, naštvu a lidé si svůj smutek změněný v zoufalství a vztek vylejou na mně. I ti, s nimiž jsem dosud pokojně žil, čekají až se mi budou moct pomstít." Jeremiáš je k sobě (k Hospodinu) pravdivý, nezastírá svou úzkost, nepřetvařuje se a přiznává svou slabost. Jeremiáš si zoufá a zároveň vyznává, že Hospodin všechny jeho nepřátele přemůže. Jeremiáš chválí Hospodina, jenž zkoumá srdce (i svědomí) člověka, a tomu, kdo je zničen, pomůže. A přece je předchozí výkřik naděje, znovu dušen Jeremiášovým vyčerpáním, únavou a rezignovaností. "Kéž bych se byl nenarodil, alespoň bych teď nemusel plnit tento přetěžký úkol!"
Modlitba:
 Hospodina, prosíme, pomoz nám zastat se slabšího či se postavit za pravdivou věc.  I když se bojíme stát proti ostatním a raději bychom, aby to za nás udělal někdo jiný. Amen
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Král ničí knihu Jeremiášova proroctví
(Slovo Hospodinovo nelze umlčet)
Jr 36,1-32
Slovo Boha našeho zůstává na věky. Iz 40,8b

   (v Diáři je omylem uvedeno číslo kapitoly 35 – opravte si, prosím, na 36)
I. Vznik knih SZ
Jeremiáš dostal od Hospodina další úkol. Všechno, o čem až dosud prorokoval, má sepsat. Tak je vyznavačsky či básnicky vyjádřeno, jak vznikaly biblické knihy. Skutečnost je složitější.
Na začátku byla událost, kterou člověk vnímal jako čin Hospodina. Tato událost pak byla, po několik generací, při vhodných příležitostech vyprávěna a předávána dál. Ale i upravována a obměňována - tu něco přidali, tam zase vynechali, případně přepracovali zcela. Z té události se stávalo vyznání a zvěst ukazující k Bohu. A až pak, za mnoho let, byla tato kázání, vyprávění, písně, napomínání a svědectví zapsána. A ještě později některá z nich zařazena do Bible. Trvalo to desetiletí         i staletí. Ani autor těchto spisů není jeden, ale je jich víc.
II. Jeremiáš diktuje Bárukovi
Hospodin pověřil Jeremiáše zaznamenat vše, o čem až dosud kázal. Všechny ty hrůzné předpovědi, ale i nabídku, že odvrátí-li se každý od své zlé cesty, Hospodin jim odpustí.
Jeremiáš povolal písaře Báruka a svitek mu nadiktoval. Jeremiáš měl vstup do chrámu zakázán. Poslal tedy místo sebe Báruka. Pro předčítání si vybrali den postu, kdy bylo v chrámu shromážděno hodně lidí, a to nejen z Jeruzaléma, ale i z Judska. Doufali, že zazní-li Hospodinovo slovo v den půstu, budou lidé otevřenější přiznat si, jaký jejich život je, a Hospodinovo varování se nemine účinkem.
III. Ohlas na četbu knihy
Mezi Bárukovými posluchači byl i Mikajáš. Prorokova slova považoval za tak závažná, důležitá a oslovující, že neváhal a šel je oznámit městské radě. Radní (velmožové) poslali pro Báruka a vyzvali jej, aby proroctví přečetl i jim. Stalo se. Ty muže ze zvěsti přepadl strach. Uvěřili, že proroctví je pravdivé, situace vážná a že je nutná změna. Ta slova jsou tak naléhavá, že je musí slyšet i král. Vždyť on by měl dát podnět (příkaz) ke změně, k novému nasměrování, k pokání. Ale kdo ví, jak bude král reagovat. A proto: "Báruku, raději se ty i Jeremiáš skryjte!" Pak sebrali velmožové odvahu a oznámili králi všechna slova, která slyšeli.
IV. Králova odpověď
Král si také nechává proroctví přečíst. Jeho odpověď není lítost a pokus uvést svůj vztah (i vztah celého Judska) k Hospodinu do pořádku, ale úporná snaha nepříjemné zprávy zaplašit a umlčet.
Král bere nožík a pomalu, kousek po kousku odřezává svitek a hází do ohně. Král proroctví nevěří a rozhodně dává najevo, že se mu nebude podrobovat. Tři z velmožů krále varují, že to není moudré počínání, ale marně.
Dále král vydává rozkaz, aby byli Jeremiáš s Bárukem ihned zatčeni. Snad doufá, že tím budou veškerá znepokojující a svědomí burcující slova s konečnou platností vymýcena. Báruk i Jeremiáš jsou však dobře skryti.
V. Čára přes rozpočet královým plánům
Umlčet, zničit, zlikvidovat. Když se umlčí ti, kdo zvěstují pravdu, lásku a spravedlnost, pak pravda, láska a spravedlnost přestanou existovat. Tak si to představuje král. A Hospodin na to odpovídá: "Vezmi, Jeremiáši, nový svitek a napiš to znova. A ještě k tomu připiš další části. A králi vyřiď, že nemá šanci mé slovo umlčet. A s ním osobně, že to dopadne nevalně."
Modlitba:
 Hospodine, děkujeme, že přes všechny nástrahy, které lidé kdy kladli, tvé slovo trvá do dneška. Děkujeme, že tě smíme znát a poznávat. Prosíme, ať nejsme v šíření tvého slova překážkou. 	Amen. 
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Jeremiáš a Chananiáš
(Pravá a falešná naděje)
Jer 28,1 - 29,11
Vyslechnu, co promluví Bůh Hospodin, zajisté vyhlásí  pokoj pro svůj lid, své věrné, jenom ať se ke své hlouposti nevracejí!  Ž 85,9 


I. Motivace
Naše paní učitelka byla velmi přísná. Říkalo se o ní, že nás hodně naučí a že nás dobře připraví pro druhý stupeň ZDŠ. Ale stejně ji nikdo z nás dětí moc rád neměl. Jednou onemocněla a místo ní přišla jiná paní učitelka. Byla „velmi zkušená“. Stále nám vyprávěla příběhy ze své bohaté praxe. Ve všech příbězích vystupovala jako ta nejlepší učitelka, vždy čestná a hodná. Všichni milovali její příběhy ze života. Stále jsme žadonili, aby vyprávěla a vůbec nám nevadilo, že je to stále to samé. Po nějaké době se vrátila naše paní učitelka a s hrůzou zjistila, že jsme s učební látkou pozadu, a to co nás učila, se nám vykouřilo z hlav. Byla k nesnesení. I když se snažila o pestrou výuku, její požadavky a nároky nás štvaly. Až mnohem později jsem ocenil skutečnost, jak pohodová byla šestá třída. 
II. Nepříjemný Jeremiáš
Také proroka Jeremiáše už měli skoro všichni plné zuby. Stále jen hlásal Boží soud a trest. Připomínal Izraelcům jejich chyby a varoval je před hloupostí těch, kdo zapomněli na důvěru v Hospodina. Jednou si dokonce vzal pouta a na záda jařmo, aby ukázal, jak všichni budou otročit babylonskému králi Nebúkadnesarovi. Když někdo stále říká jen nepříjemné věci, tak tím začne štvát a postupně ho lidé přestanou poslouchat. 
III.  „Povzbuzující“ Chananjáš
Prorok Chananjáš si řekl, že musí lidem dodat naději. Také se hlásil                 k Hospodinu a tvrdil, že vyřizuje Jeho slovo. Říkal však jen tom, co chtěli všichni slyšet, a sliboval to, co se všem líbilo. „Do dvou let babylonská nadvláda skončí.“ Vyzýval k odvaze a k protibabylonské vzpouře. Dokonce vzal Jeremiášovo jařmo a zlomil je. Sliboval, že Hospodin babylonské jho zlomí, zajatci se z Babylóna vrátí a přinesou zpět vše, co bylo ukradeno z Jeruzaémského chrámu. V očích všech vypadal Jeremiáš jako zbabělec a přisluhovač cizí nadvlády. Ačkoliv si přál, aby měl Chananjáš pravdu, (v. 6) přece věděl, že pravé slovo Hospodinovo zní jinak. 
IV. Železné jařmo
Hospodin znovu promluvil k Jeremiášovi. Poslal ho k Chananjášovi se slovy:  „Toto praví Hospodin: Zlomil jsi jařmo dřevěné, udělej místo něho jařmo železné... Na šíji všech pronárodů vložím jho železné.“ (v. 13n) Dovedu si představit, že se Boží slovo Jeremiášovi neříkalo snadno. Zvlášť, když  měl usvědčit Chananjáše ze lži  a vynést nad ním soud. Do roka zemře. Ukázalo se, že pravé slovo od Hospodina zvěstuje Jeremiáš. Jeho odpůrce opravdu zemřel. 
V. Jeremiášova naděje
A přece i pro Jeremiáše měl Hospodin zvěst o naději. Byla však úplně jiná, než jakou si představovali všichni, kdo se těšili na vysvobození z babylonské nadvlády a brzký návrat do Zaslíbené země.  Byla to naděje pro ty, kdo už dříve byli odvlečeni do Babylóna. Právě k nim je vysláno královské poselstvo s Jeremiášovým dopisem. Slova Hospodinova je mají povzbudit. Ujistit je, že Hospodin se jich nezřekl. Nezapomněl na ně v cizí zemi.Ví  o nich a drží nad nimi svou ochrannou ruku. Jde mu o jejich život a budoucnost. Mají počítat s delším pobytem v zajetí -  až sedmdesát let. Ale to není důvod k rezignaci a beznaději. Jen nepodlehnout falešným  prorokům, kteří vnášejí mezi lid klamné naděje na návrat a nedovolují lidem se v Babyloně usadit. I v zajetí se dá žít s Božím požehnáním. Pro pokoj je však třeba něco udělat. Jeremiáš vyzývá k modlitbám za Babylon, k budování nových domů a zakládání rodin a aktivnímu úsilí o pokoj. V tom je budoucnost národa. Ne v planém utěšování a chlácholení. 
VI. Naděje pro nás
Jeremiášův příběh i jeho slova se mohou stát poučením a velkou nadějí i pro nás. Připomíná nám, že ne vše, co je navenek líbivé a co se hezky poslouchá, je  také důvěryhodné. Některé věci prověří až čas. Jedna věc je však jistá v každé době. Hospodin na svůj lid nezapomíná, ať se ocitne kdekoliv, v jakémkoliv průšvihu. Neslibuje žádné zázračné vyřešení našich problémů, ale pokoj a naději všem, kdo ho hledají a naslouchají jeho slovu. V tom je naděje pro třetí tisíciletí, ale i mnohem vzdálenější budoucnost. 
Modlitba:
Všemohoucí Pane a Bože. Odpusť nám, že často raději posloucháme a dáváme za pravdu tomu, co je navenek líbivé a vábivé. Uč nás, prosíme, rozpoznávat, „co je pravda a co je klam“. Pomáhej nám šířit v našem okolí pravý pokoj a naději. Amen.16.4.2000	22


Jeremiáš se zastává zotročených
(Kdo utiskuje, ztrácí svobodu)
Čtení: Jr 34,6-22
Pohrdá bližním svým hříšník, ale kdo se slitovává nad
chudým, blahoslavený jest. Př 14,21

I. motivace:
	Možná, že už ve škole plánujete výlet na konec školního roku. Představte si, že s vámi učitel uzavře dohodu: když budete hodní a budete se pořádně učit, pojede s vámi na pořádný výlet. Zaradujete se a začnete se snažit. Po nějakém čase ale pozornost poleví. Něco provedete a výlet je ohrožen. Co můžete dělat? Budete prosit o prominutí a "sekat dobrotu". Ještě se podaří dát všechno do pořádku. Stane-li se další malér, pohár trpělivosti přeteče, z výletu sejde a nastoupí přísně tresty.
Třeba to znáte i z domova. Jak často doma brbláte a odmlouváte. Chcete dělat něco jiného, než po vás rodiče chtějí. Neposloucháte a chcete, aby bylo po vašem. Ale když vám hrozí nějaké nebezpečí, jste rádi, že máte maminku nebo tatínka. To se jich držíte a hledáte u nich pomoc. Slibujete, že už určitě budete hodní. Jak dlouho vám to vydrží?
	Boží lid se často choval stejně. Když se měl dobře, na Hospodina zapomněl a dělal, co se mu líbilo. Když mu bylo úzko, vracel se k Hospodinu, prosil za odpuštění a volal o pomoc.
ii. Boží lid v úzkých - soud přichází
Nad Izraelem se stáhla mračna Božího hněvu. Začala se vyplňovat Hospodinova slova, která Jeremiáš oznámil. Judsko obsadili Babyloňané. Už se chystali dobýt i Jeruzalém, který dosud odolával. Lidé nechtěli věřit, že by Pán Bůh zbytek svého lidu neochránil. Nechtěli věřit, že by se mohlo něco stát, že by mohlo padnout město, ve kterém stál Hospodinův chrám.
	Ale Jeremiáš králi Sidkijášovi potvrdil Boží rozhodnutí: Svaté město padne do rukou krále Nebúkadnesara, toto krásné město bude vypáleno. I král padne do zajetí. Lid už Hospodina neposlouchá. Nedodržuje své sliby a nezachovává Boží ustanovení. Bůh už to déle nebude snášet. Boží soud přichází a je třeba ho přijmout.
III. Král hledá pomoc
	Král se zalekl. Viděl, že nepřátelé jsou na dosah. Věděl, že Jeremiášova slova jsou Božím poselstvím. Ale vzdát se Babyloňanům nechtěl. Co by se dalo dělat? Nešel by Hospodin ještě obměkčit? Vždyť už se nad svým lidem mnohokrát slitoval. Král si připomněl smlouvu, kterou Hospodin s Izraelci uzavřel po vysvobození z Egypta: Hospodin je vyvedl ze země, kde byli otroky. Bude je chránit, dá jim zemi, kterou slíbil jejich otcům. Bude jejich Bohem a oni budou jeho lidem. Budou uctívat pouze Hospodina, budou dodržovat jeho nařízení a řády. Jedním z těchto řádů byl řád o propouštění izraelských otroků. Když byl někdo tak chudý nebo zadlužený, že neměl z čeho živit rodinu, stal se otrokem. Ale pouze na šest let. V sedmém roce, roce milosti, ho měl pán propustit na svobodu.
IV. Obnovená smlouva
Král svolal všechen lid do Hospodinova chrámu. Připomněl mu Boží smlouvu a Boží řády. "Byli jsme kdysi otroky a Hospodin nás vysvobodil. Proto jsme se měli i my slitovat nad svými bratry a po šesti letech otroctví jsme je měli propouštět na svobodu. Neplnili jsme Boží nařízení a teď nás čeká soud. Nechybí mnoho a otroci se stanou z nás všech - chudých i bohatých. Pokusme se ještě o nápravu. Propusťte všechny otroky, kteří patří k vyvolenému lidu. Snad i nás Hospodin osvobodí z obležení nepřátel a budeme moci svobodně žít."
	Všichni velmožové a všechen lid krále uposlechli a propustili své otroky na svobodu. Představte si, jakou museli mít bývalí otroci radost. Už nedoufali, že budou moci svobodně žít. Nyní se mohli rozhodnout, co budou dělat. Mohli se oženit nebo vdát bez toho, aby se báli, že jejich děti zůstanou otroky do smrti. Byli rádi, že Pán Bůh pamatuje ve svých řádech právě na takové chudáky, jako jsou oni. Spolu s ostatními se začali vracet k Hospodinově smlouvě. Znovu začali poslouchat Hospodina a žít jako jeden Boží lid, všichni bez rozdílu. Jejich radost byla o to větší, že babylonský král Nebúkadnesar minul Jeruzalém a táhl dál do boje s Egyptem.
V. Smlouva je porušena
Stala se však zlá věc. Ukázalo se, že Izraelci nečinili skutečné pokání, že se pouze snažili obměkčit Hospodina. To známe. Lidé se často na Boha obracejí, když jsou v úzkých. Ale sotva se jim uleví, už jedou ve starých kolejích a s Hospodinem nepočítají. I v Jeruzalémě najednou pánům přišlo líto, že se nechali přemluvit a propustili otroky. Kdo teď pro ně bude pracovat? Mají si koupit jiné otroky? Nebo platit dělníky? Kdo ví, jak to s tím nařízením bylo! Když pominulo bezprostřední nebezpečí, páni obrátili a donutili otroky a otrokyně k návratu. Znovu se z nich stali otroci, kteří neměli na nic právo.
VI. Jeremiáš ohlašuje soud
Pán Bůh znovu poslal Jeremiáše, aby Izraelcům ukázal jejich provinění. Vždyť nad Izraelem se Pán Bůh tolikrát smiloval. Vyvedl je z otroctví. Všichni byli zachráněni, celý Izrael dostal svobodu. Tolikrát jim Hospodin odpustil. A jim bylo zatěžko propouštět své bratry.
Jeremiáš vyřizoval další Hospodinovo slovo: "Když jste dali otrokům svobodu, udělali jste to, co je správné. V chrámě jste se mnou uzavřeli smlouvu novou. Ale potom jste ji porušili. Znesvětili jste mé jméno. Když jste nedali svobodu svým bratřím, ponesete trest. Proti vám bude mít svobodu meč, mor a hlad. Král Nebú-kadnesar znovu přitáhne. Jeho vojska krutě vyplení celou zemi a Jeruzalém skutečně vypálí."
Pán Bůh nedovolí, aby si s ním lidé zahrávali, aby si z něj dělali "dobrý den". Nenechá bez trestu toho, kdo by zneužíval jeho jméno." (5M 5,11)
VII. Závěr
Izrael Bůh vysvobodil z Egypta. Kvůli nám poslal svého Syna. Přijímá nás do své rodiny - za své děti. Pro Ježíše nám odpouští naše hříchy. Od nás žádá, abychom se chovali milosrdně k ostatním. Pánu Bohu vždycky záleželo na tom, jak se jeho lid chová k těm, kteří jsou v nouzi. Ve Starém zákoně jsou mnohá nařízení, která chrání chudé, vdovy, sirotky, cizince. Také Ježíš zdůrazňoval, že nelze sloužit Bohu a přitom se nestarat o bližní. Možná znáte některá podobenství, ve kterých to Ježíš připomíná.(Nemilosrdný služebník - Mt 18,23-35; Milosrdný Samařan - L10, 25-37; O posledním soudu - Mt 25,31-46; O boháčovi a Lazarovi - L 16,19-31.)
Nebude nám nic platné, když budeme vyznávat víru v Ježíše a chodit do kostela, ale nebudeme mít rádi lidi okolo sebe. Ježíš říká: "Dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali. Jako já jsem miloval vás, i vy se navzájem milujte. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. (J 13,34-35) "Když někdo řekne, že miluje Boha, a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. "KDO MILUJE BOHA, AŤ MILUJE I SVÉHO BRATRA". (1J 4,21)
MODLITBA:
 Pane Bože, vyprávíme si o tom, co všechno jsi pro nás udělal. Slavili jsme velikonoce a připomínali si oběť tvého Syna, Ježíše Krista. Děkujeme ti, že nás máš rád. Víš, že je pro nás těžké, mít rádi své bližní. Odpusť nám, když se k ostatním nechováme dobře. Dávej nám sílu a odvahu a moudrost, abychom tvou lásku předávali dál. Amen.
23.4.2000	24

Boží zaslíbení 
(Zákon v srdci - bázeň)
Jeremiáš 31, 31- 32,15)
Hospodin, tvůj Bůh, obřeže tvé srdce a budeš milovat 
Hospodina... celým svým srdcem  a celou svou duší
a budeš živ. Dt 30,6

I. Motivace
Jestlipak už někdo z vás skládal nějakou přísahu? Možná jste slibovali, třeba ve skautu, že budete poctiví, čestní, pracovití, že budete pomáhat starším lidem, chránit slabší, pečovat o přírodu... Některým věcem jste možná ani nerozuměli, přesto jste si řekli, že budete co nejlépe dodržovat všechno to, co jste slíbili. Daří se vám to? Mně se to často nedařilo. Dělat něco jen proto, že se to nesmí, nebo naopak musí, mně obvykle brzy  přestalo bavit. Chtělo to jakoby vstoupit do „nové smlouvy“, kde už nebylo prvořadé ohlížet se na to, co mi nařídili moji nadřízení, co přikazoval „řád“. Mnohem důležitější bylo poznání, jak se opravdu věci mají a jak bych mohl napomoci, aby  se dále šířilo to, co je dobré. Až když dostaneme na starosti nějakou věc a jsme odpovědni za to, aby fungovala, (např. rádce má v oddíle odpovědnost za mladší, nosíte nákup nějaké staré babičce, doprovázíte někoho, kdo je slepý nebo na vozíčku, pečujete o mladšího sourozence...) pak teprve pochopíme, co jsme to slibovali. 
II.  Nová smlouva
Zdá se, že prorok Jeremiáš má na mysli něco podobného. Izrael měl s Hospodinem uzavřenou smlouvu. Dodržovat ji znamenalo poslušně žít  podle Zákona. Ale znáte to. Jen mechanická snaha něco splnit  je ta nejlepší cesta k dělání chyb, resp. k nicnedělání, „abych něco nepokazil“. Chce to úplně nový vztah. Ne povinnost, ale dobrovolnost. Ne bezmyšlenkovitou horlivost, ale odpovědnost, která  vychází z  toho, že mi něco patří, že chci, aby něco rostlo, vyvíjelo se, aby z toho měli užitek i druzí. Už ne vodění za ručičku, příkazy to se smí a to se nesmí, ale zákon zapsaný do srdce, do nitra. Už ne - poznávejte Hospodina, učte se o něm nazpaměť básničky - ale žijte v blízkosti toho, který je s námi, který stojí při nás, který nám odpouští naše viny a už je nepřipomíná. Chce to „novou smlouvu“. V té nové smlouvě vystoupí do popředí Boží dobrodiní. I v ní bude platit to, co v té předchozí: „Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.“  Jen srdce lidu bude jiné. Bude otevřené pro Hospodina a pro jeho dary.  Už ne povinnost, ale láska k Bohu. 
III. Jeremiáš ve vězení (Jer 32, 1 - 5)
Cesta k novému „ obřezanému“ srdci však není snadná. Jeremiáš sám na sobě pocítil, že život v Boží blízkosti ho nejednou přivedl až do vězení. Král Sidkijáš ho dal uvěznit za jeho dřívější výroky.  Jeremiáš již dříve vyřizoval Hospodinovo slovo, že Izraelci budou potrestáni za nedodržování té původní smlouvy s Hospodinem. Jeruzalém bude dobyt, všechen lid bude vydán do rukou babylonského krále. Dokonce i král Sidkijáš bude odveden do Babylonu. Bojovat v tuto chvíli proti Nebú-kadnesarovi znamená bojovat proti Hospodinu. A takový boj je předem odsouzen k nezdaru. Jeremiášova hrozba se začínala naplňovat. 
IV. Povzbuzení všech, kdo se bojí trestu
Hospodin však přece jen chtěl povzbudit všechny, kdo se báli. I do vězení Jere-miášovi sesílá své slovo. Je provázeno konkrétním znamením, takže prorok ví: Opravdu je to slovo od Hospodina. Nastane okamžik, kdy se lid znovu vrátí do zaslíbené země a bude v ní žít, obdělávat pole, vychovávat děti. Hospodin dovolí, aby znovu vystavěli Jeruzalém. Znovu budou moci Hospodina chválit a oslavovat, protože on svůj lid nikdy neopustí. 
V. Prorocké znamení (Jer 32, 6 -15)
Jeremiáš to potvrdil i „prorockým znamením“. Jeruzalém byl obležen nepřáteli, pád města se blížil. Každý se sháněl po tom nejjistějším, aby si nashromáždil to, co snadno uschová, nebo odnese s sebou. Jeremiáš chtěl lidem ukázat, že je třeba myslet na budoucnost, a tak koupil pole od svého příbuzného Chanameela. Podepsal smlouvu se všemi náležitostmi a řádně zaplatil. Jasně tak ukázal, že Pán Bůh na svůj lid nezapomene. Že je znovu přivede ze zajetí. Že Hospodinu znovu budou moci sloužit v zaslíbené zemi. Jen jejich srdce se díky veliké Boží milosti změní. Bude otevřené pro Hospodina. Odpovědnost za pole, vinice, nové domy a znovu obdrženou zemi  povede Izrael k nové chvále a oslavě Hospodina. Izrael bude opět svého Boha milovat tak, jako malé děti milují své rodiče. Tak se začne naplňovat ona „nová smlouva“, o které prorok hovořil dříve. 
VI. Nová smlouva a my
V Izraeli se smlouvy zpečeťovaly krví obětních zvířat. Ta první smlouva s Hospodinem byla zpečetěna ještě v Egyptě krví beránků, náhradou za všechny prvorozené. O nové smlouvě hovořil prorok Jeremiáš. Bude trvalá a budou moci se k ní připojit všichni lidé. Také my jsme přizváni k této „ nové smlouvě“. Je zpečetěna krví Ježíše Krista na golgotském kříži. Velikonoce nám o tom každý rok podávají zprávu. Už není třeba se Boha děsit, vždyť v Ježíši Kristu sestoupil mezi nás a stal se člověkem. Trpěl ve vězení jako Jeremiáš. Zemřel na kříži, ale byl vzkříšen. Přinesl do našeho života naději na nový život. Každý z nás může přijmout  z jeho rukou odpuštění a naději pro budoucí dny. I kdyby se množily nejrůznější předpovědi o konci světa, i kdyby tento konec opravdu nastal, Bůh má pro svůj lid připraveno “nové pole - novou zemi“. Komukoliv je nabízena radost z Boží blízkosti. Už  tady na zemi můžeme prožívat radost z toho, že jsme Boží děti. 
Modlitba:
Děkujeme ti  Pane Bože za Pána Ježíše Krista, jehož krví je i s námi zpečetěna „Nová smlouva“ s tebou. Prosíme, pomoz nám, abychom tě měli rádi i tehdy, když nám hrozí nějaké nebezpečí, když si nevíme rady, když na nás přijdou těžké chvilky. 	Amen.30.4.2000	27
Jeremiášovo utrpení 
(Vyvolený lid odmítá Boží slovo)
Jr 37,11-38,28 a 39,15-18
Podle svého milosrdenství mi zachovej život, svědectví tvých úst se budu držet. (Ž 119,88)

I. Úvod: 	Obléhaný Jeruzalém si oddechl,
 		velmožové Jeremiáše zavřeli do vězení.
Obyvatelé Jeruzaléma si mohli konečně oddechnout. Už to vypadalo, že je babylonský král Nebúkadnesar přemůže. A najednou jeho vojsko muselo odtáhnout, protože se přiblížilo vojsko faraona. Zdá se, že velmožové měli pravdu, když se spolehli na Egypt. Vyplatilo se vydržet babylonské obléhání. To jen Jeremiáš pořád radil, aby se vzdali. Teď si lidé libují: "To bychom si dali, už bychom byli v zajetí. Nyní jsme svobodni a máme mír. Ještě, že jsme Jeremiáše neposlechli."
	Když se uvolnilo babylonské zajetí, vydal se Jeremiáš do vesnice, kde se narodil. Chtěl se tam postarat o statek, na kterém jeho rod po dlouhé generace hospodařil. V bráně ho ale chytli izraelští velmožové, obvinili ho ze zrady a zavřeli do těžkého temného vězení. Ani je nezajímalo, kam šel.
ii. 	Jeremiáš vyřizuje Hospodinovo slovo
Po dlouhé době pro Jeremiáše tajně poslal král Sidkijáš. Narozdíl od velmožů věřil, že prorok mluví Hospodinovo slovo. Chtěl vědět, co Bůh říká.
Ale Jeremiáš ho nepotěšil. (Politická) situace se změnila, ale Hospodinovo slovo zůstalo stejné. A tak, i když byl Jeremiáš ve vězení kvůli vyhlašování Hospodinova slova, zase poslechl Hospodina a vyřídil králi nepříjemnou zprávu: "Budeš vydán do rukou babylonského krále." To se Jeremiáš odvážil říci. A přitom nebyl žádný hrdina bez bázně a hany. Nebyl jako Herkules nebo jako jiní hrdinové, kteří se vysekají ze všech nebezpečí a všechny nakonec přemohou. Jeremiáš se bál o svůj život. A tak se odvážil ještě jedné věci. Prosil krále, aby ho neposílal zpět do kobky, aby tam skutečně neumřel. Král pomohl. Nechal Jeremiáše pouze pod dohledem na nádvoří stráží a postaral se, aby měl co jíst.
	Jeremiáš mohl být rád, že je na tom lépe. Mohl přestat s řečmi o tom, že Jeruzalém bude dobyt a vypálen. Proč pořád dokola mluvil o zkáze Jeruzaléma? Co myslíte? Jeremiáš o tom mluvil, protože ho Pán Bůh poslal zvěstovat soud. A Je-remiáš, Boží služebník, Boha poslouchal víc než lidi. I když měl někdy strach. Znovu všem opakoval: "Kdo si chce zachránit život, musí přejít ke Kaldejcům. Kdo bude bránit Jeruzalém, ten přijde o život."
iii. Velmožové se chtějí Jeremiáše zbavit
Teď už toho měli velmožové opravdu dost. Snažili se ze všech sil, aby Jeruzalém ubránili proti cizincům. Vysílali posly na všechny strany, aby proti Babyloňanům našli pomoc. Povzbuzovali obyvatele Jeruzaléma ke statečnosti, dodávali jim odvahu, aby se nevzdávali. Odmítali, že by Pán Bůh mohl chtít něco jiného. Mysleli "logicky". Jednali stejně, jako by jednali ostatní vlády na jejich místě. Na Hospodinovo slovo se neptali. Snažili se budoucnost zajistit vlastními silami. A tak pokládali za záchranu to, co bylo pro Boží lid záhubou.
Velmožové se rozhodli, že Jeremiáše zabijí. Šli ke králi Sidkijášovi, aby jim dal svolení. Co myslíte, že udělal král? Král jim to dovolil. Byl sice král, ale sám velkou moc neměl. A na Boha se spolehnout jako Jeremiáš neuměl. I když věděl, že má Jeremiáš pravdu, nechal velmože, aby ho hodili do velké cisterny, aby tam bez jídla a bez pití v bahně umřel. Nikdo z Božího lidu se Jeremiáše nezastal - ani král, ani nikdo z velmožů, ani kněží, ani nikdo z ostatních lidí.
iv. 	Boží slovo nelze umlčet
 - Ebedmelek se Jeremiáše zastává
Nikomu z Izraelců nestál Boží prorok za to, aby se pokusili ho zachránit. Ale o Jeremiášovu záchranu se přece jen někdo pokusil. Ebedmelek nebyl členem vyvoleného lidu. Byl to cizinec z daleké země z Afriky a měl důležité postavení u královského dvora. Přesto šel Ebedmelek ke králi a dovolil si to, co neudělal ani král. Řekl, že velmožové jednali zle, a chtěl Jeremiášovi pomoci. A král, i když předtím Jeremiáše velmožům vydal, mu teď pomohl. Dal Ebedmelekovi třicet mužů na pomoc. Ebedmelek šel a vytáhl Jeremiáše velmi opatrně z cisterny, aby mu ještě více neublížil. Jeremiáš byl zase na královském dvoře pod dohledem stráží.
V. Sidkijáš se bojí poslechnout Hospodinovu radu
Král se znovu vydal za Jeremiášem a ptal se ho na Hospodinovo slovo. Jeremiáš mu znovu opakoval, že se musí vzdát babylonskému vojsku, jinak bude Jeruzalém zničen. A král znovu neposlechl. Bál se lidí víc než Pána Boha. Dokonce přiměl Jeremiáše k tomu, aby velmožům lhal, aby neprozradil, o čem spolu mluvili.
VI. Konec Judského království
Judské království skončilo přesně tak, jak Jeremiáš předpověděl. Jeruzalém byl dobyt, král byl zajat a všichni jeho synové byli zabiti. Byla to divná doba. Všechno bylo naruby. Pán Bůh poslal svého proroka, aby vyvolenému lidu ukazoval Boží vůli. A nikdo z Izraelců ho neposlechl. Velmožové se o to, co chce Pán Bůh, nakonec vůbec nezajímali. Snažili se zachránit Jeruzalém podle svého. O Božím soudu nechtěli ani slyšet. 
Král Sidkijáš nebyl o mnoho lepší. Na Hospodinovo slovo se ptal často, ale podle něho nejednal. Podle Boží vůle jednali naopak lidé, u kterých se to čekat nedalo. Babylonský král, i když to netušil, byl nástrojem Božího soudu nad nevěrným lidem. Pro Boží lid se stává příkladem cizinec Ebedmelek. Zastává se Jeremiáše a s velkou láskou mu pomáhá. Vyvolený lid propadá soudu a Ebedmelekovi Hospodin zaslibuje život. Na vlásku visí Jeremiášův život, ale vždycky mu někdo z nejhoršího pomůže. Jediný Jeremiáš vyhlašuje Hospodinovo slovo - přináší mu to pouze utrpení a problémy. Nakonec i on lže, aby zachránil Sidkijáše před velmoži.
Jediné, na co se dalo spolehnout, bylo Hospodinovo slovo. To zůstávalo stejné, i když se měnila situace. Zůstávalo stejné, protože stejný zůstal i Hospodin. I když ho Boží lid nechtěl slyšet, zůstával Bohem jejich otců i Bohem jejich. To, že byl Izrael v úzkých, neznamenalo, že je v úzkých i Hospodin. Dějiny řídí Bůh, ne Na-búkadnesar a jeho vojsko. Boží slovo trvá na věky.
Jeremiáš věděl, kde je pravda, a proto Hospodinu sloužil - přes všechno utrpení, které prožil. Bylo to velmi těžké. Vždyť král také věděl, kde je pravda, a Pána Boha neposlechl.
VII. Závěr: Božím služebníkem je ten, kdo plní jeho vůli
Je moc důležité, když chodíme do shromáždění. I dnes si povídáme o Bohu, o jeho jednání s Božím lidem. Hledáme, jaká je Boží vůle pro tento svět, pro nás. Ale to nestačí. Je také třeba, abychom podle Boží vůle jednali, abychom Pána Boha poslouchali. Není to lehké ani pro dospělé ani pro děti.
I my se, stejně jako Izraelci, ocitneme často v situaci, kdy bude všechno jinak, než si to Bůh přeje. Budeme se muset rozhodnout sami, jestli ho budeme poslouchat, nebo ne. Naštěstí i nám Pán Bůh posílá své slovo. Máme se čím řídit. Není to jednoduché a také na nás budou čekat různé nesnáze. Ale když se budeme bát, můžeme se modlit a prosit třeba tak, jako se modlili lidé ve Starém zákoně: "Podle svého milosrdenství mi zachovej život, svědectví tvých úst se budu držet."
(Ž 119,88)
Modlitba:
Pane Ježíši Kriste, je pro nás těžké, když se kvůli víře máme vzdát něčeho, co je nám milé. Bojíme se, že se nám budou ostatní posmívat, že nám nebudou rozumět. Ty jsi kvůli nám strpěl i posměch, i utrpení. Svým svatým Duchem nám pomoz, aby z nás byli tvoji věrní učedníci.  Amen
7.5.2000	29
Izaiáš potěšuje zajaté
(Hospodin vysvobodí svůj lid)
Izaiáš 40,1‑11
Zjeví se sláva Hospodinova a všichni uzří, že ústa
Hospodinova mluvila. Iz 40,5
 
I. motivace: 
Už jste někdy potřebovali utěšit nebo potěšit? Kdy to bylo? Když jste byli smutní, nemocní, cítili jste se osamělí, když vám někdo ublížil... Možná to bylo i tehdy, když vy sami jste někomu ublížili anebo jste něco provedli. A ze všeho nejhorší bylo, když se na vás zlobila maminka. Cítili jste, jako by už skutečně nebylo, kdo by vás potěšil. 
II. Izrael v zajetí
V podobné situaci byl Izrael. Cítil se opuštěn, zubožen. Byl na tom prabídně. Daleko od domova, v cizí zemi, v Babylonii. Nebylo to jednoduché. Kolem cizí lidé, cizí řeč, žádný chrám. Mnozí lidé tehdy pochopili, že se do zajetí dostali vlastní vinou. Že to je trest za to, jak špatně žili. Pán Bůh se na ně rozhněval. Proč jen neposlouchali hlas proroků. Ti dobře věděli,  co se může stát, když člověk přestane poslouchat Pána Boha a jeho rady. Volali, aby se lid navrátil k Hospodinu, aby se napravil. Ale bylo to marné. A tak přišel trest za  neposlušnost. Byl to trest zasloužený, lidé opravdu zhřešili proti Bohu, dělali zlé věci a neposlouchali. V zajetí měli dost času o všem přemýšlet a leccos pochopili a litovali toho. Vyznávali: "To Pán Bůh se na nás hněvá, když jsme jej neposlouchali, a není divu, že nás opustil pro naši nevěru." Byli zoufalí, naříkali a plakali. Byli plni beznaděje. Cítili se naprosto opuštění, bez pomoci. Tak zle na tom byli.
III. Izaiáš je povolán prorokovat
Pán Bůh viděl jejich trápení, jejich zoufalství, jejich lítost a malověrnost, a proto k nim poslal proroka Izajáše. Proroci byli lidé, kteří byli obdarováni zvláštní schopností: vidět dál do budoucnosti, ale také v současnosti pojmenovat věci pravým jménem, nic nezastírat a říkat pravdu. Někdy jejich slova byla plná varování a napomenutí, volání k nápravě, jindy to byla slova potěšení a povzbuzení. Opravdoví proroci k takovému úkolu přistupovali zodpovědně. Proto se i prorok Izaiáš dotazuje Hospodina: "Co mám volat?"  A dostává se mu ujištění: "I když celé stvoření je pomíjivé jako tráva, která usychá a nic z ní není, stejně tak člověk, je tu něco, co zůstává na věky a v čem je jistota: Boží slovo. To je trvalé,  stálé, pravdivé. To budeš zvěstovat."    
iv. Izaiáš zvěstuje Boží milost
Izaiáš přichází k zuboženému lidu a přináší mu Boží slovo. Je to slovo potěšení. "Už bylo dost toho zlého, co jste zde museli prožít, připravte se na záchranu." Když vám maminka odpustí, přivine vás do své náruče, je to, jako kdybyste najednou ožili, jako kdybyste se probudili ze zlého snu. Máte novou chuť do práce, novou chuť do života. A podobně to bylo s Izraelci, když uslyšeli zvěst proroka Izajáše. "Neohlížejte se už zpátky, Bůh vám odpustil. Co bylo, bylo, teď hleďte kupředu. Veliké věci pro vás Hospodin připravil." Znamenalo to pro kající a plačící mnoho. Začali znovu doufat, pozvedli hlavu. "Ale nyní záleží i na vás, abyste se na to připravili." Jak?  
V. Hospodin je Bůh a ne Marduk
Zajatí Izraelci žili v cizí zemi a všude kolem nich bylo všechno pohanské. Tam se neuctíval Hospodin, ale Marduk. To byl babylonský bůh, jemuž při novoročním průvodu všichni provolávali slávu.  Mohutný průvod lidí se ubíral rok co rok posvátnou cestou do Mardukova chrámu, aby tam znovu  na trůn posadili Mardukovu modlu. Bylo to krásné, velkolepé, mohutné. Mnohé z těchto pohanských zvyklostí přejali Izraelci do svého života. Ale teď je prorok vyzývá: "Připravte cestu Hospodinu." Hospodin je Bůh a ne Marduk. 
VI. Cesta Hospodinova musí být připravena
„Každé údolí ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek sníženy.“ V údolích a na horách se uctívaly pohanské modly. A tak tato slova znamenají: Odstraňte ze svého života všechno pohanské! Tak připravíte cestu Hospodinu, aby k vám mohl vejít. Tak se zjeví jeho sláva. Začne se naplňovat naděje zvěstovaná prorokem. Po té cestě půjde Hospodin se svým lidem. Povede jej zpět k Jeruzalému a k Sionu. Svítá nová naděje. Izrael se vrátí. Lidé pochopí, že Hospodin Bůh není zlý, ale plný milosti a dobroty. Nepůjde z něho strach a hrůza jako z Marduka, ale lidé pocítí v jeho blízkosti radost, pokoj, bezpečí. Bude se podobat pozornému pastýři, který má rád své stádo, shromažďuje je, hlídá, opatruje. Takový je Bůh Hospodin. 14.5.2000	32
VII. Závěr: 
Prorok Izaiáš prorokoval o návratu k Hospodinu, v jehož náruči znovu Boží lid spočine a najde bezpečí a pokoj. Takto Pán Bůh vysvobozoval svůj lid. Tak svůj lid vysvobozuje až dodnes z různých zajetí, nebezpečí. V Pánu Ježíši Kristu, nám dal dobrého Pastýře, který nás bezpečně vede, ukazuje nám cestu z hříchu a smrti k životu věčnému. Podobně jako Izrael i nás ujišťuje o své blízkosti,  i nám otevírá svou laskavou náruč, a tak potěšuje.
Modlitba:
Pane Bože náš, jsi nám laskavým Otcem. Děkujeme ti, že nám odpouštíš naše hříchy a vysvobozuješ od zlého. I když nás trestáš, smíme věřit, že nás máš rád. Prosíme, nenechávej nás bez pomoci, bez rady. V Pánu Ježíši Kristu nás vyvádíš z našeho zajetí. Prosíme, dej, abychom se ho pevně drželi a nechali se jím vést po tvých cestách. Potěšuj nás jistotou své blízkosti v každé nouzi, v každé situaci.	 Amen.

Velikost betléma
(Pokoj všem národům)
Mi 4,1‑7 a 5,2‑5a
Ty Betléme v zemi judské, z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu. Mt 2,6

I. Motivace:
Chtěli byste být slavní, známí? Čímpak se stává některé místo slavnější a známější? Když je spojeno s nějakou významnou událostí, s narozením význačné osobnosti apod. A tak se to stalo i s městečkem zvaným Betlém. Betlém znáte. Narodil se tam Pán Ježíš Kristus. O Vánocích se stavějí betlémy a v nich ve chlévě děťátko, Marie a Josef, jeho rodiče. Betlém je tedy pro nás velmi významný právě díky narození Pána Ježíše Krista. Ale už v době proroka Micheáše, který o něm prorokoval dávno před narozením Ježíšovým, to bylo docela významné místo, i když nevelké. Proč? Odtud pocházel slavný izraelský král David. Proto se v některých vánočních písních o Ježíši zpívá, že se narodil v městě Davidově. Když prorok prorokuje o Betlému, není to proto, že očekává záchranu od některého z davidovských králů, ti byli poznamenáni hříchem. Ale proto, že od něho očekává nového Davida, nového Krále, který nastolí nový věk, nové království. 
ii. Micheáš ohlašuje Judským Boží soud
O novém království prorokoval kdysi dávno prorok Micheáš. Něčeho nového je potřebí, když staré doslouží nebo se pokazí a je to už k ničemu. A tak tomu bylo i s oběma částmi rozdvojeného izraelského království. Severní království bylo tehdy zničeno, provinilý lid v asyrském zajetí utěšoval prorok Izajáš (o tom bylo minule). Micheáš však byl tehdy v Jeruzalémě, který byl hlavním městem Judského království. To zničeno nebylo. On však dobře viděl, že to s jižním královstvím dopadne podobně. Ukazoval na hřích judského lidu, na jeho modlářství a nevěru. Hovořil o bezpráví a jiných špatných věcech, které se tam tehdy dály podobně jako v království severním. Ani zničené severní království jim nebylo žádným varováním. A proto Boží soud nemine provinilé Judsko a i Jeruzalém bude zničen. Ten den už se blíží. Hospodin je rozhněván na svůj neposlušný lid. Chrámové návrší se promění ve zbořeniště, z Jeruzaléma zbudou sutiny. Lid bude odvlečen do zajetí.
iii. Co je Boží soud? Jaký je jeho smysl?
Soud nebude tím posledním Božím slovem. Když Hospodin trestá svůj lid, neznamená to, že s ním skoncoval. Soud Boží přichází především proto, aby se Boží lid napravil. Izrael nebyl schopen naslouchat hlasu proroků, nebyl schopen slyšet Boží slovo a brát je vážně. Proto musí přijít všechny ty těžké věci, utrpení a zajetí, aby byl Izrael opět otevřený Bohu. 
IV. Micheáš prorokuje o záchraně Božího lidu
Micheáš to dobře ví. I když Pán Bůh trestá svůj lid, nepřestává jej milovat. Půjdou do vyhnanství, ale utrpení je pročistí. Budou opět pokorným Božím lidem. A až toto nastane, Bůh se ujme těchto chromých, zapuzených a bude nad nimi kralovat "na hoře Siónu nyní i na věky." Bůh je věrný, přijde doba, kdy lidé poznají jeho blízkost jako nikdy doposud. 
V. Vize slavné budoucnosti
 se týká  Božího lidu a celého světa. A prorok vidí ještě dál. Skrze tento lid, nad nímž je nyní vyhlašován soud, dojde záchrany celý svět. Jednou bude nade všecko vyvýšen Boží chrám. A sem budou přicházet lidé ze všech národů a budou toužit po Božím zákonu. Budou hledat, doptávat se na Boží vůli. Nebudou sloužit modlám, ale budou se klanět Hospodinu. A budou žít podle jeho zákona a přikázání.  Nebude žádné nepřátelství ani války. Lidé nebudou potřebovat zbraně. Překují meče v motyky, polámou kopí, dřevo z nich spálí a z kovových hrotů udělají zahradní náčiní na prořezávání vinné révy. Budou žít v míru a odpočívat v pokoji. 
VI. Příchod Mesiáše
Začátkem těchto velkých věcí, které vidí Micheáš, bude příchod Mesiáše. Tak jako pastýř pase ovečky, stará se o ně, chrání je před nebezpečím, hojí jejich rány..., tak shromáždí Mesiáš rozptýlený Boží lid a bude jej pást v Hospodinově moci, ve vyvýšeném jménu Hospodina, svého Boha. Izrael bude opět v bezpečí, znovu se naplní dávná smlouva, že Hospodin bude Bohem svého lidu a Izrael bude lidem Hospodinovým.   
VII. Závěr:
Naplnění Micheášova proroctví: "Ty, Betléme v zemi judské, z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu" vidí křesťané v Ježíši Kristu. On přinesl pokoj, nový věk lásky, Boží království. Shromažďuje kolem sebe svůj lid, pase jej, vodí po dobrých cestách, učí znát Boha, sytí, uzdravuje, přemáhá zlé. Všude po celém světě, kde jej lidé přijímají za svého Pána, kde vítězí jeho láska, tam se prosazuje jeho království. Věříme, že jednou jeho moc bude sahat až na konec světa a jeho pokoj zasáhne celý svět. Tak se dovrší Micheášovo proroctví.  
Modlitba:
 Pane Ježíši Kriste, v tobě se naplnilo proroctví mnohých proroků. S tebou přišlo na svět Boží království a s ním láska, pokoj, spravedlnost. Prosíme dej, abychom nehledali spásu jinde, ale abychom spoléhali na tvé sliby a žili podle tvého slova. Dej, abychom vždy usilovali o dovršení Božích zaslíbení. Nedej, abychom přispívali ke zlému, abychom podporovali sváry a nenávist, ale vždy naopak. Abychom usilovali o dobré věci, které by byly k Boží cti a slávě. Amen.
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Boží soud nad nevěrnými pastýři
(Hospodin je pastýřem svého lidu)
Ez 34,1-31
Hospodin je můj pastýř, nebudu míti nedostatku. Ž 23,1

i. motivace:
Kdo je v čele našeho státu? Naší vesnice, našeho města? Jak je to u vás doma - kdo hlavně se stará o vaši rodinu? A kdo je v čele vašeho sboru? Slyšeli jste, že se někdy farářům říká pastýři? Šlo by to bez lidí, kteří jsou v čele? Jaké by měli mít vlastnosti? Co je nejdůležitější k tomu, aby dobře vedli ty, kteří jim jsou svěřeni? Jaké je největší nebezpečí pro lidi, kteří mají moc nebo kteří vedou druhé?
ii. obraz pastýře
Vůdcům, kteří měli pečovat o Boží lid, se často říkalo pastýři. Rozumělo se pastýři ovcí a to nebylo náhodou. Něco jiného je pást ovce, něco jiného je pást skot. Býky a krávy poháněl pastýř zezadu. Volal a křičel na ně, hnal je zezadu holí. Kdežto ovce musel pastýř vést. Nešel vzadu, v bezpečném zázemí, nevedl je křikem a holí. Šel jako první, hledal dobrou cestu, ukazoval kudy jít, vyhledával dobrou pastvu. Ve tmě ovce slyšely, jak pastýř svou holí ohledává bezpečnou cestu a za tím zvukem mohly bezpečně jít. Když se objevilo nebezpečí, pastýř bránil ovce často s nasazením vlastního života. Ovce měl spočítané, věděl o každé. Ztracené hledal, poraněné léčil. Shromažďoval je a hlídal je ve dne v noci. Když šly ovce spát, lehl si pastýř před dveře. Nikdo jim nesmí ublížit, když spí a jsou úplně bezbranné. - Mezi pastýřem a ovcemi je vztah velké péče, odpovědnosti a důvěry. A tak když chce Bible mluvit o Bohu, mluví o něm někdy jako o pastýři. Jako o tom, komu na každém z nás záleží. Jako o tom, který jde životem s námi. Jako o tom, který nám ukazuje cestu a který každého zná podle jména.
iii. Veliké neštěstí
Jednou prožil Boží lid veliké neštěstí. Jeruzalém byl obležen nepřátelským vojskem a vypadalo to špatně. Nad celou zemí ležel strach. Jak dlouho to vydrží?
Někteří z vůdců (a byla jich většina) říkali: hlavně je potřeba udržet lidi při dobré náladě. A tak volali - jen vydržme, Bůh nám pomůže. Jistě nás neopustí, je povinen nám pomáhat.
Někteří říkali: je potřeba najít si dobré spojence. Záchrana znamená spojit se s jiným mocným národem. A jen málo bylo slyšet hlas: zamyslete se nad sebou. Hledejte Hospodina, hledejte jeho vůli. Vraťte se k Bohu. Na něj spoléhejte, ne na politické spojence.
A pak přišla porážka. Cizí vojsko vniklo do města. Nejprve šli do zajetí ti, kteří měli nějaké významnější postavení, kteří měli vliv na společnost, kteří řídili a vedli (jako by dnes odešli do zajetí politici, ředitelé, myslitelé). Nejprve měl být život lidu ochromen, aby nebyl schopen sám sebe spravovat. A pak padlo město a lid docela. Do zajetí šli nakonec všichni. Země zůstala pustá, Jeruzalém zničen, chrám rozbourán. Všechno je v troskách.

Prorok Ezechiel patřil k těm, kteří odešli do zajetí jako první, v té skupině vlivných lidí. Asi musel cestou vyslechnout ledacos. Co se to vlastně stalo? Proč to Bůh dopustil? Proč nás Bůh opustil? Copak na nás zapomněl? Přestal být Hospodin pastýřem svého lidu?
IV. špatní pastýři
A prorok promlouvá. Jsou to tvrdá slova na adresu těch, kteří až do této chvíle vedli Boží lid. Nečiňte odpovědným Pána Boha za to, co se stalo. Lid vedli špatní pastýři. Ti jsou odpovědní.
Svého postavení využívali pro sebe. Šlo jim o svůj prospěch. Nepečovali o ty, kteří jim byli svěřeni. Svého postavení využívali pro sebe. Nejednali odpovědně. Chovali se spíš jak řezníci, než jako pastýři. Na lidech jim nezáleželo, jednali povýšeně a lhostejně. Zatoulané a ztracené nikdo nehledal. Říkali si pastýři lidu, ale jejich chování bylo vlčí. - Ti jsou odpovědní před Pánem Bohem. Nebudou už vést Boží lid.
Pán Bůh však nepřestává být pastýřem svého lidu. Ani v zajetí je neopouští, je v tom s nimi, nezříká se jich. Provede je těžkou dobou zajetí a jednou je dovede do míst, kdy bude zase dobře. Bude tím dobrým pastýřem, půjde mu o každou jednotlivou ovci a bude je léčit. Ztracené ovce vyhledá, zaběhlou přivede nazpět, polámanou ováže.
V. pokušení moci
Mít moc nad druhými je velkým pokušením. Snadno člověk zneužije svého postavení. Ten, kdo poslouchá jen sám sebe, snadno zapomene na odpovědnost a zavede lidi na scestí. Takový člověk se pak bohorovně domnívá, že pravdu má jen on a ztrácí soudnost. Hazarduje se životy svěřených lidí. Využívá je ve svůj prospěch. V lidech nevidí konkrétní lidi, ale jen čísla a prostředky k dosažení vlastních plánů. A ještě si myslí, že jedná správně. Vůdce se může snadno stát svůdcem.
Prorokovo slovo je varováním před takovými pastýři. Také Ježíš varoval před nimi. Mat 7. Po ovoci je poznáte. Dobří a špatní pastýři se dají od sebe rozpoznat. Často ne hned a na první pohled. Ale podle toho, co z jejich slov a činů nakonec vyroste. Zda nenávist, bolest, zmatek. Nebo dobro, láska a radost, pravdivé poznání Boha. Ten, kdo má velkou moc, si musí uvědomovat, že má také velkou odpovědnost. Aby se z vůdce nestal svůdce, musí umět naslouchat. Dobře vést druhé lidi může ten, kdo ví o autoritě a pravdě nad sebou. A sám se jí dá vést.
modlitba:
Pane Bože, chtěli bychom, abys ty byl naším dobrým pastýřem a vedl nás po dobrých cestách. Dávej nám do cesty takové lidi, pro které jsi ty autoritou, abychom i my se jich mohli držet.   Amen.
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STRÁŽNÁ SLUŽBA PROROKOVA
(Odpovědnost za bližní)
Ez 33, 1-20
Tebe jsem strážným ustanovil nad domem Izraelským, abys slyše z úst mých slovo, napomínal jich ode mne.  Ez 33,7b


I. Motivace
"Nelez tam, to by mohlo špatně skončit. Uklouzne ti noha, spadneš a ještě se ti něco přihodí."  -  Tak nějak to říkají maminky a tatínkové, že?  Nebo když už hodně zlobíte, tak varují, abyste to nepřeháněli, abyste toho raději zavčas nechali, protože by se vám to mohlo nevyplatit. Ano, varování se tomu říká. To když mám druhého rád a nechci, aby se mu přihodilo něco zlého. V takových chvílích se dá varovat, víme-li víc a můžeme-li tak druhým pomoci. Tak to dělají rodiče a to je také úkol strážných. I toho, o kterém budeme mluvit dnes. Když poslechneme  rady takových "strážných", nemusíme mít možná ani roztrhané kalhoty, ani otlučená kolena.... Poslouchat varování těch, kteří to s námi myslí dobře, není zbytečné.
II. Strážný Božího lidu
Tím strážným, o kterém budeme mluvit dnes, je prorok. Pán Bůh má svůj lid velmi rád. V tom se podobá rodičům, kteří mají rádi své děti. A jako vy, děti, tak i ten Boží lid Pána Boha čas od času neposlouchal. Zapomínal na to, že je Boží lid. Bylo potřeba dát jim vědět, co ještě mohou a co už raději ne. Bylo potřeba je učit a napomínat, ano i varovat. Přesně jako vás. V tom byl ten Boží lid dětem hodně podobný, a když o tom tak přemýšlíme, možná, že jsme podobní neposlušným dětem pořád tak trochu všichni. 
Právě ten dnešní verš je vlastně úkol, který Bůh dává proroku Ezechielovi. On má být tím strážným a má Boží lid varovat. Před čím? Před tím, že zase dělají co nemají, před tím, že Pán Bůh se na ně zlobí, a také před tím, že když nepřestanou, pořádně to odnesou.  Může se jim stát spoustu nepěkného, mohou přijít o vše co mají, mohou přijít i o svůj život.  A to Bůh nechce. Proto posílá proroka, jako strážného, jako toho, kdo má varovat. 
III. Boží láska
Že by se tedy Bůh zas ani tolik nezlobil? Ale Izraelci mu  dělali hodně veliké starosti. Vypadalo to, jako by je Bůh nadobro opustil, a přece, měl je také moc rád. Jako když se zlobí maminka a když je po všem, večer si pak s vámi sedne a pohladí vás. Ani Bůh se nezlobí rád. Chce, aby byli lidé jiní, aby se změnili. A také věří, že aspoň někteří se změní a začnou být hodní. A tomu se říká  naděje. Proto také tolik záleží na tom, co ten prorok ostatním vyřídí a jak jim to vyřídí. Ta jeho služba je moc důležitá. 
Kdyby strážný zapomněl varovat, ostatní by o tu naději, kterou Bůh ještě všem chce dát, přišli. Nevěděli by totiž o ní. A tak i kdyby proroka nikdo moc neposlouchal, i kdyby mu nikdo moc nevěřil, měli by to slyšet všichni. Bůh má lidi opravdu rád. 
IV. Radost z naděje
Představte si, celý izraelský lid tu naději od Boha dostává. I když byli všelijací (rádi si dělali věci po svém a bez Boha).  A když  říkáme naděje, tak musíme hned také říct radost. To totiž patří dohromady. Pán Bůh slibuje svému lidu velikou radost. Radost odpuštění pro ty, kteří dělali, co neměli, kteří hřešili a je jim to líto. Vzpomeňte si na Zachea. Celý život dělal jen podvody, myslel jen na sebe a pak se setkal s Ježíšem a přestal. Vrátil co mohl a bylo mu odpuštěno. Nikdo mu to už nepřipomínal. Ta Boží naděje, ta byla i pro něj a pak zde byla radost. Veliká radost z odpuštění. 
A pak jako jsou lumpové, jsou i dobří lidé, ale ani oni si nesmějí myslet, že už mají vyhráno.  Že byli tak dobří, že se jim už nic nemůže stát. Ta naděje je i pro ně a tu radost, tu si odsloužit nemohou, tu mohou jen dostat. Ono to totiž není jako ve škole. Jako když už máte spoustu jedniček, tak jedna pětka na konci už nic nepokazí. Pán Bůh nepočítá průměry. U Něj by nám to ta pětka pokazila. Právě teď je potřeba být dobrým a spravedlivým, právě teď je potřeba nosit ty "jedničky", abychom se mohli společně radovat z naděje. Pamatujete si na farizeje ? Někteří si rádi dělali dobré skutky do zásoby. Jenže to by pak bylo spíš jako ty jedničky do průměru a to nejde. 
V. Naše strážná služba
A když si ještě znovu zopakujeme ten verš, kterým Pán Bůh  pověřuje proroka  Ezechiele, třeba nás napadne, jestli bychom i my nemohli být někdy trochu užiteční.  V Bibli  platí hodně věcí  i pro nás, až do dneška a ono to bude s tím dnešním veršem podobné.  Měli bychom myslet také na druhé lidi. Jak? Třeba tak, že jim budeme přát dobré věci nebo také tak, že jim čas od času budeme dobrými strážnými. Že budeme varovat. Ne rozkazovat nebo poroučet. Varování je o něčem jiném. A to nejdůležitější, to je myslet na ty druhé, přát jim dobré a modlit se za ně. 4.6.2000	38
Modlitba:
  Pane, děkujeme ti za maminku a za tatínka, za ty, kteří nás mají rádi a starají se o nás. Děkujeme ti také za  to, že ty na nás myslíš, že pro každého máš naději a chceš, abychom se mohli radovat. Prosíme, opatruj naše kamarády, ty, kteří jsou blízko nás a pomoz nám, když jim potřebujeme něco důležitého říci a nevíme jak, pomoz nám, když nám scházejí slova.     Amen

HOSPODIN OSLAVÍ SVÉ JMÉNO
(Vinou nevěrné církve je Boží jméno v neúctě u pohanů)
Ez 36, 16-32
Ať  vaše světlo svítí před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky
a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.    Mt 5,16

I. Motivace
Každý se nějak jmenujeme. Máme jméno, které nám vybrali rodiče, jméno, se kterým se navzájem oslovujeme, voláme na sebe. A pak máme ještě příjmení. To jsme si nevybrali a ani rodiče nám je většinou nevybírali. Příjmení jednoduše říká odkud jsme a kam patříme. Čí jsme. Lid Izraelský měl také ještě jedno jméno. Občas je používáme. - Lid Boží , lid Hospodinův - to aby bylo vidět odkud jsou, ke komu patří a komu věří. Aby to bylo znát docela na první chvíli. Ano, patří Hospodinu. Jsou lid Boží, proto se tak také jmenují. Dnes už nám toho jména tolik neřeknou. 
II. Poskvrněné jméno
Svému jménu, svým rodičům, sobě, prostě tomu všemu, odkud pocházíme, tomu můžeme dělat buď radost, nebo ostudu. Takže pak si mohou ostatní třeba pochvalovat jací to jsou u těch Trpaslíkovů milí a šikovní lidé, nebo naopak, jak je to možné, že u těch Obrových jsou to všechno tak nevychovaní, protivní a možná i zlí lidé. A hned je na světě ostuda a nejen pro jednoho darebáka, ale pro celou rodinu,  pro celé jméno, i když ostatní třeba vůbec za nic nemohou.
A s Božím jménem je to podobné. Ti, kteří Boha neznají, ti se ze všeho nejdřív podívají na ty, kteří jsou po Něm pojmenovaní. No a potom podle toho, co viděli, přemýšlejí o Bohu dál. A co viděli v době proroka Ezechiele? Nic moc. Izraelci byli neposlušní, chovali se tak, že o svou zemi přišli, dostali se jako zajatci do Babylona a pak zapomínali na Pána Boha a klidně by jej byli i vyměnili za jiné bohy a bůžky. A Boží jméno? To dostalo pořádně zabrat. Ti, kteří v Boha nevěřili a dívali se na to všechno zvenku, ti měli dojem, že Bůh už pro svůj lid vůbec nic nedělá. Snad že ani není, nebo je hodně zlý. Znáte to úsloví  - Jaký pán, takový krám?- Tak si to představovali,  ani moc nebylo čemu se divit. Naštěstí u Boha tohle neplatí. 
III. Očištění jména
Bůh to tak nenechá. To má Ezechiel vyřídit Izraelcům. Bůh ví, jak na tom jsou. Sice neposlouchají a na varování moc nedají, ale na druhou stranu už nemají ani dost sil, a tak musí přijít sám Bůh, aby jim pomohl. A musí to být sám Bůh, kdo očistí své Jméno a napraví mu reputaci. Bůh sám napraví to, co lidé pokazili, aby všichni kolem poznali, že Hospodin je veliký a také dobrý Bůh.  Boží lid se vrátí do své zaslíbené země. Ale vrátí se sám. Bez bůžků a model, vrátí se také očištěný, protože se vrátí k Bohu. To je veliký Boží slib. 
IV. Nová srdce
A ještě něco Bůh Izraelcům slibuje. Slibuje vyměnit srdce. To je docela zvláštní. Za srdce kamenná jim Bůh daruje srdce z masa. Kamenné srdce, to má člověk necitlivý, zlý a nelidský. Kamenná srdce mívaly macechy v pohádkách, když ubližovaly kde mohly a neznaly lásku. Bůh ale nechce lidi s kamenným srdcem, a proto ta kamenná budou vyměněna, nahrazena srdci lidskými. Lidé se změní a i z těch zlých se stanou dobří lidé. To je Boží dar, dar, který promění. Sami Izraelci by to už nedovedli. Potřebovali Boží pomoc. 
V. Nový duch
Nejen srdce, ale i Duch. To proto, aby ta pomoc byla opravdu k dobrému. Vzpomínáte si na příběh Ježíšových učedníků o letnicích? Nejprve se báli, byli schovaní a až teprve s darem Ducha Božího z nich strach spadnul. Teprve pak dostali sílu ke kázání. A Izraelcům ta síla také scházela. Síla, která by jim pomohla dělat dobré věci. Síla, která by jim pomáhala řídit se podle toho, co jim ukládá Bůh. 11.6.2000	41
VI. Ať vaše světlo svítí před lidmi 
Není to vždycky jednoduché nedělat Bohu ostudu. Ti Izraelci se o to budou snažit ještě mnohokrát. Když si ale přečteme ten dnešní verš, zjistíme, že nejde jen o ty Izraelce. My si říkáme křesťané, a tak vlastně to Boží jméno také roznášíme kolem sebe. Co myslíte, děláme mu radost, nebo ostudu? Naše světlo by mělo svítit před lidmi, aby podle toho dobrého mohli lidé děkovat Bohu a chválit ho. A to není jen tak. Být někomu světlem, to už dá práci. Chovat se tak, abychom nikoho neodradili. Snad se nám to bude alespoň chvílemi dařit.
Modlitba:
 Pane, děkujeme ti za to, že pomáháš tam, kde už nestačí síly, že čistíš to, co nám se už očistit nedaří. Prosíme, dej ať  neděláme ostudu tvému jménu. Dej, ať se nám daří svítit lidem kolem nás a přinášet jim radost, tak, aby i ti, kteří o tobě nic nevědí, mohli poznat, že tvé Jméno a tvoje blízkost může druhého změnit a přinést mu radost.                      Amen

NOVÝ CHRÁM
(Hospodinova zaslíbení jsou pevná)
Ag 1,4-15
Bůh bude přebývati mezi lidmi a oni budou jeho lid. 
Zj 21,3b

I. Motivace
Slyšeli jste už někdy slovo reformace? Co to slova znamená? Kdo je to reformátor? Co bylo na reformaci nejdůležitější? Jak začíná pravá obnova? Je možné si někdy říci - ve společnosti, ve sboru, že už není obnovovat potřeba? Je nějaká doba bez problémů? - Reformace je neustálý úkol, v Písmu máme celou řadu lidí - reformátorů. Takovými reformátory byli často proroci. Například prorok Ageus.
II. Návrat z Babylona
Prorok Ageus působí v době, kdy už nastala velká změna. Boží lid se směl vrátit po dlouhých letech ze zajetí v Babyloně zpátky. Nevrátili se všichni najednou, ale po skupinách. Jednu takovou skupinu vede Zerubábel (vnuk krále Jojakína) a kněz Jošua. - Na návrat se všichni těšili. Vždyť - kdo by se netěšil domů? Každý, kdo pobýval nějakou dobu mimo domov ví, co znamená návrat domů.
Jenže ten návrat byl jiný, než jak si představovali. Všechno bylo v troskách. Země byla pod cizí nadvládou a nebyla naděje, že by se dalo obnovit samostatné království, jak tomu bylo kdysi. V zemi už také žili lidé, kteří se tam usadili, když byli Izraelci v zajetí. A ti je rozhodně nevítali s otevřenou náručí, spíš jim všechno ztěžovali. K tomu ještě přišlo velké sucho, neúroda, bída. Hospodářská krize, řekli bychom dnes.
A tehdy v Božím lidu nastává velká únava a skleslost. Starší lidé říkají: to už nikdy nebude to, co bývalo. Mladší se začnou starat jen o sebe a o své rodiny. Veškerý čas věnují domům, zahrádkám a na nic jiného jim čas nezbývá. Ztratili naději.
iii. Každý se stará jen o sebe
A sem směřuje Ageus Hospodinovo slovo. Je to výzva k zamyšlení nad tím, kam vede jejich život. Je tolik potřebné zamyslet se nad tím, kam naše životy směřují. Ageus říká: vymlouváte se na těžkou ekonomickou situaci. Myslíte si, že je potřeba starat se především o zajištění sebe a své rodiny. Říkáte dokonce, že teď není čas k budování Hospodinova chrámu. Ale takovéhle řeči Ageus odhaluje jako zbožnou výmluvu, která jen maskuje malou víru.
"Je snad čas k tomu, abyste si seděli v domech vykládaných dřevem, zatímco tento dům je v troskách?" Dům vykládaný dřevem byl v tehdejších podmínkách velký luxus. Vlastně jen chrám měl být vyložen dřevem, aby se tak vyjádřila úcta k Hospodinu. Jistěže všichni v té době nemohli tak luxusně bydlet. Ale prorok to vztahuje na všechny. Protože je problémem, když postavíme na první místo svou životní úroveň. Když spojujeme svoje štěstí a radost s dosažením určitého životního standardu. Protože to nikdy nemáme dost. A ze života se stává živoření.
Nelze se tedy vymlouvat na těžkou situaci při stavbě chrámu, i když to opravdu bylo nesnadné.
Prorok vidí dokonce hlavní příčinu bídy a neúrody v tom, že všichni běhají jen kolem svého domu a o chrám se nestarají.

Je potřeba nejprve obnovit chrám, a to neprodleně. Opatřit dříví, vystoupit na horu Sión a pustit se do práce.
IV. Obnova chrámu – obnova vztahu k Bohu
Obnovit chrám však neznamenalo jen opravit budovu, aby byla pěkná a v pořádku. Chrám byl základem a střediskem Božího lidu. Byl místem, kde je Hospodin svému lidu přítomný. Kde se lidé setkávají s Boží svatostí, kde slyší Boží slovo, kde přijímají odpuštění a smíření. A kde oslavují Hospodina za jeho dobrotu. Jde tedy především o obnovou církve, budování společenství. O to, jak pravdivě a věrně sloužit Bohu. Bez naslouchání slovu pravdy, bez vyznávání vin a bez odpouštění není žádná obnova možná.
A nejde jen o izraelské, jen o církev. Nemají zapomenout, že je to pro všechny lidi. Hora Sión, na níž má chrám stát, měla být místem, kam se jednou pohrnou všechny národy, aby všichni mohli spolu chválit Hospodina.- Obnovení chrámu tak znamená obnovení vztahu k Bohu a obnovení naděje pro tento svět.
Místodržící Zerubábel, kněz Jošua a spolu s nimi všichni ostatní uposlechli. Začali zase Hospodina brát vážně. A tehdy prorok Ageus vyřizuje Boží ujištění: Já jsem s vámi. Hospodin je přítomný i v těžkých dobách. Není někde vzdálený, ale chce být s člověkem, chce nám být blízko. Není ve vzpomínkách, třeba ve slavné minulosti, ale působí v přítomné chvíli. Ta pravá chvíle nebyla kdysi ve slavné minulosti ani někdy v budoucnu, až bude lépe, ale nyní. "Já s vámi jsem, je výrok Hospodinův".
A tak se všichni pustili do práce.
5. Reformace
 Ageus vyzývá k obnově chrámu, bohoslužby. Obnovou vztahu k Bohu začíná každá reformace. Reformace není nikdy dokončený úkol.
Jan Amos Komenský napsal knížku, kterou nazval "Znovuobživlý Ageus". Kniha vznikla asi 10 let po bitvě na Bílé hoře ve vyhnanství, když se objevila naděje, že by se čeští emigranti mohli vrátit domů. "V úsvitu naděje, že po návratu do vlasti ji budeme smět zase znovu obnovovat, sepsal jsem toto dílo, jak je potřeba chvátat ne nejprve k domům, palácům, poplužím, vinicím, ale horlivě přiložit srdce k obnovení svatých Božích služeb".
Dnes už víme, jak celá země trpí tím, když jde především o zvyšování úrovně a spotřeby. Přináší to hlad mnoha lidí, ohrožení života vůbec a mnoho těžko řešitelných problémů, jako vyčerpávání přírodních zdrojů, nenávratné ničení přírody. Není řešením stáhnout se do svého soukromí.
Prorok Ageus nás staví před otázku: co dávat v životě na první místo?
modlitba:
Uč nás, Pane, přemýšlet a rozhodovat se správně, co patří v životě na první místo a co až na druhé. Pomáhej nám k tomu svým slovem. Dej, abychom pro ně měli připravené uši.	 Amen
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ZASLÍBENÍ  PŘEDCHŮDCE  PÁNĚ   
(Přichází den Hospodinův)
Mal  3,1-3
Hle, posílám k vám proroka Eliáše, dříve než přijde den
Hospodinův veliký a hrozný.  Mal 3,23


I. Motivace 
 Povězme si nejprve, proč jsme dnes v kostele - na bohoslužbách. S kým a kvůli komu? A s jakými pocity?
Jste tu rádi, nebo o tom nepřemýšlíte? Musel vás někdo moc nutit, nebo jste přišli sami a s chutí? Máte radost z toho, že jste mezi lidmi, kteří věří Pánu Bohu, modlí se k němu, zpívají? Nebo jste spíš otrávení? Proč vlastně lidé do kostela chodí? A co je nejdůležitější z toho,  co se v kostele děje? Víte vůbec, co dělají dospělí, zatímco vy si tu povídáte, zpíváte, malujete, hrajete? 
II. K čemu chrám - kostel
Máme si dnes říci něco o lidech, kteří už dávno před námi, a v úplně jiné zemi, chodili také do kostela - ne v neděli, ale v sobotu, ne do nejbližšího, ale do jednoho jediného, kde se scházeli lidé z celé země (jako byste dnes museli jít až do Prahy, do svatého Víta). A v tom kostele - chrámu, se věřící také (jako my ): modlili, četli z Písma, zpívali, ale ještě něco navíc: obětovali. To my už neděláme. Oni to dělali, ale nebyli tím moc nadšeni. Někdy neměli vůbec chuť darovat Hospodinu to nejlepší, co měli: zdravé, krásné zvíře, a tak podšoupli horší -  nemocné nebo zraněné, hlavně že splnili svoji „povinnost“. Jindy zase naříkali, že to už není takové, jak to bývalo kdysi -  žádné nadšení, žádná překvapení, žádné krásné písně a vzrušení.
III. Překvapivé slovo
Jednoho dne však uslyšeli překvapivá slova.  Pánu Bohu se nelíbí, co děláte. To, že chodíte do kostela je sice pěkné, ale nepěkné je to, co děláte ve všední den. Nepěkné je, jak se podvádíte, pomlouváte, okrádáte, nedržíte slovo, jak se někdy rvete - užíváte násilí, abyste se prosadili. To je vyděsilo. To nečekali. Přáli si sice, aby jim Hospodin dal najevo, že o ně stojí, že je má rád, že je dobré v něj věřit a uctívat ho. Přáli si takové ujištění a přitom s Boží přítomností moc nepočítali. Hlavně ve všední dny si na Boží přání a vůli téměř nevzpomněli a ve svátek spíš naříkali a fňukali. Tak nějak k nim začal z nenadání mluvit zvláštní člověk - prorok.
IV. Boží posel
A pokračoval: ono to tak nezůstane. Hospodin přijde. Vlastně už přichází - jeho posel, Malachiáš (Mal´aki) a ohlašuje:  Hospodin vstoupí nenadále do svého domu - tedy do chrámu, a všechny to překvapí.  Zděsí se. Proč?
Protože pak se začnou dít věci!!! Všechno se najednou prosvětlí, prozáří, pročistí. Lež vyjde najevo, pravda se prosadí. Faleš bude odhalena. Kdo to ale snese? Kdo to vydrží? 
Jistě to dobře znáte: už dlouho něco ošklivého tajíte, štve vás to, trápí, ale máte strach, že to praskne. Když  se to provalí - je to úleva. Pak můžete poprosit o odpuštění, pak můžete začít znova. Už to nemusíte tahat jako balvan za sebou, a každý den se probouzet strachem, zda se to někdo dozví. Podobně tak se všem uleví, až zaslechnou hlas posla, kterého posílá  sám Hospodin a který jim řekne, jak to s nimi vlastně vypadá. Nebude to příjemné, ale strašně potřebné.
V. Co se děje, když Bůh mluví
Tak je to vždy, když Hospodin promluví ústy svého posla, když zazní skutečně jeho slovo. A to se děje i dnes. I proto chodíme do kostela. Abychom zaslechli živý Boží vzkaz: počítám s vámi, proto žijte pravdivě,  a dělejte to, co je důležité, dobré a potřebné. Zbytečné věci nechejte plavat.
VI. Nový Eliáš
Božích poslů, kteří vyřizovali, co si Hospodin v té či oné době přeje, byla celá řada. Vzpomeňte si třeba na proroka Eliáše. Na toho vzpomínali i Izraelci velmi často. Připomněl ho i ten „náš dnešní posel - Malachiáš“, připomněl ho později posel největší - Jan Křtitel, když ohlásil příchod Mesiáše - Krista.
Každé takové vystoupení a promluvení vyvolá údiv, překvapení. Největší překvapení však vyvolal příchod nejenom posla Páně, ale Pána samotného, totiž Ježíše - Krista. Ale o tom až jindy.
Modlitba:
Pane Bože, děkujeme ti za to, že se smíme i my dozvídat o tom, na čem ti záleží a co si přeješ. Pomoz nám, abychom to také uměli dělat. Amen
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SLUŽEBNÍK HOSPODINŮV
(Úděl služebníka a služebníků Hospodinových)
Iz 42,1-4; 49,2-3; 50,4-9; 53
Slovo .. nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná,
co chci.  Iz 55,11

  
i. Motivace
Jistě už vám bylo někdy podobně úzko jako skupině skautů, kteří  nedávno při jedné hře zabloudili. Měli za úkol přespat v přírodě, a ve tmě, která je překvapila se tak zamotali, že najednou vůbec nevěděli, kde jsou, kolik je hodin, jak daleko mají do tábora. Zpanikařili, někteří se rozbrečeli, jiní se klepali strachem; čekali, že se najednou objeví  někdo, kdo je zachrání, kdo jim pomůže, kdo je uklidní. Někdo silný, zdatný, zkušený. Ale znenadání promluvil jeden z nich, kterého předtím ani moc nevnímali, nevšímali si ho, nepokládali ho za extra schopného. Na schůzky moc nechodil, byl často nemocný, moc nevydržel. Teď si však věděl rady. Dokázal říci, kde jsou, protože si spousty věcí před tím všímal, rozdělil se s nimi i o zbytek čokolády, kterou si vzal s sebou a narozdíl od ostatních ji hned nesnědl. Jeho slabounký hlásek jim teď zněl jako andělská hudba. Nevynadal těm „borcům“ vpředu, že hnali moc rychle, že se chtěli předvést, a doplatili na to, nevysmál se jim ač vtipem nešetřil, ale uklidnil je a ráno bezpečně dovedl zpět.
ii. Jak to většinou chodí
Příběhy, které čteme v časopisech nebo na které koukáme v televizi, nám ukazují většinou statné, zdravé, nebojácné, krásně urostlé lidi, kteří jsou schopni druhé zachránit nebo jim alespoň nějak pomoct. 
V Bibli je také celá řada takových postav - šikovný, trochu domýšlivý Josef,  udatný Samson, krásný David, ale jsou tam i jiné postavy, které nejsou na první pohled přitažlivé nebo zajímavé. O jedné takové čteme v knize proroctví Izajáše.
III. Krásná, leč nesplnitelná přání
To tehdy ovšem nešlo o nějakou skautskou výpravu, o nějaký výlet do neznámého kraje, ale o násilné přestěhování skoro celého národa do cizí země - do Babylóna. A těm přesídlencům tam bylo tisíckrát hůř než  ztraceným skautům na výletě. Byli to dospělí lidé, měli už leccos za sebou, ale zajetí - nucený pobyt v cizí zemi - to bylo tvrdé. Už ani nedoufali, že se někdy vrátí, že jim někdo z té zlé situace pomůže dostat se ven. Jen vzpomínali, jak jim kdysi „doma“ bylo dobře. Občas si představili, jak by to bylo krásné, kdyby přišel nějaký silák, potrestal ty zlotřilce, co je do zajetí uvrhli, a odvedl je zpět do vlastní země!
IV. Prorocká řeč
A najednou se opravdu objeví člověk, který vede zvláštní řeči. Chvíli to zní moc dobře,  z  toho zase  podivně, nesrozumitelně, záhadně. Říká například:  zde je můj služebník, který vykoná soud (to zní taky slibně), nebude však křičet, nebude ho moc vidět, těm, kdo se provinili nezakroutí krkem, ale dá jim šanci;  těm, kteří už v nic nedoufali a jen naříkali, ukáže, jak mohou znovu začít. Bude mít hodně práce, ale neunaví ho to. Neodradí ho nic, aby neřekl naplno pravdu. I když to bude nepříjemné.
V. Služebníkův vzhled
Ale to ještě nestačí. On pokračuje: ten služebník vůbec nevypadá pěkně, na pohled je docela ošklivý, lidé od něj odvracejí oči. Vypadá zbědovaně, nemocně, někteří říkají, že ho Bůh potrestal - ale opak je pravdou: on se nechal kvůli druhým potrestat sám, aby oni nemuseli pykat. To už je úplně nepochopitelné. Prosím vás, jak takový „slaboch“ může někoho zachránit, někomu pomoci? Když je sám bezmocný, a vypadá jak zbitý pes!
VI. Kdo to vlastně je?
O kom to vlastně ten prorok mluví? Kdo je ten zmučený, ubitý? Kdo nám to chce tak zvláštním způsobem pomoci. Kdo nás nenechá na holičkách, když jsme v bryndě, do které jsme se dostali vlastní vinou? Kdo nám nenadává, nekřičí na nás, nevyčítá - ale klidně, laskavě řekne pravdu do očí? Kdo to nezevšední, nezastará, komu to moli nesežerou šaty a čas neubere na síle ani na odhodlání pomoci? Kdo nám nejvíc pomáhá a nechce za to vůbec nic? Kdo to je? Tak se ptali v Babylóně, tak se ptáme i my! 
Je to služebník Hospodinův !!!
Modlitba:
Pane Bože, dej nám prosíme odvahu věřit, že nemusí vždycky vyhrávat jen silní, zdatní a udatní, daruj nám vnímavost k těm, kteří říkají důležité a pravdivé věci a přitom nekřičí ani nevyhrožují. Dej nám poznat, kdo nám chce a může pomoci v každé, i v té nejtěžší situaci. Amen
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