1 - Stvoření
(1. Mojžíšova, kap.2-3)

Úvod	
Lea, Ben a Ari žili v poušti.

Na kraji velké pouště, ve velkém černém kočovnickém stanu, bydleli s rodiči a babičkou Lea, Ben a Ari. Závěsy dělily stan na několik místností. Uprostřed stanu ležel pestrobarevný koberec. Tam se scházela celá rodina k večeři. Povídalo se o tom, co se během dne přihodilo nebo se vyprávěly příběhy. K rodině patřil také ovčácký pes Gil, osel Afek, stádečko ovcí a koz a pár slepic.
	Poušť je horká a suchá. Prší tu jen velmi zřídka. Po dešti vyroste tráva a květiny, které ale zas brzy uvadnou. Zbudou  suchá stébla a vysušené listy jako potrava pro zvířata. Nomádské děti mají za úkol pást přes den stádo své rodiny.
	Proto vyrazili Lea, Ben a Ari se zvířaty už brzy ráno a zpět do stanu se vrátili teprve krátce před západem slunce. Protože kozy a ovce v poušti nacházejí jen málo jídla, nezůstávají nomádi nikdy dlouho na jednom místě. Když už je všechna tráva a všechna stébla zkrmená, složí stan, naloží všechno na osla a putují dál, až najdou opět místo, kde je pastva pro zvířata a také pramen, ze kterého by mohli čerpat vodu.

Rádi poslouchali babiččino vyprávění:
	Každý večer po jídle si jedno z dětí smělo přát nějaký příběh na dobrou noc. Když byl na řadě Ari, řekl: „Babičko, vyprávěj nám ještě jednou ten příběh o té krásné Boží zahradě a jak se stalo, že my musíme žít v poušti.“ Tak začala babička vyprávět: „Když jsem byla ještě malé děvčátko, povídala mi má babička o Boží zahradě tohle:

Hlavní část
Když Pán Bůh učinil nebe i zemi,
	To bylo úplně na začátku, když Pán Bůh stvořil nebe a zemi. Tenkrát byla celá země jedna jediná poušť a ještě nebylo nic z toho, co dnes známe. Neexistovaly stromy ani keře, ani žádné byliny nebo zelenina, protože Bůh ještě neseslal na zem déšť. A také ještě nebyli žádní lidé, kteří by obdělávali pole, aby vypěstovali něco k jídlu. Tu vystoupila ze země mlha a zavlažila celou zemi. Tak se stala z prachu pouště úrodná půda. A Pán Bůh stvořil ze země člověka a pojmenoval ho Adam. Vytvořil ho, jako to dělá hrnčíř a dal mu svou podobu. Potom vdechl Pán Bůh člověku ducha života. Tak se stal člověk živou bytostí.

vysázel pro člověka zahradu – ráj.
	A Pán Bůh pro člověka vysázel zahradu, ráj. Rostly tam stromy s voňavými květy a lahodnými plody. Byly lákavé na pohled a úžasně chutnaly. Uprostřed zahrady ale rostly dva zvláštní stromy: strom života a strom poznání dobrého a zlého. Adam měl zahradu obdělávat a střežit ji. Bůh mu ale řekl: „Ze všech stromů v zahradě smíš jíst, jen ze stromu poznání dobrého a zlého jíst nesmíš. Jestliže to uděláš, musíš zemřít.“

Ale Adam se cítil osamělý.
	 Když Pán Bůh viděl, že se Adam v zahradě, kterou pro něj vytvořil, cítí osamělý, pomyslel si: „Není dobré, aby člověk byl sám, daruji mu družku, která bude s ním.“ A Bůh udělal zvířata na polích a ptáky na nebi a přivedl je Adamovi. Měli být kolem něj a on je měl pojmenovat. Adam měl ze zvířat velikou radost, dal jim jména a měl je rád. Ale přesto se pořád cítil osamělý, protože žádné ze zvířat nebyla ta správná družka, se kterou by mohl sdílet svůj život.

Bůh mu dal Evu za ženu.
	Bůh tedy nechal Adama upadnout do hlubokého spánku, vzal kousek jeho žebra a udělal pro něj z jeho těla ženu, Evu, a přivedl ji k němu. Když ji Adam uviděl, mohl sotva vyjádřit své štěstí, tak krásná mu připadala. „To je kost z mých kostí,“ jásal Adam, „to je ta Žena, po které jsem toužil.“ A Adam a Eva se měli moc rádi a žili spolu šťastně v Boží zahradě. Přestože byli nazí, nestyděli se.

Lstivý had svedl Adama a Evu.
	Avšak v zahradě žil také had. Byl lstivější než ostatní zvířata. Jednoho dne řekl Evě: „Opravdu vám Bůh řekl, že nesmíte jíst ovoce ze stromů v zahradě?“ „Ne,“ odpověděla Eva, „to neřekl. Jedině o ovoci ze stromu vprostřed zahrady řekl: Nejezte to, jinak zemřete.“ „Nesmysl,“ řekl had Evě, „v žádném případě nezemřete. Naopak, Bůh ví, že když to ovoce sníte, otevřou se vám oči. Budete jako Bůh a poznáte, co je dobré a co zlé.“

Jedli ze zakázaného stromu.
           To, co had říkal, se tak dobře poslouchalo, že Eva nemohla odolat. Ovoce z toho stromu vypadalo tak lahodně a bylo příliš lákavé. Neříkal had, že po tom ovoci budeme chytří? Rychle si Eva několik plodů utrhla, jedla je a také dala Adamovi a ten je také snědl. Tu se Adamovi a Evě otevřely oči a viděli, že jsou nazí. Najednou se před sebou styděli. Proto si udělali zástěry z fíkových listů.

Když jim Bůh domlouval,
	Večer přišel do zahrady Bůh. Adam a Eva se ale schovali. Tu Bůh zavolal: „Adame, kde jsi?“ Adam odpověděl: „Schovávám se, protože jsem nahý!“ „Kdo ti řekl, že jsi nahý?“ zeptal se Bůh člověka. „Snad jsi nejedl z toho stromu, který jsem ti zakázal?“ 

Závěr
svaloval vinu jeden na druhého.
          „ Žena, kterou jsi mi dal,“ odpověděl Adam, „ta mi dala ovoce z toho stromu. A já jsem ho snědl.“ A Bůh promluvil k Evě: „Proč jsi to udělala?“ Eva řekla: „To had mě podvedl, proto jsem jedla.“ Tak svalovali vinu jeden na druhého.

Proto nesměli déle zůstávat v rajské zahradě.
	Bůh tedy poslal lidi pryč, už nesměli přebývat v rajské zahradě, kterou pro ně vysázel a kde mu byli stále na blízku. 

Od nynějška museli těžce pracovat na svůj denní chléb.
           Odloučeni od Boha, museli nyní Adam a Eva těžce pracovat na svůj denní chléb. Na poli, které Adam obdělával, rostly trny a bodláky. A Eva měla starosti a námahu s dětmi.
	„Proto tedy už nežijeme v té krásné rajské zahradě a musíme se tu takhle lopotit,“ řekla Lea babičce. „Copak se to už nikdy nezmění?“ chtěl vědět Ben. „Mnoho lidí doufá,“ odpověděla babička,  „že Bůh jednoho dne pošle zachránce, který nás s naším otcem v nebesích usmíří!“





















2 - Kain a Ábel
(1. Mojžíšova, kap.4)

Úvod
Obrázková příloha
Poznáte, co je to na obrázku? Dva lidé: Jeden stojí uprostřed obrázku, oči obrácené k nebi a v pravé ruce drží velkou motyku. Druhý, vlevo od ovcí, leží na zemi. Už nevstane, je mrtvý.

Ten obrázek ukazuje dva bratry. Ten uprostřed se jmenuje Kain, ten druhý, co leží vlevo mrtvý, je Ábel. Kain a Ábel, dva bratři.

V Bibli se častěji setkáváme s vyprávěním o sestrách nebo bratrech. Třeba Marie a Marta (Lukáš 10, 38-42). Když Ježíš přijde do jejich domu, nehne se od něj Marie ani na krok a poslouchá každé slovo, které říká. Marta je mezitím  v kuchyni a pracuje. Je jasné, že mezi sestrami vznikne hádka.
	Příběh o „marnotratném synu“ (Lukáš 15, 11-32) vypravuje zase o dvou bratrech, jeden jde do světa, druhý zůstává doma. Také tady je jasné, že se bratři pohádají.
	I v našem příběhu vystupují dva bratři, také oni mají spor. Ale v tomto případě hádka nedopadne dobře, končí smrtí. Jeden druhého ubije. Kain zavraždí Ábela, svého bratra. Chci vám vyprávět, jak se to stalo.

Hlavní část
Adam a Eva měli dva syny. Kain byl sedlák a Abel byl pastevec.
	Kain byl starší, prvorozený, povoláním oráč, sedlák, který obdělával své pole, na jaře sil a na podzim sklízel, od rána do večera se plahočil a přece nikdy nezbohatl. Zemědělství se mu nevyplácelo. Kain nebyl příliš úspěšný. Ábel, mladší z bratrů, druhorozený, byl povoláním pastevec, který kočoval se svými stády jako nomád, dnes tady a zítra tam, ale celkem zaměstnání, které se vyplatilo, neboť Ábel měl úspěch.

Bůh přijal Abelovu oběť, ale ne oběť Kainovu.
	Podobně jako ještě dnes, kdy se při slavnosti Díkůčinění za úrodu dávají před stůl Páně podzimní plody, tak to bylo i tenkrát: „Obětovalo se“. To znamená, že něco z výsledků vlastní práce se odevzdávalo jako způsob díků. Také Kain a Ábel jsou vděční. Kain dává z plodů polí a Ábel přináší nejlepší zvířata za svých stád. Potud je všechno v pořádku. Potom Kaina něco napadne. Vzpomene si, jak těžce pracoval a že úroda byla špatná a ceny šly tak hrozně dolů. A když přitom pomyslel na Ábela, toho malého bratra, druhorozeného, s jeho zlatými ručičkami, kterému se všechno dařilo… Žárlil na něj už dlouho, teď ho popadl vztek a zuřivost. Co se započalo, byla katastrofa

Kain se rozzlobil. Ale Bůh ho varoval.
	Ještě mohlo být katastrofě zabráněno, ještě Kain mohl zpátky. Bůh ho varoval: „Musíš svou závist a svůj hněv ovládnout nebo nad tebou získají vládu, potom pro tebe ani já nemohu nic udělat.“ Něco takového se objevuje pořád znovu. Někdo chce někomu jinému pomoci, ale jeho rady narazí na zacpané uši, všechno marné, ten druhý si pomoci nenechá. Tak to také je v našem příběhu. Kain je nepoučitelný. Ale má plán.

Ale Kain Abela zabil.
	Kain následuje svého bratra na pole. Není tam nikdo, kdo by mohl přijít na pomoc, nikdo, kdo by se stal svědkem činu, který teď spáchá bratr na bratru. Ubije ho k smrti.

Bůh se ho zeptal: „Kde je tvůj bratr Abel?“
	Možná znáte větu „Bůh všechno vidí.“ To by měl skutečně hodně co dělat. Myslím spíš, že ta věta znamená: Bůh vidí všechno důležité, vidí právě to, co bychom my lidé tak rádi nechali ve tmě a utajené. Takže viděl také to, co se stalo na poli, když Kain zabil svého bratra Ábela. Zeptal se Kaina: „Kde je tvůj bratr Ábel?“ Je to skoro jako u opravdového výslechu, protože obžalovaný se chová tak, jak se obžalovaní chovají, snaží se uhýbat, řekne: „Jak to mám vědět? Jsem snad zodpovědný za svého bratra?“ Mluví vyhýbavě.

Jako trest za tuto vraždu už neměl Kain nikdy klid,
	Žádné lhaní nepomůže. Bůh, který zde vystupuje jako soudce, řekne: „ To, co jsi udělal, musí být potrestáno.“ Potom je vynesen rozsudek. Kain je zatracen: „Už nebudeš mít v budoucnosti úspěch ve svém povolání. Na celém světě nenajdeš místo, kde bys měl klid. Budeš bez domova, vyhnanec a uprchlík, všude budeš cizincem.“

ale putoval světem, jako by byl na útěku.
	A jak reaguje Kain na tento rozsudek? Přizná se ke svému činu? Je mu to alespoň zpětně líto? Nic podobného, nýbrž pln sebelítosti, stěžuje si u svého soudce: „Ten trest je pro mě příliš vysoký. Jak to mohu vydržet, putovat od místa k místu, od země k zemi, úplně bezbranný. Každý, kdo mi přeběhne přes cestu mě může zabít.“

Závěr
Bůh udělal na Kainovi znamení,
	Pravděpodobně se Kain ve své obavě příliš nemýlí. Vrah může být sám zavražděn, Jedna vražda následuje druhou, nekonečný řetěz. A už by tu brzy nezbyl nikdo, kdo by mohl hlasitě zavolat: „Ukrutné násilí není nikdy řešením!“ Proto Bůh zasahuje, jak nám to ukazuje Bible: „A Bůh poznamenal Kaina znamením,“ něčím jako tetování.

aby ho nikdo nezabil.  
Toto znamení má jeho, vraha, ochránit před tím, aby byl sám zavražděn. Na vraždu nemá být odpovídáno vraždou. Násilí plodí jen nové násilí. Konflikty se nemohou urovnávat násilím. Co ale s tím? 

Rozhovor, který se nekonal.
Dva bratři. Je vůbec představitelné, že jeden o druhém neví, jak se  mu daří? Že by  zbohatlý Ábel nevěděl nic o Kainově neúspěšnosti, o těžké situaci, ve které se bratr nacházel?
Jednoho dne  přijde Ábel za Kainem: „Chci ti pomoct, jsme přece bratři!“ Co myslíte, jak by potom příběh dopadl? 























3 - Noemova záchrana v arše
(1. Mojžíšova, kap.6-9)

Úvod
Když jednou opět celé dny pršelo,
	Už několik dní prší a malý potok za domem se pořádně rozvodnil. Děti sledují přesně, jak voda stoupá. „Tati, když jsi byl malý, pršelo taky někdy tak moc?“ ptá se Rút. „Ale ano, takhle to bylo už mockrát. Někdy pršelo i o hodně déle a z potoka se stala obrovská řeka a všechno zaplavila. Nám dětem se to zdálo skvělé, brouzdat se kolem vodou. Ale pak to bylo pořád nebezpečnější  a museli jsme dokonce na nějakou dobu opustit dům!“

hrozila velká povodeň.
	„A neměli jste strach?“ ptají se děti. „Nemůže se stát něco takového i dnes?“ Tatínek se snaží děti uklidnit: „Jasně, že jsme měli strach, vždyť jsme nevěděli, jak to může dopadnout a jestli budeme moci zpátky. Tenkrát bylo mnoho domů v okolí zničeno.“ „A co jste tenkrát dělali?“ „Myslím, že mnoho lidí se modlilo k Bohu.“ „A bylo to k něčemu?“ Chce vědět Rút.

Potom tatínek vyprávěl o velké potopě.
	„Nu ano“, míní otec, „velká záplava postihne všechny lidi, ať jsou dobří nebo zlí. Přece, i když už se to zdá hodně zlé, jsou někteří zachráněni. Jedni říkají: Náhoda!, jiní: Štěstí! A ještě jiní za svou záchranu děkují Bohu.“ „A kdo má pravdu?“ chtějí vědět děti. „Můj tatínek nám tenkrát vyprávěl příběh o velké potopě, potopě světa. Ta zaplavila všechno. Jen Noe byl zachráněn ve své arše.

Hlavní část
Bůh se rozhodl zničit lidi,
	Když Pán Bůh viděl, jak jsou lidé zlí, a že pořád vymýšlejí a činí jen zlo a špatnosti, tu litoval, že lidi stvořil. Proto se rozhodl, že je zničí. Jen Noe byl jiný.

Ale Noemu rozkázal postavit archu.
	Proto Bůh k Noemu promluvil: „Postav archu z jedlového dřeva, velkou silnou loď. Lidé jsou tak zlí, že mají zahynout ve velké potopě. Ale ty se svou rodinou nastoupíš do archy a vezmeš s sebou jeden pár od každého zvířete co existuje. Mysli také na to, abys vzal dostatek jídla a krmení pro lidi i zvířata.“ 

Noe udělal, co mu Bůh přikázal,
           „Co to tady stavíš?“ ptali se lidé, když viděli, že Noe se svými syny začíná stavět archu. „Velikou loď, archu,“ odpovídal Noe. „Ten se zbláznil,“ mysleli si lidé a někteří mu to řekli přímo do obličeje. „Ty jsi asi přišel úplně o rozum! Co chceš dělat s takovou obří lodí na místě, kde široko daleko není žádné moře, dokonce ani jezero?“ Ale Noe se nenechal znejistit. Se svými syny stavěl archu ve dne v noci. Když byli konečně hotoví, Noe si prohlížel pln pýchy své dílo.

a vstoupil se zvířaty do archy.
	Teď začala pro Noa ta nejtěžší úloha. Musel již zcela přesně promýšlet, koho všeho vzít s sebou. Byli tu velicí sloni a žirafy s dlouhými krky. Tady přicházely legrační opičky a zpomalení lenochodi. Husy nechtěly v žádném případě bydlet v blízkosti lišek a ovce měly strach před vlkem. Také s blechami byly problémy a co teprve s tchořem.
	Červotoče dal Noe do plechové krabičky a dal mu kus dřeva, co mu zbyl při stavbě archy navíc, aby se jím mohl prohryzávat. Když byli všichni ubytováni, zamkl Bůh dveře archy a začal velký déšť. 

Velká potopa všechno zaplavila. 
            Uvnitř v arše bylo docela tma, ale bylo dobře slyšet, jak déšť bubnuje na střechu. A pršelo a pršelo. Voda stoupala a stoupala a archa začala plavat. Nebezpečně se houpala sem a tam na vlnách, které zaplavily celou zemi i s nejvyšší horou. Ale Noe a zvířata byli v bezpečí. Když ale po více než sto dnech pořád ještě pršelo, začalo docházet krmení a Noe si říkal: „Jestli na nás Bůh nezapomněl…“

Ale Bůh myslel na Noa a zvířata,
	Ale Pán Bůh na Noa a zvířata v arše myslel. Nechal déšť ustat a poslal silný vítr, aby zem vysušil. Tu začala voda opadávat a archa uvízla na vrcholku hory Ararat.

potopa opadla a země uschla.
	Noe vypustil z okna archy krkavce. Lítal sem tam, protože nemohl najít nic, kde by se mohl usadit. O něco později nechal letět holubici, ta se také vrátila, protože všechno bylo ještě pod vodou. Noe nějaký čas počkal a vypustil holubici opět. Vrátila se zpátky a v zobáčku nesla olivový lístek. Když se později jiná holubice nevrátila, věděl Noe, že země je opět suchá. A bůh mu řekl: „Ty a tvá rodina a všechny zvířata, všichni můžete teď archu opustit!“

Závěr
Bůh udělal v mracích duhu.
	To byla ale tlačenice a postrkování, když Noe otevřel dveře archy. Každý chtěl být první venku a cítit zase pod nohama pevnou zem.
	Noe a jeho rodina ale postavili Bohu oltář a děkovali za svou záchranu. Bůh řekl Noemu: „Chci s tebou a se všemi, co přijdou po tobě uzavřít smlouvu. Už nikdy nebude zničeno všechno, co žije. Tak dlouho, co bude trvat země, neustane setba a sklizeň, mráz a horko, léto a zima, den a noc.
	Jako znamení této smlouvy a na připomínku toho, co jsem slíbil, udělám v dešťových mracích zářivou duhu.“

Duha připomíná velkou potopu.
	Když tatínek se svým vypravováním skončil, seděli všichni ještě chvíli jako okouzlení. Ale najednou zpozorovali, že déšť ustal. Potom vyběhla Rút ke dveřím a pak  ven. „ Pojďte všichni ven! Přestalo pršet. Zase svítí slunce. A támhle, támhle je Boží duha!“
	Všichni se hnali ven a jásali. A opravdu, duha zářila svými nádhernými barvami před tmavými dešťovými mraky, velká tajemná a překrásná.
 
























4 - Abraham následuje Boží povolání do ciziny
(1. Mojžíšova, kap.11-12)

Úvod
Marně si Abraham přál spoustu dětí.
	Se svými syny Abrahamem, Nahorem a Haranem bydlel Terach ve městě Ur, ležícím na velké řece Eufrat. Když Haran onemocněl vysokými horečkami, nemohl mu pomoci žádný lékař a tak zemřel. Proto bylo dobré, že jeho děti bydlely u svého dědečka, který se o ně společně s Nahorem a Abrahamem staral. Přesto, že se muži velmi snažili, přece v domě chyběla žena. Abraham se zamiloval do krásné Sáry a Nahor do Milky. Terach pozval na svatbu všechny přátele a příbuzné a uspořádal velikou slavnost. Abraham a Sára si přáli hodně dětí. Ale pořád čekali a žádné dítě se jim nenarodilo.

Abrahamův otec snil o vystěhování.
	Terach dával městu Ur vinu za smrt svého syna Harana. Protože do města přicházelo pořád víc lidí, začínalo být málo pitné vody. Kdo pil vodu z řeky, riskoval život. Jednoho dne slyšel Terach dva obchodníky, kteří si vyprávěli o zemi Kenaan, kde prý je život krásný a příjemný.
	Od té doby měl sen. Chtěl se vystěhovat do Kenaanu. Ale jak mohl Terach svůj plán uskutečnit? Nikdy se nedostal ven z města Ur, nikdy neputoval jako nomádi, kteří odpočívali před městem se svými stády, než zase táhli dál. Od nich si nechal Terach vyložit a ukázat všechno, co člověk musí vědět, když se chce vydat do ciziny. Když se vydali na cestu, byla to pro celou rodinu obrovská změna. Každý si směl vzít s sebou jen tolik, kolik sám unesl. Osli táhli na hřbetě stany a zásoby.

Hlavní část
Proto tam nechali téměř všechno a vydali se na cestu.
	Přece však byli všichni dobré mysli a snili o krásné kenaanské zemi, ve které chtěli žít. A tak putovali. Po mnoha týdnech a měsících namáhavé cesty došli do města Cháranu. Zde si chtěli nějaký čas odpočinout, aby nabrali nové síly. Ale protože se všem v Cháranu líbilo, odsouvali pokračování v cestě měsíc po měsíci, rok po roce.

Ale co měl Abraham dělat, když jeho otec zemřel?
	Jednoho dne nepřišel otec k snídani. Abraham se šel po něm podívat. Terach s úsměvem na rtech v noci zemřel. Asi snil do poslední chvíle o krásné kenaanské zemi. A co teď? Abraham chodil pouští před městem, aby mohl v klidu noci přemýšlet nad svým životem. Má putovat dál, nebo by bylo lepší zůstat v Cháranu?

Bůh promluvil k Abrahamovi: „Táhni do země, kterou ti ukážu!“
	Úplně ponořen v myšlenkách, zaslechl najednou Abraham hlas, který volal: „Abrahame!“ Rozhlížel se na všechny strany, ale nikoho neobjevil. Už si myslel, že se asi zmýlil, když tu zaslechl hlas znovu: „Abrahame, vydej se ze svého domova do země, kterou ti ukážu.“ Abraham se pokoušel pohledem proniknout temnotou, aby zjistil, kdo to k němu mluví. Ale nic neviděl. Sní? Tropí si z něj jeho fantazie žerty? Nebyl si jistý. Potom zaslechl hlas znovu. Abraham byl k smrti vyděšen. Kdo je to, kdo k němu mluví, kdo mu dává taková jasná nařízení. Ta slova, která slyšel mu nešly z mysli a pořád si je opakoval, aby je pochopil: „Abrahame,“ řekl ten hlas, „Abrahame, vydej ze svého domova do země, kterou ti ukážu. Chci tě učinit velikým národem a požehnat ti a ty se staneš požehnáním.“ Abraham si nebyl jistý. Opravdu ten hlas slyšel, nebo se mu jen zdál? Dlouho přemýšlel o těch slovech, která slyšel.
	Když ráno svítalo, už byl pevně rozhodnut. Chtěl následovat slova toho hlasu. Byl si jistý, že k němu mluvil Bůh a spoléhal na to, že ho Bůh povede a dodrží svůj slib.

Všichni Abrahama přemlouvali, aby zůstal.
	Bratr nemohl Abrahamovo rozhodnutí pochopit. „Rozmysli si přece, čeho se vzdáváš. Po dlouhém putování máme konečně zase stálý domov. Máš sousedy a přátele, můžeme si vzájemně pomáhat, když je někdo v nouzi. To všechno chceš opustit jen proto, že jsi prý v noci slyšel hlas, který ti něco nasliboval?“ Také Sára nebyla příliš nadšená z toho, co jí tu Abraham vykládal. „Teď jsme konečně našli klid a nemusíme už táhnout divočinou za vedra, bouře a pouštního větru. Ach milý Abrahame,“ říkala Sára, „nech si to ještě všechno projít hlavou. Já bych radši zůstala tady v Cháranu.“

Ale Abraham sledoval Boží volání a vyrazil na cestu.
	Rozloučení bylo pro všechny těžké. Ale přece je Abraham tlačil k odchodu. Byl plný důvěry a opakoval pořád ta slova, která slyšel. „Abrahame,“ říkal ten hlas, „Abrahame, vydej se ze svého domova do země, kterou ti ukážu. Chci tě učinit velikým národem a požehnat ti a ty se staneš požehnáním.“

Závěr
Pod Božím vedením
	Ale přece jen někdy přepadly Abrahama pochybnosti. Skutečně ten hlas slyšel, nebo se mu jen zdál? Tak putoval mnoho týdnů, nebo to byly měsíce a roky? Šel přes pouště a hledal vodu a krmení pro zvířata. Zdolával hory a hledal místa, kde by mohl přebrodit velké řeky. Přicházel do cizích měst a vesnic, potkával kupce a pocestné, trpěl žízní a hladem a děkoval Bohu za každý pramen, za každou studánku čisté vody.

došel do krásné země Kenaanu,
	Konečně, po dlouhém, předlouhém putování došel Abraham do země svých snů: do překrásné země Kenaanu. Nad rozlehlými pláněmi se šťavnatými loukami a úrodnými poli se zdvíhaly hory a pahorky s olivovými háji a vinicemi. Ve vedru a suchu pouště Abrahamova rodina často skoro umírala žízní, proto neměl Abraham nikdy dost deště padajícího z oblohy v Kenaanu. Nechal si stékat kapky po obličeji a těšil se z pestrých barev duhy v mracích.

kde postavil svůj stan.
	Kenaanci bydleli ve velkých městech. Tam mohl Abraham dostat výměnou všechno, co rodina potřebovala k životu. Tak táhli zemí, až u města Šekem postavili stany pod posvátným stromem. Tam uslyšel Abraham podruhé Boží hlas: „Tuto zem chci dát tvým potomkům.“ Tak věděl Abraham, že dosáhl svého cíle. Postavil oltář, aby děkoval Bohu. Potom putoval dál až daleko na jih, až na hranici pouště, kde postavil stan a bydlel tam.
 























5 - Jákob a nebeský žebřík
(1. Mojžíšova, kap.27-30)

Úvod
Izák a Rebeka měli dva syny: Ezaua a Jákoba.
	Izák bydlel se svou ženou Rebekou, syny Ezauem a Jákobem a se všemi čeledíny a děvečkami ve velkých stanech ve stepi na kraji pouště. Starší Ezau byl divoký a silný chlapec. Rád řádil a často chodil se svým otcem na lov.
	Jákob si radši hrál před stany nebo se staral o zvířata na pastvinách. Ale ještě něco bratry odlišovalo. Jákob měl pěknou hladkou pleť, zatímco Ezau měl celé tělo chlupaté. Otec měl radši Ezaua a Jákob byl zase oblíbenec matky.

Když Izák zestárl, chtěl Ezauovi požehnat.
	Zatímco chlapci dospěli, Izák zestárl a cítil se často tak unavený, že myslel i na smrt. Tenkrát bylo zvykem, že všechen majetek zdědil nejstarší syn. Bylo to možné však jedině tehdy, když mu otec dal k tomu své požehnání. Požehnání je slib: Bůh sám dá synovi sílu, aby si vedl dobře, až se stane hlavou rodiny.
	Proto si Izák k sobě zavolal svého nejstaršího syna: „Ezaue, brzo zemřu,“ řekl otec, „jdi ven, obleč si své lovecké šaty, vezmi luk a šíp a ulov mi něco. Chci ti požehnat a rád bych při tom pojedl dobré slavnostní jídlo.“ Tak se Ezau připravil na cestu, aby splnil přání svého otce.

Hlavní část
Ale Rebeka chtěla požehnání pro Jákoba.
„Jákobe,“, volala Rebeka rozčileně, „právě jsem slyšela, že chce otec Ezauovi požehnat. Nepřipadá mi to správné. Ty bys měl dostat požehnání a stát se hlavou rodiny. Ezau by pořád jen chodil na lov. Všechno ostatní zanedbává.“ „Ale mami,“ vykřikl Jákob bázlivě, „ co můžeme dělat? Ezau se přece musí stát hlavou rodiny, tak tomu vždycky bylo a tak to Bůh chce.“ „Jen to nech na mně,“ řekla matka, „mám plán. Ezau je na lovu, a to bude nějakou chviličku trvat, než se vrátí.“ 

Proto pomohla Jákobovi otce obelhat.
	Izák ležel na svém loži a čekal na Ezaua. Tu uslyšel kroky a hlas, který říkal: „Milý otče, tady jsem a nesu ti tvé slavnostní jídlo.“ Byl to Ezau? Pro své slepé oči to nemohl Izák rozpoznat. „ Ne,“ řekl, „já očekávám Ezaua, ne tebe Jákobe.“ „Ale otče, sáhni si přece, já jsem Ezau, tady, cítíš přece mé chlupaté paže a krk.“ Izák ohmatával paže a krk. „Hm,“ řekl, ten hlas je Jákobův, ale ty paže jsou paže Ezauovy. Pojď můj synu, chci tě políbit a udělit ti požehnání. Ty se staneš hlavou rodiny.“ A tak Izák požehnal Jákobovi. Jákob se ohromně radoval. Plán jeho matky se vydařil. Jákob si totiž přes sebe navléknul kůzlečí kůže. Proto ho otec nemohl poznat a považoval ho za chlupatého Ezaua. Jákob ukradl svému bratru otcovo požehnání.

Ezau se rozhodl Jákoba zabít.
	Znovu uslyšel Izák kroky, radostné kroky přibíhající ke stanu. Ezau strhnul závěs na stranu a vesele volal: Otče, tady jsem a nesu ti znamenité slavnostní jídlo, nech si chutnat!“ Když to Izák uslyšel, věděl, že požehnal špatnému synovi. Jenže teď už nemohl nic změnit. Ale Ezau zuřil a hořce plakal a pln hněvu křičel: „Já Jákoba zabiju!“ Když to Rebeka slyšela, zavolala si Jákoba a potichu mu šeptala: „Rychle, rychle, pospěš si, musíš utéct, nebo se stane neštěstí.

Proto musel Jákob utéct z domova. 
	Vydej se na cestu a uprchni k mému bratru Lábanovi do země Mezopotámie. Nějaký čas tam zůstaň, dokud se tvůj bratr hněvá.“ Ezauův hněv byl oprávněný a Jákob měl špatné svědomí, protože bratra podvedl. Zavázal si rychle svůj raneček a utekl pryč. O mnoho dní později, večer, byl Jákob všemi cestami a stezkami unavený a malátný. Slunce už zapadalo a široko daleko nebyl žádný dům, kde by mohl přenocovat. Jákob se rozhlížel. Místo, na kterém stál bylo obklopeno vysokými stromy. Listy se lehce snášely ve větru. Na zemi ležely veliké kameny.


Na útěku měl Jákob sen.
	Jákob se položil za jeden veliký, mohutný kámen. Ještě jednou se podíval nahoru k blikotajícím hvězdám. Tu byl najednou úplně klidný a už neměl strach. Všechno tiše spalo. Jákob také usnul. Ze spaní se usmíval. To, co se mu zdálo, bylo krásné:
	U kamene, vedle kterého ležel, se vztyčil žebřík, který čněl nekonečně vysoko do nebe. Kam asi vede? Když putoval pohledem po žebříku, viděl, jak je obrovský. Horní konec mohl sotva rozeznat. Vypadal, že dosáhne až do nebe. Ten žebřík byl velmi krásný. Jeho stupně a zábradlí se leskly v měsíčním světle a ve svitu hvězd. A nahoru  a dolů stoupali andělé. Bylo to, jako by přinášeli něco ze země do nebe a z nebe zase zpátky na zem.
	Úplně nahoře, na konci žebříku, v nebi, stál Bůh sám a přátelsky se na něj usmíval a řekl mu: „Jákobe, ty mě znáš a já znám tebe. Já jsem Bůh, kterého zná i tvůj otec a tvá matka. Také tvůj dědeček a babička mě znali. Nemusíš se na své dlouhé cestě bát. Já jsem s tebou a ochráním tě všude, kam půjdeš. Také tě dovedu zpět. Důvěřuj mi. Budeš mít hodně dětí, které budou všem pomáhat. Dodržím svůj slib.“

Závěr
Když se Jákob probudil,
	Jákob zamžoural. První sluneční paprsky ho polechtaly na nose. Udiveně si promnul oči. Byl den. Ptáci cvrlikali a stromy šuměly. I kámen stál na svém místě. „Co je to za zvláštní místo?“ šeptal. Je možné, že ke mně mluvil sám Bůh? Záblo ho, přestože na něj svítilo slunce.

vztyčil velký kámen
	Tu ho napadla myšlenka: „Vztyčím tento kámen, kde jsem měl sen, a potřu ho olejem. Bude se krásně lesknout a všichni poutníci poznají, že toto místo je zvláštní.“ A Jákob to místo pojmenoval „Beth-El“, to znamená Dům Boží.

a slíbil, že postaví Boží dům, když se v pořádku vrátí.
	„Když se v pořádku vrátím,“ myslel si Jákob,  „chtěl bych tu postavit Boží dům. Potom budou všichni vědět, že Bůh drží své sliby.“ Když kámen vztyčil a potřel vonným olejem, hrály na něm sluneční paprsky. Jákob vypil doušek z jednoho malého pramene, snědl kus sýra a putoval směle a vesele dál.
	Už se necítil slabý a malý. Jeho strach se rozplynul. Věděl, že Bůh je při něm a že ho chrání a opatruje. Ještě mnoho týdnů a měsíců byl Jákob na cestě a přestál mnohá nebezpečí a dobrodružství, než dorazil do Mezopotámie a do domu svého strýce Lábana. Ale to je zas jiný příběh.
 



















6 - Josef a jeho bratři
(1. Mojžíšova, kap.37-39)

Úvod
Jak se dostali Izraelci do Egypta?
	„Mami,“ prosila jednoho večera Hana svou maminku, „vyprávěj mi, jak se vlastně stalo, že Izraelci žili dříve v Egyptě.“ Maminka se usadila vedle své dcery a dala se do vyprávění: „O tom, proč se náš lid vystěhoval právě do téhle země, vypráví příběh o Josefovi.“

Josef žil v zemi Kanaan
	Začalo to před dávným časem v zemi Kanaan. Josef a jeho malý bratr Benjamin seděli v ranním slunci na polní zídce. Josefovi bylo sedmnáct, Benjamin byl ještě dítě. „Pamatuješ si ještě na maminku?“ zeptal se Benjamin. „Ano, odpověděl Josef, „byla překrásná…“ Josef musel polknout. Jejich matka Ráchel zemřela krátce po tom, co se jí narodil Benjamin. Ve stínu velkého dubu stál jejich otec Jákob. Při Josefově pohledu musel Jákob na Ráchel taky myslet. Josef se narodil, až když byl Jákob už velmi starý. Proto ho měl otec obzvláště rád. Josef cítil pohledy svého otce. „Musím jít,“ řekl Benjaminovi a sbalil si svou pastýřskou tašku. „Musím našim bratrům pomoct pást ovce.“

a měl mnoho bratrů.
	„Kolik bratrů měl ještě kromě Benjamina?“ chtěla vědět Hana. Maminka vzala Haniny ruce: „ Tolik, kolik máš prstů na rukou.“ Hana žasla: „Deset a Josef s Benjaminem k tomu, takže dohromady dvanáct. To měla jejich maminka teda co dělat.“ Hanina maminka se zasmála. Ne, těch deset bratrů nemělo tu samou matku. Jákob měl mnoho žen. Ale Ráchel, matku Josefa a Benjamina, měl Jákob zvlášť rád.“ Hana si dokázala dobře představit, že mezi dvanácti bratry se určitě leccos děje. Napjatě se ptala maminky: „A jak to pokračuje?“

Hlavní část
Josef byl otcův miláček.
	Josef pásl se svými bratry ovce. Ale někdy nevěděl, na koho má dávat víc pozor, jestli na stádo nebo na bratry. Často večer hlásil otci, co udělali špatně. Ale tento večer na to nedošlo. Čekalo na něj překvapení. „To je pro tebe,“ řekl otec a položil Josefovi do rukou roucho, jaké ještě nikdy neviděl. Bylo utkáno z nejhezčích barev. Josef nemohl ani vyslovit své štěstí. „Děkuji, můj milý otče!“ zvolal Josef a objal Jákoba. Jeho bratři byli uražení. Proč dostal tohle roucho zrovna Josef? Bylo to k nesnesení. Teď každý viděl, že Josef je otcův miláček. Od teď už nepromluvili bratři na Josefa dobré slovo. „Co tu chceš?“ zdravili ho. „Nepotřebujem nikoho, kdo si před náma vykračuje ve fajnových šatech. Jdi radši k tatínkovi,“ syčeli za ním zlostně, „a rozmysli si, co si zase na nás budeš stěžovat.“

Josefovy sny o tom, jak se před ním všichni klaněli.
	Jedné noci se zdály Josefovi dva zvláštní sny. „Poslouchejte, co se mi zdálo!“ řekl následujícího rána bratrům. „Ve snu jsem viděl před sebou obilné pole. Kosili jsme klasy a vázali jsme svazky do snopů. Můj snop byl největší a stál uprostřed. Vaše snopy se postavily kolem mého a klaněly se mu.“ Když bratři ten sen slyšeli, rozzlobili se. „Co si o sobě vlastně myslíš?“ obořili se na Josefa. „Chceš být náš král a vládnout nad námi?“ A ještě víc se rozčilovali nad svým bratrem a jeho snem. Ale Josef se nebál vypravovat jim a otci svůj druhý sen. „Představte si,“ řekl, „já jsem měl ještě další sen: Viděl jsem slunce, měsíc a jedenáct hvězd a všechny se přede mnou klaněly.“ 

To už zašlo příliš daleko.
To už zašlo opravdu příliš daleko. Tentokrát se zlobil dokonce i otec: „Co se ti to zdálo za sen? To máme všichni k tobě přijít a klanět se ti? Já, tvůj otec, má žena a tví bratři?“ Jákobovi však Josefova slova nešla z hlavy a myslel si: Tenhle sen si musím zapamatovat.





Chtěli se Josefa zbavit.
	Jákobova stáda ovcí byla tak veliká, že pastviny v údolí nestačily. Proto pásli Josefovi bratři také ve vzdáleném Sichemu. Jednoho dne řekl Jákob Josefovi: „Jdi za svými bratry a podívej se, jestli se jim i zvířatům dobře daří.“ Josef se hned připravil na cestu.
	Když bratři viděli z dálky Josefa přicházet, už se nemohli udržet. „Podívejte, kdo támhle jde!“ volali vztekle. „Náš snílek! A je úplně sám! Teď s ním můžeme udělat, co budeme chtít. Víte co uděláme? Zabijeme ho a hodíme ho do jámy. Otci řekneme, že ho sežralo dravé zvíře. Pak uvidíme, co bude z jeho snů.“

Bratři hodili Josefa do studny
	Když o tom plánu slyšel Ruben, nejstarší z bratrů, navrhl jim: „Nezabíjejme Josefa. Hodíme ho živého do studně, tak si nezkrvavíme své ruce.“ Tajně měl ale v plánu později se sám vrátit a Josefa zachránit. Bratři byli domluvení. Jakmile se k nim Josef nic netušíc přiblížil, bratři ho obstoupili. Popadli ho, strhli z něj pestré roucho a hodili ho do prázdné studně.
	Josef zoufale křičel o pomoc, ale nebylo mu to v té tmavé jámě nic platné. Strašně se bál. Co se s ním teď stane? Usilovně se snažil poslouchat, co se děje nahoře. Ale bratři dělali, jako by se nic nestalo. Sedli si na okraj studně a pustili se do jídla.

a prodali ho za otroka.
	O něco později přišli ke studni obchodníci s velbloudy. Tu dostal Juda, jeden z bratří, nápad: „Víte, co uděláme? Vytáhneme Josefa ze studně a prodáme ho. Tak ho nebudeme muset zabít, ale zbavíme se ho navždycky.“

Závěr
Tak se Josef dostal do Egypta.
	S tím ostatní souhlasili. Vytáhli Josefa ze studně a prodali ho kupcům za 20 stříbrných.
	Ruben u toho, když se to stalo, nebyl. Když potom znovu přišel ke studni a hledal Josefa, byla studna prázdná. Zděšeně se ptal bratrů: „Jak to vysvětlíme otci?“
	Zůstala jediná možnost. Musí dělat, jako by se stalo neštěstí. Rychle porazili kozla a namočili Josefův pestrý oděv do jeho krve. Potom poslali sluhu, aby ho donesl otci a vyřídil mu: „Našli jsme tento oděv. Podívej se, jestli to je roucho tvého syna nebo není.“ Když Jákob oděv uviděl, propukl v pláč: „To jsou šaty mého syna! Roztrhala ho dravá zvěř!“ Oblékl si smuteční oděv a nikdo ho nemohl utěšit.
	Ale kupci odvlekli Josefa do Egypta. Tam ho prodali jako otroka jednomu bohatému muži. Bůh byl však s ním.

Jak se Josefovi v Egyptě dařilo, je jiný příběh.
	„Tak začal příběh Izraelského lidu v Egyptě.“ Maminka cítila, že jí Hana na rameni už skoro usíná. Pohladila ji po vlasech. Hana zamumlala: „Mami, vyprávěj dál.“ Maminka se usmála a odpověděla: „Jak se Josefovi a jeho dětem v Egyptě dařilo a jestli se nakonec třeba ještě usmířil se svými bratry, to ti budu vyprávět jindy.“
 













7 - Záchrana malého Mojžíše
(2. Mojžíšova, kap.1-2)

Úvod
Je v zemi mnoho cizinců?
Před mnoha a mnoha lety se dostal v Egyptě k moci nový král. Tento král, kterému se v jeho zemi říkalo farao, procestoval na začátku své vlády celou zemi. Se svými loděmi plachtil dolů po Nilu, kolem pyramid, a díval se na svá úrodná pole. Navštívil velká města i malé vesničky, mluvil s lidmi. Od svých vojáků dostával zprávy, co se všechno v zemi děje. Svolal si své ministry, aby s nimi připravil udělat, co je třeba. A všude slyšel to samé: Všichni si stěžovali, že je v zemi příliš mnoho Izraelců. Tolik, že jejich počet brzo převýší počet Egypťanů.

Počet cizinců stále rostl,
	Kromě toho, údajně prý také hrozilo nebezpečí, že by se mohli ve válce spojit s nepřítelem a bojovat proti nim, proti Egypťanům. Nebo by se mohli semknout dohromady a společně opustit zemi. Kdo by měl pak dělat v Egyptě všechnu práci, kterou nechtěli dělat Egypťané? Farao si stížnosti vyslechl. Potom dostal nápad. Řekl: „Udělám takovou lest, abych těm cizincům zabránil aby se dál množili. Ustanovím dozorce, kteří budou cizince nutit k práci. Budou na ně dohlížet a nedopřejí jim žádnou přestávku. Od rána do večera budou pracovat na polích nebo pomáhat na stavbách. Pak už nebudou mít žádný čas na své děti.“ A tak se také stalo: Izraelci museli od východu až do západu slunce tvrdě pracovat.

Hlavní část
faraón rozkázal: „Utopte všechny malé chlapce v Nilu!“
	Ale plán nevycházel. Přestože museli Izraelci tak těžce pracovat, rodilo se stále více dětí.
	Pro Egypťany se ta věc stala hrozbou. Farao se radil s ministry, co by se ještě dalo udělat, aby  zabránil Izraelskému lidu pořád se zvětšovat. Ale žádný si nevěděl rady. Nakonec vyslovil farao rozhodnutí: Poručil svým vojákům: „Každého chlapce, co se cizincům narodí, hoďte do Nilu, ať se tam utopí! To náš problém vyřeší.“

Proto rodiče schovávali své děti.
	V této době se jeden mladý Izraelec zamiloval do jednoho děvčete, a protože ho také milovala, vzali se a byli velmi šťastní. Brzy se jim narodilo dítě, malé děvčátko a za pár let později ještě jedno dítě, tentokrát chlapec. Ale nemohli nikomu vyprávět o své radosti, farao přece poručil: „Hoďte všechny malé chlapce do Nilu!“ Schovali malého v domě, starali se o něj a když plakal, utěšovali ho. Ale pořád měli strach, že by mohl někdo jejich tajemství objevit. A malý chlapec rychle rostl a byl větší a větší. Někdy, když měl hlad nebo měl mokré plínky, dokázal brečet pěkně nahlas, jak to dělají všechna miminka. Rodiče věděli, že už si své tajemství nemohou nechat dále pro sebe. Ale co mají dělat?

V důvěře v Boha položili dítě do košíku.
	„Nemáme jinou možnost,“ řekla matka, „svěřme dítě pod Boží ochranu. On se o našeho malého chlapečka postará.“ Rychle upletla košík z rákosí, vymazala štěrbiny smolou a pryskyřicí, uložila do něj opatrně dítě a odnesla ho ke břehu Nilu.
	Pomalu a obezřetně položila košík na hladinu řeky. Potom se vrátila s pláčem zpátky domů. Ale sestra toho malého se schovala poblíž. Stála tajně v rákosí na břehu Nilu. Měla o svého bratříčka hrozný strach a chtěla mu pomoci, kdyby to bylo nutné. Co se stane?

Dítě našla faraonova dcera, když se koupala.
	Byl zrovna krásný letní den a faraonova dcera se chtěla vykoupat v Nilu. Střežena vojáky královské tělesné stráže, loudala se se svými přítelkyněmi podél břehu, aby našla místo, kde by se dalo pohodlně sestoupit do vody. Ale co to je? Co to plave támhle v rákosí. Opatrně vstoupila s přítelkyněmi do vody a vylovila košíček ze slámy. Zvědavě do něj nakoukla. Hned jí to bylo jasné. To dítě v košíku bylo bezpochyby jedno z dětí cizinců. A okamžitě si vzpomněla na rozkaz svého otce: „Hoďte všechny malé chlapce, které se cizincům narodí do Nilu!!“
Co má dělat?
	Co má teď dělat? Jednoduše jít dál a dělat jako by si dítěte vůbec nevšimla? Má dítě předat vojákům tělesné stráže, kteří stáli opodál? Nebo ho má vzít s sebou do královského paláce? Nemusí poslechnout svého otce, krále? Zatímco usilovně přemýšlela co dělat, otevřelo miminko oči a potichu se rozplakalo.
	Viděla v jeho očích strach, vypadalo bezmocně a opuštěně leželo v košíku. Tu věděla, že to dítě nepředá vojákům, tenhle malý chlapec se nesmí utopit v Nilu. Ale co s ním má dělat?

Závěr
Sestra jí navrhla:
	Na tento okamžik čekala sestra ve své skrýši. Rychle běžela k princezně, uctivě se poklonila a řekla: „Princezno, já vím, co s tím dítětem můžete udělat. Znám mezi Izraelci jednu ženu, která se o chlapečka bude starat a vychová vám ho.“ Tenhle návrh se princezně líbil a proto odpověděla: „Běž a přiveď tu ženu sem.“ Tak rychle, jak jen mohla, spěchala sestra domů a už z dálky volala: „Mami, mami, rychle pojď, chce s tebou mluvit princezna!“ 

Její matka by to dítě vychovala.
	Když obě, úplně bez dechu, přiběhly k princezně, chtěly se poklonit, ale princezna řekla: Milá paní, vezmi si tohle dítě a dávej na něj dobrý pozor. Nesmí mu nic chybět. Až dospěje, přiveď ho ke mně do paláce. Všechno ti zaplatím a odměním tě.“ A tak se to stalo, všichni byli šťastní a spokojení. Princezna našla cestu, jak dítěti pomoci. Rodina si směla svého malého syna ponechat a už se nemusela strachovat o život.

Princezna ho pojmenovala „Mojžíš“.
	A tak chlapec rostl a když dospěl, přivedli ho rodiče na královský dvůr. Princezna ho přijala jako vlastního syna a protože ho vytáhla z vody, pojmenovala ho „Mojžíš“, protože to znamená tohle jméno v Egyptě.
 



























8 - Hořící keř
(2. Mojžíšova, kap.2-6)

Úvod
Jonatán bydlel ve městě Babylonu.
	Jonatán bydlí se svými rodiči ve velkém městě Babylonu. Babylóňané přivlekli Jonatánovy rodiče se spoustou dalších do Babylonu jako válečné zajatce z Kenaanu. Jonatán zná jen město Babylon. Uprostřed města stojí obrovská věž. Tam Babylóňané uctívají svého boha Marduka. Protože věří, že pouze Marduk je může uchránit před záplavami řeky Eufrat, říkají o něm – ten, který rozdělil vodstvo. Jonatánův nejlepší kamarád Nebu je Babylóňan. Když chce Jonatána pozlobit, chlubí se a říká: „Marduk, bůh Babylóňanů, je ten největší a nejsilnější bůh, co existuje.“ Protože Izrael prohrál válku, považuje Nebu boha Izraelců za slabocha. Jonatánův otec si ale myslí něco jiného. Říkává: „Pán Bůh, který osvobodil naše otce z egyptského otroctví, osvobodí také nás ze zajetí Babylonu!“ „Povídej, jak to tenkrát bylo,“ prosí ho Jonatán. „O záchraně malého Mojžíše jsem už ti vyprávěl,“ začíná tatínek, „poslechni si, jak to bylo dál:“

Když Mojžíš zabil jednoho Egypťana,
Mojžíš vyrůstal v paláci, ale nikdy nezapomněl, že Egypťané drží jeho lid jako otroky. Když uviděl, že jeden dozorce nutí bičem starého muže do práce, rozzuřil se tolik, že srazil Egypťana k zemi.
	Příštího dne chtěl Mojžíš urovnat hádku mezi dvěma muži. Osopili se na něj: „Chceš nás taky zabít, jako jsi zabil toho Egypťana?“ Tak zjistil Mojžíš, že všechno viděli. Kdyby to vyzradili faraónovi, byl by Mojžíš mrtvý muž. Existovala pro něj jediná záchrana, musel co nejrychleji opustit Egypt a uprchnout do nějaké země, kde ho nikdo nezná.

Hlavní část
musel uprchnout do cizí země.
	Proto upláchl, aniž by si vzal cokoliv sebou. Den a noc běžel, až už skoro nemohl. Našel studnu a vyčerpaně se u ní posadil, aby se napil a načerpal nové síly. Tu přišla nějaká děvčata a chtěla si načerpat vodu pro své ovce. Ale pastýři se pokoušeli prodrat dopředu, aby napojily svá vlastní stáda jako první. Mojžíš nemohl takovou nespravedlnost vydržet, pomohl děvčatům a pastýře odehnal. Hrozilo, že voda nevyjde pro všechny. 

Kněz Jitro přijal Mojžíše do své rodiny.
	Když to děvčata pověděla  svému otci, pozval Mojžíše, aby byl jeho hostem. Tak se Mojžíš dostal do domu kněze Jitra. Tam se zamiloval do Jitrovy dcery Sipory a vzal si ji za ženu. Tak se stal Mojžíš pastýřem a staral se o veliká stáda rodiny.

Když Mojžíš pásl ovce, uviděl hořící keř.
	Jednoho dne, když táhl se svými ovcemi daleko stepí až k hoře Oreb, viděl Mojžíš v dálce oheň. Když přišel blíž, uviděl trnitý keř, ze kterého šlehaly rudé plameny. Ale ten keř přesto neshořel. To probudilo v Mojžíšovi zvědavost, rozhodl se, že si ten oheň pořádně prohlédne.

Z ohně k němu mluvil Bůh:
	Sotva přistoupil k ohni, uslyšel hlas. „Mojžíši!“ a znovu: „Mojžíši!“ Mojžíš byl úplně zmatený, protože sice slyšel hlas, ale nikoho neviděl. Tak jednoduše odpověděl: „Tady jsem!“ Tu mu hlas přikázal: „Nechoď blíž! Vyzuj si boty, protože místo, na kterém stojíš, je svaté.“ Mojžíš se třásl strachem, rychle si stáhnul sandály z nohou a padl na kolena. Potom uslyšel hlas říci: „Já jsem PÁN, Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.“ Mojžíš nevěděl, co má dělat, když slyšel tato slova. Rychle si zahalil obličej, protože se obával na Boha pohledět.

„Ty, Mojžíši, povedeš můj lid z Egypta!“
	A Bůh promluvil k Mojžíšovi: „ viděl jsem utrpení mého lidu v Egyptě a slyšel jsem jeho křik. Chci jej osvobodit a dovést do země, kde teče med a mléko. Proto tě chci poslat k faraónovi. Ty, Mojžíši, povedeš můj lid z Egypta.“
	To se Mojžíš vyděsil podruhé. On, který ubil jednoho Egypťana, má jít za faraónem? Co by farao udělal, kdyby ho poznal? Mojžíš si hledal výmluvu a proto odpověděl: „Kdo jsem já, že mám jít za faraónem, abych osvobodil Izrael z Egypta?“ Ale Bůh řekl: „Já budu s tebou.“

Ale Mojžíš se před faraonem bál
	Ale přece to Mojžíše nepřesvědčilo. Měl jednoduše strach a tak hledal novou výmluvu: „Když přijdu k Izraelcům  a řeknu jim: Bůh vašich otců mě k vám posílá, zeptají se mě: jaké je jeho jméno? Co jim mám pak říct?“
	Bůh řek Mojžíšovi: „Já jsem HOSPODIN. Jsem, který jsem. Teď ale vyjdi na cestu a řekni starším Izraele: HOSPODIN, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův říká: Vyvedu vás z bídy Egypta do země, kde teče med a mléko. Oni tě uposlechnou.“
	Mojžíš ale přece jen pořád nechtěl. Zkoušel další výmluvu: „Ach Hospodine, nikdy jsem neuměl dobře mluvit, a neumím to ani teď, když se mnou mluvíš. Chybí mi slova a mám nešikovný jazyk.“ Bůh odpověděl:: „Kdo stvořil člověku ústa? Copak jsem to nebyl já? Tak teď běž. Budu vést tvá úst a učit tě, co máš říkat.“ 

a nechtěl Boží příkaz přijmout.
Když Mojžíš viděl, že se svými výmluvami ničeho nedosáhne, sebral všechnu odvahu a řekl: „Hospodine, pošli koho chceš, ale mě ne.“
	Bůh se na Mojžíše rozhněval a osopil se na něj: „Tvůj bratr Áron umí dobře mluvit. Budeš mluvit k němu a on bude mluvit k lidu. Já budu s vámi.“

Závěr
Bůh ho přesto poslal.
	To už se Mojžíš neodvážil odporovat a připravil se na cestu do Egypta. A Bůh mu poslal bratra Árona naproti. Když se uprostřed pouště potkali, padli si do náruče a Mojžíš vyprávěl Áronovi všechno, co mu Bůh řekl. Izraelci nabrali novou sílu, když slyšeli, že Hospodin vidí jejich nouzi a chce se ujmout jejich bídy.

Řekni faraonovi: Nech můj lid jít!
	Mojžíš s Áronem šli ke králi Egypta a řekli faraónovi: „Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Nech můj lid jít, aby mi mohl uspořádat slavnost v poušti.“

Farao nechtěl Bohu vyhovět.
	Farao však odpověděl: Kdo je ten Hospodin, že bych ho měl poslouchat a nechat Izrael jít? Nevím nic o nějakém Hospodinu, a nenechám Izrael odejít. Nebudou slavit, ale ještě tvrději pracovat než do teď!“ A poručil svým dozorcům, aby Izraelce nutili ještě do větší otročiny a práce.

To mělo hrozné následky pro Egypťany.
	Izraelci dávali vinu za tohle nové neštěstí Mojžíšovi a Áronovi. Proto řekl Mojžíš Hospodinu: „Proč jsi mě posílal do Egypta, když se teď lidem vede ještě hůř, než předtím?“ Bůh Hospodin řekl Mojžíšovi: „Donutím faraóna, aby můj lid propustil.“

„A jak to bylo dál, to ti budu vyprávět příště,“ řekl tatínek.
 










9 - Vyvedení z Egypta
(2. Mojžíšova, kap.7-15)

Úvod
Kdo pomůže? Bůh Izraelců, nebo Marduk?
Příští den přišel Jonatán domů rozčilený. „Nebu říkal, že bůh Hospodin je slaboch, když faraóna prostě nevyřídil. A babylónská armáda s Mardukovou pomocí zahnala Egypťany na útěk.“ „Napřed si poslechni, jak ten příběh pokračuje,“ odpověděl otec.

Protože farao Izraelce nepropustil,
Protože farao nechtěl lid propustit, řekl Mojžíš faraónovi: Když nenecháš lid jít, bude Bůh Hospodin Egypt strašlivě sužovat.“ Ale farao se cítil silný a mocný, a tak odpověděl: Kdo je tenhle Hospodin? Copak se může vyrovnat Egyptským bohům?“

byli Egypťané tvrdě týráni.
	Tu najednou byla voda v Nilu červená jako krev, celou zemi pokryly žáby a lidi sužovali komáři. Přepadly je mouchy a všichni onemocněli neštovicemi. Ale farao přesto nechtěl lid pustit. Ani když zvířata onemocněla morem, krupobití zničilo úrodu, mračna kobylek  sežrala všechno, co ještě zbylo, a velká temnota zastínila celou zemi, pořád nechtěl farao nechat lid odtáhnout. Bůh promluvil k Mojžíšovi: „Ať celý Izrael slaví svátek Pesah. Každá rodina ať upeče beránka a jí ho s nekvašeným chlebem. Jeho krví natře rámy a práh dveří svého domu. Tuto noc zemřou v Egyptě všichni prvorození. Jen ty domy, jejichž dveře budou natřeny krví, zůstanou uchráněny.“ V Egyptě nastal veliký křik. Farao si nechal uprostřed noci zavolat Mojžíše a nakázal mu: Vezměte si vše, co vám patří, a opusťte Egypt, nebo tu všichni zemřeme.“

Hlavní část
Farao Izraelský národ propustil.
	Ta zpráva se šířila jako požár: „Už jsi to slyšel? Farao se vzdal, nechá nás jít.“ „Je to skutečně pravda?“ „To jsem si nikdy nepomyslel.“ Všichni mluvili přes sebe, ale nikdo to nemohl pořádně pochopit. Konečně se splnilo to, v co tak dlouho doufali. Konečně mohou opustit Egypt, být volní, aby mohli společně putovat do země svých otců. Tak začal velký shon. Co si mají vzít s sebou, co tu musí zanechat? Ne každý měl osla, nebo dokonce vůz, který by mohl naložit. Cesta bude trvat dlouho a bude obtížná. Museli si přesně promyslet, co potřebují k životu a co mohou postrádat.
	Když ráno vyšlo slunce, vydali se na cestu. Mojžíš šel vepředu, potom šli muži, ženy a děti, osli, voli a krávy, kachny a slepice. Byl to opravdu pestrý průvod, který tu táhnul zemí. Všichni měli dobrou náladu a těšili se na svobodu, která před nimi ležela. Tu i tam zkoušeli zpívat písničky a když nějaké dítě už nemohlo, posadili si ho na ramena a kus cesty ho nesli.

Táhli pouští k Rákosovému moři.
	Tak táhli hodinu za hodinou, zatímco slunce stoupalo pořád výš a horko jim dávalo zabrat. Mezitím došli do pouště, kde už stromy, ani keře neskýtaly stín. Cesta byla namáhavá, ale všichni věděli, že je to cesta ke svobodě. A proto nikdo nereptal a všichni se snažili navzájem se povzbuzovat a pomáhat si, kdykoli bylo potřeba. Pozdě odpoledne se průvod zastavil. „Co se děje?“ volali ti vzadu. „Proč se nejde dál?“ Pak se to kolem rozkřiklo: Došli k Rákosovému moři a Mojžíš musí vymyslet, jak se dostanou na druhou stranu. Mají to moře obejít nebo budou nějaké čluny, aby se přeplavili? Mohli by se přes vodu brodit nebo by museli i plavat? A mezitím, co se starší ještě radili, uslyšeli najednou křik: „Zachraň se kdo můžeš! Zachraňte se! Přijíždí farao se svými vojáky a válečnými vozy!“

Když si všimli, že je farao pronásleduje,
	A opravdu, daleko za nimi v poušti viděli všichni oblak prachu, který se rychle blížil. Kdo se podíval pořádně, rozeznal válečné vozy a faraónovy vojáky. Co si teď počnou? Rákosové moře před nimi jim uzavíralo cestu. Faraónovy vojáci za nimi jim brzy znemožní jakýkoliv únik.


ztratili všechnu odvahu.
	Najednou ztratili odvahu a radost, se kterou ráno vyráželi na svobodu. Ne, takhle si to nepředstavovali. Začali na Mojžíše křičet: „Proč jsi nám to způsobil?“ „Copak nebylo v Egyptě dost hrobů?“ „Musel jsi nás odvést pryč, abychom zemřeli v poušti?“ „Neříkali jsme: Nech nás na pokoji!“ Není lepší žít v Egyptě jako otroci, než umřít svobodní v poušti?“ 

Mojžíš volal: „Hospodin bude za nás bojovat!“ a vedl je skrz moře za svobodou.
Ale Mojžíš se nenechal znejistět. Zavolal na skleslé a znejistěné: „Nebojte se, buďte vytrvalí, Hospodin bude za nás bojovat.“ Potom zdvihl Mojžíš na Boží příkaz svou hůl a táhl s Izraelci prostředkem moře za svobodou. Když je Egypťané chtěli následovat, strhla jejich koně, jezdce a vozy voda.

Stal se opravdu zázrak? Ptal se Jonatán.
	Jonatán se díval chvíli zamyšleně před sebe. „Mojžíš je vlastně mnohem větší ‚rozdělitel vod‘ než Marduk. Ten potřebuje týdny na to, aby dostal velkou vodu z Babylonu pryč. A náš Mojžíš to udělal v okamžiku svou holí, o kterou se opíral při chůzi, a ještě nechal Egypťany žbluňknout do vody. To budu zítra vyprávět Nebuovi. Bůh Hospodin je silnější než Marduk.“
	Ale Jonatán měl ještě jednu otázku: „Řekni, tati, je fakt pravda, že Mojžíš rozdělil moře svou holí, nebo je to jen taková povídačka pro děti?“

Závěr
Zázrak nemůže člověk vysvětlit.
	„Příběh o zázračném zachránění u Rákosového moře vyprávějí rodiče dětem pořád znovu,“ odpověděl otec, „a spousta dětí se ptala na totéž, co ty. Existuje mnoho pokusů o vysvětlení. Jedni říkají, že Bůh vysušil moře silným východním větrem, jiní, že Egypťany zadržel anděl nebo že Bůh zatemnil zrak Egypťanů oblakovým sloupem.

Za záchranu může člověk děkovat.
             Já myslím, že zázrak člověk nemůže vysvětlit. Lidé mohli jen najít mělké místo, aby mohli přes moře projít. Nebo mohlo stačit, že by se farao se svým válečným vozem převrátil o kámen. I to by Izrael zachránilo. Potom se může říct: Měli jsme štěstí! nebo: To byla čistá náhoda! Ale ti, kdo byli u Rákosového moře, to viděli jinak. Věděli, že to byl Bůh, kdo je zachránil. Tomu věříme i dnes. Odtud bereme naději a ujištění, že Bůh Hospodin, který zachránil naše otce u Rákosového moře, vidí i naši nouzi tady v Babylonu a osvobodí nás z tohoto zajetí. Proto vyprávíme našim dětem o přejití Rákosového moře a vede se nám jako těm, co byli tenkrát u toho a prozpěvovali s Miriam:
	"Zpívejte Hospodinu, neboť se slavně vyvýšil, smetl do moře koně i s jezdcem."
									(2. Mojžíšova 15, 21)
 

















10 - Tanec kolem zlatého telete
(2. Mojžíšova, kap.15-32)

Úvod
Jonatán rád poslouchal, když jeho táta vyprávěl o Mojžíšovi. Byl moc zvědavý, jak to bylo dál po zázračné záchraně u Rákosového moře.

Před národem ležela obtížná cesta.
            Izraelité měli velkou radost ze zázračné záchrany, ale cesta pouští byla obtížná a vyčerpávala je. Slunce nemilosrdně pálilo. Často bylo obtížné najít pitnou vodu. Když se zmenšily zásoby jídla, začali si lidé víc stěžovat: „Kdybychom jen byli zůstali u egyptských hrnců masa.“ „Mojžíši, vyvedl jsi nás do svobody, abys nás nechal v poušti vyhladovět?“

Ale Hospodin se staral dobře
             Hospodin řekl Mojžíšovi: „Slyšel jsem volání tohoto lidu. Večer budou jíst maso a ráno chléb, aby viděli, že já jsem Hospodin, jejich Bůh.“ Ten večer přiletěly nesčetné křepelky a snesly se na tábor, a lidé tak měli dostatek masa. Ráno pak našli v pouštním písku malé chomáčky jakoby jinovatky.  Ptali se: „Man hú?“ To znamená: „Co je to?“ Mojžíš jim vysvětlil: „To je chléb.“ Rádi ho jedli, chutnal jako medové koláčky. 

a vedl lid k Sinaji.
            Když neměli vodu, stěžovali si Mojžíšovi: „Vyvedl jsi nás z Egypta, aby naše děti a náš dobytek zahynul v poušti žízní?“ Hospodin řekl Mojžíšovi: „Uhoď svou holí do skály, z ní pak poteče voda a lidé budou moci pít kolik chtějí.“ Tak přišel lid s Boží pomocí k hoře Sinaj. 

Hlavní část
Mojžíš vystoupil na horu Sinaj
            Na úpatí hory Sinaj rozložili svůj tábor. Mojžíš vystoupil na horu Sinaj. Hospodin mu řekl: „Řekni lidu: Viděli jste, co se stalo s Egypťany. Budete-li mne poslouchat, budete mým lidem a já budu vaším Bohem.“ Když to nejstarší slyšeli, odpověděli: „Chceme dělat všechno, co si Hospodin přeje.“ Tu se celá hora začala třást. Vzduch byl naplněn dýmem a párou; a hrozný hluk, jako zvuk pozounu, byl stále silnější, když Bůh Mojžíšovi přikazoval:

a obdržel tam 10 přikázání.
„Řekni lidu: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
1. Nebudeš mít jiné bohy kromě mne.
2. Nezobrazíš si Boha.
3. Nezneužiješ jméno Hospodinovo.
4. Budeš světit den odpočinku.
5. Budeš ctít otce i matku.
6. Nezabiješ.
7. Nezcizoložíš.
8. Nebudeš krást. 
9. Nepromluvíš křivé svědectví.
10. Nebudeš toužit po ničem z majetku tvého bližního.

Když cítili, jak se třese země, a viděli hromy a blesky křižovat oblohou, utekli Izraelci v panickém strachu z tábora, aby mohli z bezpečné vzdálenosti pozorovat, co se bude dít. 

Pak uzavřel Hospodin s Izraelci smlouvu,
            Mojžíš oznámil lidu Boží přikázání a Izraelci slíbili: „Všechno, co si Hospodin přeje, chceme činit.“ Poté přinesl Mojžíš Hospodinu oběť díků. Krví obětního zvířete pokropil lid a řekl: „Hleďte, tato krev je znamením smlouvy, kterou s vámi uzavřel Hospodin.“
Hospodin zavolal Mojžíše a řekl mu: „Přijď na vrch hory a zůstaň tam. Chci ti dát kamenné desky, na které jsem napsal přikázání.“ Mojžíš vystoupil na horu a zůstal tam 40 dní a 40 nocí. 
Hospodin dal Mojžíšovi obě desky zákona, které byly z kamene a napsány prstem Božím.

ale lid chtěl viditelného Boha.
            Když byl Mojžíš tak dlouho na hoře, byli Izraelci v táboře na úpatí hory stále neklidnější. „Co je s Mojžíšem? – „Kde vězí?“ – „Jestli se mu na hoře nestalo nějaké neštěstí?“ – „Pouze on mluvíval s Bohem. My jsme Hospodina nikdy neviděli.“ – „Kdo nás povede dál a zachrání z nebezpečí?“ Konečně šli nejstarší k Mojžíšovu bratru Áronovi a chtěli po něm: „Vstaň a udělej nám Boha, který půjde před námi! Nevíme, co se stalo s Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta.“

Tak udělali zlaté tele a zbožňovali ho.
            Áron jim řekl: „Vemte zlaté náušnice z uší vašich žen, synů a dcer a přineste mi je!“ A lidé vzali zlaté náušnice a přinesli je Áronovi, který si je vzal, roztavil a nalil do formy zlatého telete. Lidé se radovali a říkali: „To je tvůj Bůh Izraeli, který tě vyvedl z Egypta.“
Když Áron viděl, že se jeho tele lidem líbí, postavil mu oltář a nechal v celém táboře vyhlásit: „Zítra budeme slavit Hospodinovu slavnost.“ Ráno všichni vstali a přinesli teleti zápalné oběti a oběti díků. Vypukla velká slavnost se spoustou jídla a pití. Všichni vesele zpívali a tančili kolem zlatého telete.

Hospodin se rozhodl lid zničit.
            Hospodin řekl Mojžíšovi: „Lid, se kterým jsem uzavřel smlouvu, si udělal modlu. Zbožňují ji, obětují a tančí kolem zlatého telete. Zpívají a říkají: „To je tvůj Bůh, Izraeli, který tě vyvedl z Egypta.“ Proto jsem vzplanul hněvem a zničím je! Z tebe ale učiním velký národ.“

Závěr
Mojžíš rozbil desky smlouvy.
            Mojžíš ale úpěnlivě prosil Boha o odpuštění. A Hospodin litoval neštěstí, které chtěl svému lidu způsobit. Mojžíš sestupoval z hory a nesl v rukou dvě desky smlouvy, které Bůh učinil a napsal. Když se blížil k táboru, slyšel již z dálky křik a veselí. Zděšeně hleděl na zlaté tele a na lid, který poskakoval kolem něj. Od hněvu hodil desky zákona na zem a ty se roztříštily. Pak rozbil tele a jeho zbytky hodil do ohně. 

Hospodin odpustil svému lidu.
            Příští ráno shromáždil Mojžíš lid a řekl: „Spáchali jste velký hřích, který Hospodina velmi rozhněval. Vystoupím k němu na horu ještě jednou a pokusím se pro vás vyprosit odpuštění.“
A Mojžíš řekl Hospodinu: „Lid se dopustil velkého hříchu. Učinili si boha ze zlata a uctívali ho. Odpusť jim ještě jednou, aby mohli žít.“ Hospodin mu odpověděl: „Vrať se a veď lid, jak jsem ti řekl: „Můj posel půjde před tebou.““

Těmito slovy ukončil otec vyprávění. Jonatán chvíli přemýšlel a pak řekl: „Teď chápu, proč mi stále znovu říkáš, že máme zachovávat Boží zákony. Dal nám je, abychom mohli být jeho lidem.“ 
















11 - David a Goliáš
(1. Samuelova, kap.17)

Úvod
Ve válce s Pelištejci
            Před mnoha a mnoha lety byla v Izraeli válka. Pelištejci přišli do země, aby vraždili a rabovali. Král Saul povolal všechny muže do zbraně a táhl s nimi proti nepříteli.

chtěl jeden obr souboj.
            Tu vystoupil z řady nepřátel jeden obrovský bojovník a zařval: „Tak co zbabělci, kdo se odváží se mnou bojovat? Pokud jeden z vás zvítězí, vzdáme se vám. Pokud zvítězím já, budete našimi vězni.“ Goliáš, tak se ten chlap jmenoval, vypadal strašně. Měl obrovský oštěp a jeho meč byl téměř dvakrát delší než meče ostatních vojáků. Vojáci krále Saula se rozpačitě dívali jeden na druhého. Žádný z nich neměl dostatek odvahy dát se s tímto netvorem do boje. Co teď měli dělat? Plný obav hledal král východisko. Sám byl už na boj starý, ale ani jeho bojovníci neměli proti tomuto obrovi mnoho šancí. 

Král Saul vypsal odměnu.
            Na shromáždění, které král rychle svolal, mluvili všichni jeden přes druhého, ale nikdo neměl nápad, který by je zachránil. Tu řekl ministr: „Musíme vypsat odměnu!“ – „Ale jakou odměnu?“ – „Za co se někdo nechá od Goliáše zabít?“ Král Saul řekl: „Ten, kdo se odváží bojovat s Goliášem, dostane za ženu princeznu – mou dceru!“ „Dobrý nápad,“ křičeli ministři, protože byli rádi, že se našlo řešení. „Dostane princeznu a pytel zlatých mincí.“ 

Hlavní část
            Ihned byli k vojákům vysláni poslové, aby jim oznámili tuto zprávu. Kdo si však myslel, že se teď přihlásí mnoho bojovníků, byl překvapen. Goliáš byl tak obrovský a vypadal tak strašně, že se přes vypsanou vysokou odměnu nikdo neodvážil jít proti němu bojovat. 

David přišel ke svým bratrům do tábora.
            V těch dnech řekl otec Jišaj svému synovi Davidovi: „Tví bratři musí bojovat proti nepříteli. Určitě nedostávají pořádně najíst. Připravil jsem ti koš s kozím sýrem a chlebem. Vstaň, jdi k nim a přines jim to.“ Když přišel David k vojákům, stáli všichni kolem a nevěděli, co mají dělat. „Už jste zvítězili?“ zeptal se David. „Zvítězili? Podívej se naproti k nepřátelům, chlapečku, pak budeš vědět, co se děje. Vzali si s sebou obra. Je tak silný a hrozný, že nikdo z nás nemá šanci ho porazit.“

Protože nikdo nechtěl bojovat s Goliášem,
            Všude viděl David pouze ustrašené a bezradné obličeje. David si pomyslel: „Když pasu ovce mého otce a ukáže se lev nebo medvěd, tak seberu všechnu odvahu a házím po něm kameny, dokud ho neodeženu. Vždycky jsem se spolehl na Boží pomoc. Proč by mne měl nechat v nouzi, když se pustím do boje s Goliášem?“

nabídl David králi svou pomoc.
            A tak šel David ke králi Saulovi a řekl mu: „Chci bojovat s Goliášem.“ Král byl sice rád, že se chce alespoň někdo pokusit bojovat s tímto obrem, ale David byl tak mladý a malý, že měl velké obavy zda to dokáže. „Můj chlapče,“ řekl král, „jsi velmi odvážný a statečný. To považuji za vynikající. Ale Goliáš je zkušený bojovník, obrovský a drzý. Co můžeme nyní udělat, abychom ti pomohli?“ 

Ale těžké brnění mu bylo příliš velké,
            Shromáždění se domnívalo: „Bez brnění nemá chlapec žádnou šanci.“ A tak nechal král přinést své nejlepší brnění a všichni Davidovi pomáhali při jeho oblékání. Když byli hotovi, uviděli smutný obraz: brnění bylo Davidovi příliš velké. Helma mu spadla přes uši. „Tak to nejde!“ mínil král Saul. 



a David se raději spolehl na Boží pomoc.
            David řekl: „Králi, nech mne bojovat tak, jak jsem zvyklý z pastvin. Zápasil jsem se lvy i medvědy a Bůh mi pomáhal. Jsem si jistý, že při mně bude stát i proti tomuto strašnému obrovi. Tak táhl David do boje. Měl pouze svou pastýřskou mošnu a v ruce prak. Rychle našel ještě několik oblázků do praku, se kterým uměl mistrovsky zacházet. Mnohokrát si už své umění vyzkoušel. Když chtěla některá ovce zaběhnout, vymrštil za ní David kámen, takže tulačka hned věděla, že nemá šanci.
Také lvi a medvědi rychle utíkali pryč, poté co poznali Davidovy kameny. Proto si byl David jistý, že s Boží pomocí může zvítězit také nad tímto hrozným obrem. 

Kdo vyhraje nerovný souboj?
            Sotva David vystoupil před izraelské vojáky, dostal obrovský Goliáš záchvat vzteku. „Co to je?“ zuřil. „Chce snad tahle nula se mnou bojovat? Rozsekám tě na kousky a předhodím ptákům jako potravu, ty drzý spratku.“ 
David zůstal v klidu a odpověděl: „Ty nafoukaná plechovko. Co můžeš dělat? Ty se spoléháš na své brnění, svou sílu a zbraně. To ti nebude nic platné, protože já se spolehnu na Boha. Ten mi pomůže porazit tě, obludo.“ 

Závěr
Obr se vrhl na Davida,
            Goliáš pořádně neslyšel, ale vrhl se s křikem na Davida. Izraelcům se od toho řevu zatajil dech. Copak neposlali Davida do boje! Byl to tak odvážný hoch a teď ho ten obr zabije.

ale David ho skolil.
            Ale David nebyl jen odvážný, ale i rychlý. Obratně se vyhnul útoku obra, který se kolem něj mihnul, aniž by mu cokoli způsobil. Rychle vložil jeden obzvlášť velký oblázek do svého praku a vymrštil ho přímo na Goliášovu obrovskou hlavu. Náraz byl tak silný, že Goliáš spadl jako pytel a zůstal ležet bez hnutí. David k němu rychle přiskočil, vzal meč obra a zabil toho netvora jednou ranou.

David dostal princeznu za ženu.
            Když to viděl Saul a jeho bojovníci, spadl mu kámen ze srdce. Pelištejci se tak polekali, že bez přemýšlení běželi pryč. David zvítězil. Nebezpečí bylo pryč. Izraelité se začali hlasitě radovat a zpívat. Pak vzali Davida na ramena a nesli ho přes tábor ke králi, který měl z Davidova vítězství velkou radost. Jak bylo slíbeno, dostal David za ženu princeznu a pytel zlatých mincí k tomu.






















12 - Jonášův útěk před Bohem
(Jonáš, kap.1-2)

Úvod
Rybáři po bouři hledali zboží vyvržené na břeh,
            Já jsem Tobiáš, jsem rybář a každý den vyjíždím na moře, lovit ryby. Ale když na vodě zuří bouře, je venku nebezpečno. Když se vítr opět utiší, prohledáváme pláž, jestli nenajdeme něco, co moře vyplavilo na břeh. Člověk si sotva dokáže představit, co všechno vyplave. Bedny s jemnými látkami, s ovocem a zeleninou a také utonulí lidé. 

a našli trosečníka.
            Tak tomu bylo také po velké bouři před týdnem. Šel jsem podél pláže, když jsem uviděl ležet na půl ve vodě nehybnou postavu. Když jsem si k postavě klekl, abych prohledal její kapsy, uviděl jsem, že je to muž, který ještě žije. Opatrně jsem ho otočil na záda, neboť vypadal pořádně zničeně. Jeho šaty byly roztrhané a plné chaluh a mořských řas. Tu otevřel oči a začal mluvit. Ale nerozuměl jsem jeho slovům. 

Ošetřovali ho dokud se neuzdravil,
            Spolu s dalšími rybáři jsme ho přinesli ke mně domů. Naše babička mu nejprve připravila horkou koupel a pak jej uložila do postele. Bez probuzení spal tři dny. 

a pak jim vyprávěl svůj příběh:
            Samozřejmě jsme chtěli vědět, odkud přichází a jak spadl do moře. Večer, při skleničce vína, konečně začal vyprávět:

Hlavní část
Jmenoval se Jonáš a měl jeden úkol,
            Začal: Jsem Jonáš. V posledních dnech jsem zažil něco neuvěřitelného. Začalo to tím, že jsem slyšel hlas, ačkoliv široko daleko nebyla živá duše. „Jonáši,“ řekl mi hlas: „Jonáši, vydej se do velkého města Ninive a ostře tam kaž, neboť zlé jednání obyvatel Ninive je nepřehlédnutelné!“ 

ale nechtěl ho splnit,
            Nejprve jsem si pomyslel: „Jonáši, ty sníš za bílého dne!“ Ale pak jsem to uslyšel znovu: „Jonáši, vydej se do velkého města Ninive a ostře tam kaž, neboť zlé jednání obyvatel Ninive je nepřehlédnutelné!“ To nebyl sen, to byl příkaz. Ale ani když byl přímo od Boha, jsem ho nemohl splnit. Netroufám si kázat na ulicích nebo na tržišti. A ani to nechci!

nýbrž se pokusil uniknout na konec světa.
            Proto jsem jednoduše běžel pryč. Někam, kde mne nikdo nezná, kde mne tento hlas nenajde. Šel jsem do přístavu Jafa. Tam kotví velké lodě, které plují přes moře do vzdálených zemí. Když jsem slyšel, že jedna vyplouvá do Taršíše, dal jsem kapitánovi peníze a nastoupil na palubu. Měl jsem v hlavě jen jedno - pryč. 

Když pak na moři zuřila bouře,
            Když jsme se za časného jitra vydali na moře, sluníčko na nebi se usmívalo, a já se těšil na krásnou plavbu po moři. Ale brzy se začala obloha zatahovat, objevily se černé mraky, a vítr nám začal hvízdat do uší. První blesky se míhaly na obloze, zvedla se hrozná bouře, která zvedala obrovské vlny. Kapitán mne varoval: „Teď bude na palubě hodně nebezpečně. Sestup do podpalubí a ulož se ke spánku. To je to nejlepší, co v této situaci můžeš udělat!“ Když se pak přes loď valily první obrovské vlny, znělo to, jako by se tříštily do tisíce kousků. Ještě jsem slyšel, jak námořníci začali prosit své bohy o pomoc a kapitán rozkázal hodit co možná nejvíce nákladu přes palubu, aby byla loď lehčí. Pak jsem od strachu usnul. 
 


losovali námořníci a shledali: Jonáš je vinen,
            Ale již chvíli poté mne kapitán probudil: „Vstaň a modli se ke svému Bohu. Třeba nás může zachránit on.“ Aby přišli na to, kdo je vinen tím, že nám tak strašná bouře hrozí záhubou, začali námořníci losovat. Když padl los na mne, doléhali na mne svými otázkami: „Odkud jsi? – Proč se nám vede kvůli tobě tak zle? – Jaký máš příkaz?“ 

protože chtěl utéct pryč od Boha.
            Vyprávěl jsem jim, že jsem Hebrej a právě se pokouším utéct před Božím rozkazem. Když to námořníci slyšeli, zeptali se mne: „Co teď s tebou máme dělat, aby tato strašná bouře přestala?“ Protože jsem neznal žádnou radu, řekl jsem jim: „Hoďte mne do moře, pak se bouře utiší!“ Ale to si námořníci netroufli. Chtěli se pokusit doveslovat na pevninu. Na břeh se však nedostali, protože bouře byla stále silnější. 

Námořníci hodili Jonáše do moře,
            O chvíli později jsem slyšel, jak se kapitán se svými lidmi modlí k bohu: „Pane, nepočítej nám smrt tohoto muže. Učiň s ním to, co se tobě líbí.“ Pak mne popadli a hodili přes palubu. Hlasitě jsem volal o pomoc a myslel, že přišel můj konec, když se přese mne valily vlny.

kde ho spolkla obrovská ryba.
            Nejsem si jistý, zda jsem to všechno skutečně prožil nebo jen snil. Když jsem spadl do vody, táhl mne silný mořský proud do hlubin, točil mnou sem a tam, že jsem ztratil orientaci a nevěděl, kde je nahoře a kde dole. Náhle jsem měl pocit, že jsem vstřebáván skrze úzký tunel. Po krátké, klouzavé jízdě jsem žbluňkl do velkého, tmavého prostoru, který byl plný malých ryb, chaluh, rákosí a vody. Kam jsem se to dostal? Spolkla mne snad obrovská ryba? Byl to všechno jen zlý sen? Nevěděl jsem, co si počít, a od strachu jsem nemohl přijít na žádnou jasnou myšlenku.

Závěr
Když Jonáš viděl, že před Bohem neuteče,
            Zdálo se, že se čas zastavil. Zoufalý jsem přemýšlel o své situaci. Utíkal jsem před Bohem proto, abych mohl jít svou vlastní cestou. Tak jsem se dostal do této situace. Tu jsem pochopil, že před Bohem nemůže nikdo utéct. Kam také? Copak není všude; také se mnou v břiše ryby?

modlil se k Bohu o pomoc
            Ve strachu jsem volal k Bohu:
„Pane, vrhls´ mne do hlubin, doprostřed moře, že mne vlny tloukly. Spousty vln šly přese mne. Voda ohrožovala můj život. Hloubka mne spolkla, rákos pokryl mou kůži. Klesl jsem ke kořenům hor. Země se za mnou zavřela. Ale ty jsi zachránil můj život ze záhuby.“

a byl zachráněn.
            Mé smysly chřadly, ale bylo mi jako by mne ryba opět vyplivla a vlny moře mne vyplavily na břeh.

Tím Jonáš zakončil své vyprávění. „To je neuvěřitelný příběh!“ mínil přemýšlivě rybář Tobiáš, který Jonáše našel na pláži. Žehnajíce zvedl ruce a řekl: „Před Bohem člověk nemůže utéct.“











13 - Mudrci od Východu
(Matouš, kap.2)

Úvod
Když na nebi zazářila nová hvězda,
            V noci, ve které se v Betlémě narodil Ježíš, zazářila na nebi nová hvězda, která oznámila celému světu tuto radostnou zprávu. Ale pak se stalo něco, co znamenalo pro malého Ježíše a jeho rodiče velké nebezpečí. Z daleka přišli do Jeruzaléma tři cizinci s karavanou. Sledovali hvězdu, aby navštívili Ježíše a dali mu dárky. 

chtěli tři mudrci navštívit královské dítě.
            „Tady to musí být. Jsme u cíle naší cesty,“ řekl Baltazar svým dvěma kamarádům. „Hvězda stojí téměř přesně nad tímto městem. Půjdeme do královského paláce. Tam najdeme právě narozeného krále.“
            Když zabušili na dveře, otevřel jim mrzutý strážník. „Kdo jste? Co chcete?“ „Dobrý večer,“ odpověděl zdvořile Melichar. „Chceme navštívit právě narozené královské dítě. Viděli jsme na východě jeho hvězdu a neseme mu dárky.“
            „O tom nic nevím,“ bručel strážník, „ale ohlásím to králi.“ Král Herodes zbledl, když slyšel, koho ti cizinci hledají. „Vy hledáte nového krále? To je zajímavé,“ lichotil. „Kde najdu toho nového, abych ho navštívil?“
            „Já jsem Kašpar,“ představil se první ze tří cizinců, „a přicházím z Východu. Když jsem před týdny pozoroval hvězdy, abych vyložil osud lidí, objevil jsem daleko na západě světle zářící hvězdu, kterou jsem nikdy před tím neviděl. 

Hlavní část
Ptali se krále Heroda v Jeruzalémě. 
            Celé dny jsem prohledával učené knihy, abych našel, co by tato hvězda mohla znamenat. Byla jen jedna odpověď: Hvězda oznámila narození jednoho podivuhodného krále. Protože jsem si však nebyl jistý, rozhodl jsem se, poradit se s Melicharem, nejslavnějším hvězdopravcem města Babylon.
            Po dlouhé cestě mne tam čekalo další překvapení. Náš společný přítel Baltazar, nejslavnější hvězdopravec Afriky, rovněž dorazil do Babylónu, aby s Melicharem mluvil o nové hvězdě.
            Společně jsme pozorovali, že hvězda září na noční obloze, vždy na tomtéž místě, daleko na západě. Brzy jsme byli zajedno, že nám chce ukázat místo, kde se narodil nový král. Tak jsme se rozhodli sledovat hvězdu, abychom přinesli dítěti dárky.“

Herodes se rozhodl zabít dítě.
            Král Herodes pozorně poslouchal. Chtěl-li nového krále odklidit z cesty, musel se dovědět, kde ho lze najít. Proto svolal královskou radu, aby dítě vypátrala. 

Královská rada vypátrala,
            To byla tlačenice v trůním sále. Úplně vepředu, mezi ministry a radou, stáli tři mudrci. Vzadu čekali kněží a písmáci se svými svatými svitky. Herodes se na svém trůnu netrpělivě poposedával. Pak začal: „Tito tři muži přišli z daleka. Viděli hvězdu, která oznámila narození nového krále. Já o tom nic nevím. Proto jsem svolal tuto královskou radu. Má pro mne vypátrat, kde se ten nový schovává. Měl by mne co nejdříve poznat!“ A začal hektický shon. Radní a ministr mluvili jeden přes druhého a hádali se, jak by se mělo nejlépe jednat. Písmáci prohledali své svitky, protože doufali, že někde najdou poznámku o narození nového krále.

že se dítě mělo narodit v Betlémě. 
            „Myslím, že jsem to našel,“ mumlal starý moudrý Tobiáš. V sále bylo hrobové ticho. „Tak nás nenapínej na skřipec,“ nadával Herodes, „a řekni, co víš!“ „Tady, v knize proroka Micheáše,“ začal Tobiáš, „stojí: „A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele.“
            „A, to je všechno?“ hartusil Herodes. „To dítě se mělo narodit v Betlémě. Ale kde je teď?“ „Už jsme dlouho klábosili,“ obrátil se král na tři mudrce. „Jeďte do Betléma, a když to dítě najdete, dejte mi zprávu, abych ho i já mohl navštívit.“ Ve skutečnosti však chtěl Herodes to dítě nechat zabít. Nevědomě přivedli tři mudrci malého Ježíše do velkého nebezpečí. Našel by skrze ně král Herodes to dítě?
 
Tam našli mudrci děťátko.
            Sotva prošli mudrcové městskou bránou Jeruzaléma, uviděli na obloze opět zářit hvězdu. Svítila jim skrz tmavou noc a vedla je do Betléma. Tam našli ve stáji Marii, která v náruči kolébala děťátko a Josefa, který rozdělával oheň, u kterého by se mohli všichni ohřát. 
            Tři mudrci nyní věděli, že jsou u cíle. Jak je to na Východě běžné, padli na kolena, aby vzdali narozenému Ježíši čest. Darovali mu zlato, kadidlo a myrhu a děkovali Bohu, že je přivedl ke svému knížeti pokoje.

Závěr
Anděl rozkázal, neprozradit dítě.
            Poté co se uložili ke spánku, přišel ke Kašparovi anděl a rozkázal mu: „Neprozraďte, kde jste nalezli děťátko. Zlý král ho chce zabít. Až se budete vracet domů, jděte oklikou kolem Jeruzaléma.“ Když Kašpar vyprávěl tento sen svým přátelům, řekl Baltazar: „Herodes na mě od začátku nedělal dobrý dojem!“ Melichar navrhl, raději si zajít, než prozradit narozeného Ježíše.

Andělé pomohli Marii při útěku.
            Té noci zašeptal Josefovi ve snu jiný anděl do ucha: „Rychle vstaň, vezmi dítě a jeho matku Marii a uteč s nimi do Egypta.“ A Marie vzala dítě do náruče a v tmavé noci utekli ti tři do cizí země, kde nikoho neznali. 
            Když mudrci nepřišli příští den do paláce, věděl král Herodes, že se tajně vrátili do své země. „Copak se člověk nemůže už na nikoho spolehnout?“ zuřil. „Ti mne poznají! Teď problém vyřeším svým způsobem.“ A rozkázal svým vojákům, zavraždit v Betlémě všechny malé chlapce, kterým ještě nebyly dva roky.

Anděl přivedl dítě zpět.
            Jak rádi byli všichni, když ten darebák krátce poté zemřel. A opět přišel k Josefovi ve snu anděl. „Můžete se vrátit domů. Zlý král Herodes, který usiloval malému Ježíši o život, zemřel.“ Tak bylo děťátko, skrze nebeské anděly, podivuhodným způsobem zachráněno.























14 - Dvanáctiletý Ježíš v chrámě
(Lukáš, kap.2)

Úvod
Malý Ježíš má být požehnán.
            Když bylo malému Ježíši osm dnů, nesli ho Marie a Josef do chrámu v Jeruzalému, aby ho tam nechali požehnat. Tím chtěli Bohu poděkovat za dar, který jim tímto dítětem dal.
            V chrámu k nim přistoupil jeden starý muž z malého, tmavého výklenku. Jmenoval se Simeon a na jeho obličeji ležel přátelský úsměv. Vzal malého Ježíše do náruče a vyslovil podivuhodnou modlitbu: „Pane, nyní mohu v klidu zemřít, neboť mé oči viděly zachránce.“ Poté požehnal dítě i jeho rodiče a šel pryč. Již u vchodu viděla Marie starou, moudrou ženu. Když Simeon odešel, přišla k Ježíši i Anna. Láskyplně dítě pohladila, žehnala mu a chválila Boha proto, že toto dítě bude dáno všem lidem. Zmatení šli Josef a Marie domů. Nerozuměli tomu, co Simeon a Anna svými slovy mysleli. 

Na zpáteční cestě ze svátků Pascha se Ježíš náhle ztratil.
            Malý Ježíš rostl, byl veselý a dobrý ke všem dětem a zvířatům a také ke svým rodičům. Zřídka se hádal nebo zlobil. Rád poslouchal v synagoze, co říkali moudří mužové o Bohu a lidech. To ho zajímalo. Až se jednoho dne, Ježíši bylo už 12 let, se při zpáteční cestě z Jeruzaléma ze svátků Pascha stalo něco podivuhodného. 
            „Ježíši, Ježíši, Jéžííííšííí!!! Kde ten kluk vězí? Jakube, kde je tvůj bratr? Ještě jsi Ježíše nenašel?“ „Neee, Ježíš tady není. Ani nevím, kde je, od Jeruzaléma jsem ho neviděl.“

Hlavní část
Marie a Ježíš si dělali velké starosti
            Marie si dělala velké starosti a zoufale se ptala sousedky: „Ester, viděla jsi Ježíše? Myslela jsem, že je u vás. Všechny děti se přece vrátily na tvém voze taženém osly. Chtěly přece jet s tebou a Rubenem. Kde jen Ježíš vězí? Vždyť se už stmívá.“

a okamžitě se vydali na cestu zpět do Jeruzaléma,
            Co teď měli Josef a Marie dělat? Josef utěšoval svou ženu a jemně ji hladil po vlasech. „Neplač, Marie,“ říkal: „Ihned se vydáme na cestu zpět do Jeruzaléma. Náš osel Hamor je ještě zapřáhnut.“
            Marie a Josef se rozhodli bez tvrdohlavého Hamora. Tomu se vůbec nechtělo zase po dlouhém dnu klusat a opět táhnout vůz přes prašné silnice a vyschlá údolí, kde není u cesty ani stéblo trávy a ani pramen vody.   
            Proto prostě zůstal stát a neudělal ani krok. A pouze hýkal své „IA, IA“ a dělal jako by nevěděl, co se po něm chce. Ale Josef ho podrbal za dlouhýma ušima a pošeptal mu, že musí nutně najít Ježíše. Neboť, i když byl Ježíš ve dvanácti již velký, zůstával stále ještě chlapcem a nebyl dospělý. Sám chlapec ve velkém městě, to přece nejde.
            Poté co mu Josef dal ještě trochu voňavého sena a pohladil jeho tlamu, vydal se Hamor na cestu. Po dlouhé noci vjížděli Josef a Marie, při prvních slunečních paprscích, skrz mohutnou damašskou bránu, do Jeruzaléma. 

aby ho tam všude hledali.
            Ihned začali s hledáním. Nejprve běželi do ubytovny, ve které bydleli během svátků Pascha. Ale Ježíš tam nebyl. Nikdo ho neviděl. 
            Byl snad na bazaru u obchodníků? Byl opět u silošských studní, do kterých se dalo vstoupit? Nebo byl u městských hradeb, kde si hrály děti? Ti dva všechno prohledali. Nikdo Ježíše neviděl. Jako by se do země propadl.
            Když Marie a Josef prohledali všechny ulice, všechna místa a nenašli ho, byli stále zoufalejší. Vysíleni klesli u Hamora, který tiše pokulhával. Podivuhodné, vypadalo to, jako by se osel stále znovu díval ke chrámu, jehož zlaté cimbuří se třpytilo ve slunci. Je snad Ježíš tam? Ale co by chtěl chlapec v chrámu? 


Zoufalí ho hledali v chrámu
            Přes všechny pochybnosti šli Josef a Marie přece jen konečně do chrámu. Trochu se báli, odvážit se tak blízko k Božímu příbytku. Třeba opět potkají tak podivuhodné lidi jako byl Simeon a Anna, jejichž řeči nerozuměli. Ale pak přišli na nádvoří. Marie a Josef šli přes davy obchodníků a rozhlíželi se. Za stoly dvou prodavačů zahlédla Marie dveře, které byly zakryty závěsem. 

a našli ho u učenců.
            Marie odhrnula závěs na stranu. Nemohla uvěřit tomu, co viděla: Její syn tady stál na kraji malého nádvoří ve sloupové síni a měl řeč. V kruhu kolem něj seděli staří učení mužové a pozorně mu naslouchali. Vypadali velmi zamyšlení. Ježíš asi právě řekl něco, o čem dosud ještě nepřemýšleli, ačkoli byli přece tak chytří a moudří. Jeden se škrábal na hlavě, jako by nevěřil, co tenhle kluk právě řekl. Jiný se tahal za bradku a přátelsky Ježíši přikyvoval a další právě chtěl z radosti ze slyšeného zatleskat. Ale nakonec se k tomu neodhodlal, protože staří a moudří učitelé z ničeho nic netleskají. Všichni zvědavě poslouchali, co tenhle dvanáctiletý říká. 

Závěr
Rodiče byli rádi a rozzlobení zároveň.
            „Ježíši, co tady děláš?“ křičela Marie šťastná a rozzlobená zároveň. Ale pak svého syna objala. „Tvůj otec a já jsme tě všude hledali.“ Na Josefovi bylo vidět, jak se mu ulevilo, když Ježíše našli. Ale i on byl trochu rozzlobený: „Jak jsi nás jen mohl tak vyděsit? Už hodiny tě hledáme.“

Ale Ježíš neměl špatné svědomí.
            I Ježíš byl rád, že zase vidí své rodiče. Vyprostil se však z objetí své mámy a podíval se na ni pohledem, který Marie u svého dítěte ještě neviděla. A pak řekl: „Nerozumím vašemu rozrušení, proč jste mne hledali?“

Musel být v domě svého Otce.
            Udiveně se díval na své rodiče: „Copak nevíte, že musím být v domě mého Otce?“ „Jak to myslíš?“ ptala se Marie. A ani Josef nerozuměl, co chtěl Ježíš říct. Už zase slyšeli rodiče v chrámu podivuhodnou větu. Tentokrát od vlastního syna. Pouze někteří učitelé, kteří poslouchali Ježíše, se pro sebe tiše usmáli.

Ježíš se vrátil se svými rodiči do Jeruzaléma.
            S radostí, že konečně našli Ježíše zdravého, zmizel Mariin i Josefův hněv velmi rychle. Protože chtěli šetřit Hamora a zotavit se z rozrušení, zůstali před namáhavou cestou zpět do Nazaretu ještě jeden den v Jeruzalémě. Ježíš nepřipravil svým rodičům po tomto zážitku v Jeruzalémě už žádné starosti. Sousedé v Nazaretu však zpozorovali, že Ježíš, přestože byl ještě mladý, dlouho trpělivě naslouchá lidem, kteří mu vypráví o svých starostech a potížích. Měl pro ně čas a často jim dokázal i pomoci.  
















15 - Rybolov Šimona Petra (povolání rybářů)
(Lukáš, kap.5)

Úvod
Šimon, kterému říkají Petr, vypráví:
            „Já jsem Šimon, kterému říkají Petr. To znamená „skála“. Říkají mi tak proto, že jsem se vždy – nebo skoro vždy – pevně, jako skála, držel Ježíše. Chci vám vyprávět, jak jsme se Ježíš a já stali přáteli.

Byl jsem rybářem na Genezaretském jezeře.
            Byl jsem rybářem na Genezaretském jezeře. To je hezké povolání. Ryby jsou velké a výborně chutnají. Je to ale také těžké povolání. Nejlepší čas k rybaření je hluboká noc. Když všichni spí, vyjíždíme se čluny a zkoušíme štěstí. Už můj táta, dokonce i můj děda, byl rybář. Od nich jsem se naučil, kde se dají na jezeře ulovit ty nejlepší kousky. Přesto k tomu vždy patří i kousek štěstí. Často jsme vyhazovali sítě celou noc a neulovili ani jedinou rybičku. Tak tomu bylo také v den, o kterém vám chci vyprávět. Se špatnou náladou jsme při východu slunce veslovali zpět k pevnině. Když je světlo, vidí ryby síť a v ten moment jsou pryč.

Jednoho dne přišlo mnoho lidí,
            Naše čluny jsme vždycky zakotvili pořádný kus od města. Tam je klidněji a můžeme nerušeně opravovat sítě. Onoho dne běhalo po pláži tolik lidí, že jsem se obával, aby naše sítě neroztrhali. „Co se děje?“ ptal jsem se jednoho z nich. „Nevíš, že sem přijde Ježíš, aby vyprávěl o Božím království?“ odpověděl mi. Ne, nevěděl jsem to a vlastně mi to bylo i jedno. Měl jsem jiné starosti. Museli jsme opravit naše sítě. 

Hlavní část
aby naslouchali Ježíši na jezeře.
            Už jsem o Ježíši slyšel. Povídalo se o něm ve vsi. Prý je výborný vypravěč. S tím jsem odhodil své myšlenky a pokoušel se opravit síť, která se minulou noc roztrhla. Tu nastal v davu pohyb, lidé se tlačili a strkali do sebe tak, že hrozilo, že někteří spadnou do jezera. Pak jsem uviděl Ježíše. 

Ježíš mne požádal, abych ho dopravil kousek dál,
            Bez spěchu a zcela klidně šel skrze dav – přímou cestou ke mně. Zpočátku jsem dělal, jako bych ho neviděl a zabýval se svými sítěmi. Ale to k ničemu nevedlo. Stál přede mnou a dlouze se na mne díval: „Mohl bys mne tvým člunem odvézt na jezero?“ Aniž by čekal na mou odpověď, nastoupil do člunu. 
            Co jsem měl dělat? Vlastně jsem byl naštvaný. Kdo to tady má říct? Komu patří člun? Jemu nebo mně? Ale pak jsem si pomyslel: Je to slavný muž, jistě ti něco za tvou malou cestu zaplatí. Pak budeš mít hned náhradu za to, že jsi tuhle noc nic neulovil.

aby mu lidé lépe rozuměli.
            Když jsme byli na jednu nebo dvě délky lodi od břehu, začal Ježíš mluvit. K tomu musím dodat, že jsem vůbec neposlouchal. Když jsem se člunem na jezeře, rychle zapomínám všechno kolem a pozoruji hladinu jezera. Kde vystupují vzduchové bubliny, kde malé vlnky a víry prozradí, že tam jsou ryby. Jsem rybář a mé povolání mne baví. Když Ježíš domluvil, odvezl jsem ho zpátky na břeh. Při tom jsem se na něj zřejmě díval takovým způsoben, že zpozoroval, že chci malou odměnu. Vždyť jsem mu obětoval svůj čas. 

Pak jsem na Ježíšovo slovo vyhodil sítě
            Ježíš se na mne dlouho díval a pak řekl: „Šimone, jeď támhle na jezero. Tam je hluboké, vyhoď sítě k lovu!“ Ještě to, myslel jsem si nejprve. Přijde jeden z Nazaretu, kde široko daleko není žádné jezero ani ryba, a chce radit. 
            Jak může vědět, kde a kdy lovit ryby? To mi ještě chybělo. Ale Ježíš se na mne díval tak přátelsky, že jsem se nemohl pořádně zlobit. „Mistře,“ odpověděl jsem proto, „celou noc jsme pracovali a nic neulovili.“ Vlastně jsem ještě chtěl říci: „A ty přece vůbec nerozumíš rybaření!“ Ale jak se na mne tak díval, vypadlo ze mne něco úplně jiného: „Na tvé slovo vyhodím sítě,“ řekl jsem. Jednoduše jsem mu nemohl odporovat. 

a ulovil spoustu ryb.
            Zavolal jsem kolegy, sotva jsme měli sítě ve vodě, začala voda vřít. Nemohli jsme tomu uvěřit, voda pěnila a stříkala kolem, protože v našich sítích uvízlo tolik ryb. Ačkoli každý, kdo byl ve člunu, táhl ze všech sil, nedostali jsme sítě do člunu. Byly tak plné, že hrozilo jejich roztržení. Rychle bylo jasné: Sami to nezvládneme. Když jsem se rozhlížel po pomoci, uviděl jsem Ježíše stát na břehu a myslím, že mi mával. Pak jsme zavolali ostatní rybáře o pomoc. Společně jsme vytáhli tu spoustu ryb, které byly tak těžké, že hrozilo, že naše čluny pod jejich tíhou klesnou.

Zmocnil se mne obrovský strach,
            Teprve na pevnině jsem si uvědomil, co se vlastně stalo, a zmocnil se mne velký strach. Kdo byl tento Ježíš, že mohl způsobit takový zázrak? Stál jsem před ním a on si mne opět prohlížel. A aniž bych mohl říci, proč jsem to udělal, padl jsem před ním na kolena. Zmocnil se mne strach a myslím, že tomu tak bylo u všech, kteří byli při tom. V tom okamžiku mi bylo náhle jasné, že Ježíš je „Boží syn“. Ježíš je ten, na koho náš národ tak dlouho čekal. Ježíš je Mesiáš, Syn Davidův, Svatý Boží.

neboť mi bylo náhle jasné: Ježíš přichází od Boha.
            Byl jsem úplně popletený. Nebyl jsem schopen formulovat jasnou myšlenku. Zmocnila se mne panika, protože jsem nevěděl kudy kam. Chtěl jsem běžet pryč, ale moje nohy vypověděly službu. Tak jsem před ním ležel, nemohl jsem ze sebe vydat ani slovo a konečně jsem vykoktal: „Pane, jdi ode mne pryč! Jsem hříšný člověk.“ 

Závěr
Ježíš mi dal příkaz,
            Ale Ježíš neodešel. Podal mi ruku a pomohl mi znovu na nohy.
Když se na mne díval, jistě zpozoroval, jak jsem zmatený. Stále ještě jsem nemohl pochopit, co jsem zažil, proč mi náhle bylo tak jasné, že Ježíš přichází od Boha, že jsem v něm potkal Boha. Ještě dnes to nemohu pořádně vysvětlit, ale vím to a pevně v to věřím. 
            A pak se na mne Ježíš opět dlouze díval, uchopil mou ruku a řekl: „Neboj se, Šimone! Od této chvíle budeš lovit lidi!“ Byl jsem tak rád, že se mnou Ježíš mluví, že jsem zpočátku slovům vůbec nerozuměl. Ale usadila se v mých uších a stále znovu jsem je opakoval: „Neboj se! Od této chvíle budeš lovit lidi!“

tak jsem se stal Ježíšovým učedníkem.
            Tenkrát to pro mne bylo velmi tajemné slovo a nedovedl jsem si představit, co znamená. Ale jedno jsem věděl přesně: Chtěl jsem v budoucnosti chodit s Ježíšem, chtěl jsem být při tom, když vyprávěl lidem o Božím království a chtěl jsem pozorně poslouchat a ne ustavičně snít o rybách, jak se mi stalo při prvním pobytu na jezeře.















16 - Utišení bouře
(Matouš, kap.8)

Úvod
Mnozí lidé se chtěli stát Ježíšovými učedníky. 
            Už zase byl Ježíš a jeho učedníci zdržen. Petr už seděl ve člunu a kroutil očima. Hlasitě si povzdechl: „Co ti všichni lidé od Ježíše pořád chtějí?!“ a netrpělivě na Ježíše zavolal: „Pane, pojď už, chceme ještě dnes přeplout přes jezero, a brzo bude tma.“ A pro sebe si mumlal: „Sebe se ptám, proč jsem tak spěchal do člunu a teď tady sedím v mokrých kalhotách a mrznu.“
            Ale Ježíš zase jednou vypadal, že má času a času. Byl zcela ponořen do rozhovoru s několika lidmi. „O čem ještě tlachají?“ ptal se Petr svého bratra Ondřeje, který se právě brodil vodou ke člunu. „Ale,“ odvětil Ondřej, „je tady několik lidí z okolí, kteří se k nám chtějí připojit.“ To Petra úplně rozzuřilo. Zlobilo ho, že k Ježíši stále proudí lidé a chtějí s ním jednat. Ale za nejhorší považoval tvrdohlavce, kteří chtěli být přijati do kruhu Ježíšova doprovodu.

Ale následovat Ježíše bylo těžké,
            Když Ježíš konečně nastoupil spolu s ostatními učedníky do malého rybářského člunu, Petrova nálada se trochu zlepšila. Byl rád, že lidé zůstali na břehu. „Pane,“ volal na Ježíše, „doufám, že jsi jim vysvětlil, že není jednoduché stát se učedníkem.“ „Ano,“ řekl Ježíš, „následovat mne může být někdy skutečně těžké. Ale vy víte, že s Boží pomocí to možné je.“  

Hlavní část
neboť člověk musel mnoho opustit.
            Petr myslel na to, jak před několika týdny opustil svůj dům. Jeho rodina jen třásla hlavou. Život byl přece dost těžký pro rybáře, jako byl Petr. Se svými bratry vyplouval každé ráno na jezero. Nehledě k tomu zda pršelo nebo bylo moře rozbouřené. Každý den musely být loveny ryby. Rodina z toho žila. Nechápali, že Petr a jeho bratr Ondřej všechno opustili, aby chodili s Ježíšem. Ráno nikdy nevěděli, kde budou spát. Nikdy neměli peníze, aby si koupili něco k jídlu. Úplně se spolehli na Ježíše.

Ale už si nemuseli dělat starosti.
            Ježíš znal vždycky nějaké řešení. Většinou se přihodilo něco zvláštního, když byli s Ježíšem na cestě. V každém případě ještě nehladověli. Vždycky dostali něco k jídlu. Přátelští lidé jim každý večer nabídli nějaké místo ke spaní. Tak to bylo s Ježíšem. Nikdo si nedělal starosti o příští den. S Ježíšem se cítili zaopatřeni. Být s ním na cestě, to bylo, jako by jednomu patřil celý svět.

Když se Ježíš plavil se svými učedníky přes jezero,
            „Petře! Haló! Spíš? Nejdřív nás honíš a teď tady sedíš a zíráš do vody,“ slyšel láteřit bratry: „Přilož ruku k dílu. Musíš taky veslovat, jinak se dnes nedostaneme přes jezero. Je úplné bezvětří a nemůžeme rozvinout plachty.“

lehl si do člunu a spal.
            Zatímco Petr a Ondřej spolu s Jakubem a Janem veslovali, uložil se Ježíš v zadní části člunu. Byli cvičení veslaři a brzy byli uprostřed jezera. S každým zabráním do vesel se vzdaloval břeh a pomalu nastávala tma. 

Náhle nastala silná bouře.
            Jakub chtěl právě rozsvítit lucernu, když náhle mohutně zahřmělo. Učedníci sebou leknutím trhli. Pak byl člun zachvácen vlnou a zvednut do výše. Učedníci křičeli a klopýtali jeden přes druhého. Jediné, co mohli dělat, bylo vrhnout se na dnu člunu a pevně se držet lavic. Člun byl vlnami smýkán sem a tam. Déšť jim šlehal do obličejů a naplňoval člun vodou.

Učedníci se báli o život.
            Jak se tak krčili ve člunu a strachovali se o život, viděli, že Ježíš leží na přídi a spokojeně spí. Tu učedníci vykřikli: „Pane, zachraň nás, jinak jsme ztraceni!“ Ale Ježíš dřímal dál. Tu se Petr rozhodl Ježíše vzbudit. Jednou rukou se pevně držel stěžně, protože se bál, aby ho bouře nestrhla do vody. A druhou rukou silně třásl Ježíšovým ramenem. Náhle Ježíš otevřel oči  a podíval se na Petra. „Pane,“ křičel zoufale, „zachraň nás, jdeme ke dnu!“

Ježíš jim pomohl a bouři utišil.
            „Nebojte se,“ řekl Ježíš úplně klidně, „co se může stát? Jsem přece s vámi!“ A postavil se ve člunu a zařval se zvednutými pěstmi do bouře: „Dej pokoj a zmiz!“ Ihned nastalo bezvětří. Člun plul opět na klidné hladině a brzy se přestal kolébat.

Učedníci se ptali, kdo je Ježíš.
            Učedníci se pomalu zvedli a posadili se vyčerpaní na lavice. Nemohli věřit svým očím a teprve teď se jim začala pořádně třást kolena. Bylo jim jasné, že vlastně pořád ještě nevěděli, kdo byl skutečně Ježíš. Samozřejmě již zažili, jak uzdravil nemocné. Ale rozkazovat bouři, to bylo zcela nemožné! To přece mohl jen Bůh. Byl snad Ježíš Bůh – tady s námi ve člunu?

Závěr
Ježíš bude vždy u svých učedníků.
            Ježíš viděl na tvářích učedníků, co jimi hýbalo. A řekl: „Vidím, že vaše víra je pořád ještě velmi slabá. Báli jste se jít ke dnu a zemřít, i když jsem byl s vámi. Myslíte si snad, že jste mi jedno? Slíbil jsem vám, že u mne budete chráněni. Jsem stále s vámi a opatruji vás. Patříte ke mně. Na to se můžete spolehnout.“

Učedníci dostali novou odvahu.
            Když to učedníci slyšeli, opět se uklidnili. A předsevzali si myslet v budoucnu na tato Ježíšova slova. Jaké bouře ještě měly přijít v jejich životě, ale od teď už neměl žádný z nich propadat strachu ani úleku! S tímto odhodláním uchopili Petr a Ondřej vesla a začali silně a rovnoměrně veslovat. Věděli, že život je plný nebezpečí a dobrodružství. A nyní jim veslovali vstříc.
Do rytmu úderů vesel začal Petr zpívat novou píseň, a brzy ji s ním zpívali i ostatní:
„Co stále přichází,
kam také jdu,
koho vždy potkám,
lhostejno, kde jsem:
Nikdy nejsem sám,
protože jeden mne nese,
neboť Bůh řekl:
Budu s tebou.“




















17 - Ztracená ovce
(Lukáš, kap.15)

Úvod
Lidé chtěli od Ježíše vědět:
            Vždycky, když Ježíš přišel do města nebo do vesnice, chtěli ho všichni vidět a slyšet všechny jeho příběhy. Zde se setkávali nejrůznější lidé. Mladí a staří, muži a ženy, malí a velcí, kluci a holky, bohatí a chudí, vážení a opovrhovaní – a všichni doufali, že k nim Ježíš přijde.

Proč nezůstaneš u nás, 
            Starosta vesnice, bohatí a zbožní lidé. kteří si zakládali na svém postavení, spořádaných rodinách, si mysleli, že Ježíš stráví svůj čas nejprve s nimi a domnívali se, že ti ostatní mohou klidně počkat. Tak byli zvyklí a tak to mělo, podle jejich názoru, i zůstat.

ale jdeš k jiným?
            Ale Ježíš to viděl jinak. Ježíši leželi na srdci především obyčejní lidé, ti chudí a nemocní, děti a všichni, o které se nikdo pořádně nestaral. To by zákoníci a ti, kteří se považovali za obzvláště zbožné, snad ještě pochopili, ale že se Ježíš obklopil i celníky a lidmi, kteří se nedrží svatého zákona, to bylo příliš!
            Celníci byli známí především tím, že od lidí brali příliš mnoho peněz a ošidili každého, naskytla-li se jim příležitost. A s takovými lidmi, se kterými nechce mít žádný slušný člověk nic společného, seděl Ježíš u stolu, jedl s nimi, pil a povídal si pozdě do noci. 

Hlavní část
Ježíš odpověděl příběhem:
            V očích zákoníků a zbožných to bylo nepochopitelné, a právě tak špatnou shledávali Ježíšovu oblibu lidí, kteří nevedli zbožný život. Musí se starat právě o ně, jim vyprávět příběhy o Bohu a jednat jako by byli dobří a vážení lidé? Ježíš věděl, že zbožní a zákoníci, kteří se velmi snaží líbit se Bohu, takto smýšlejí, a proto jim vyprávěl tento příběh: „Kdo z vás,“ začal, „kdo má sto ovcí, by nejednal tak jako pastýř, o kterém vám chci vyprávět?:

Pastýř se dobře staral o své stádo.
            Jeden pastýř měl velké stádo, o které se velmi dobře staral. Každá ovečka mu přirostla k srdci. Byl přitom, když se narodily, znal je od té doby, co byly úplně malé, hravé a roztomilé, a když viděl, jak rostou, jeho srdce se smálo.
            Někdy si i dělal starosti. Staral se o ně, když byly nemocné a chránil je před nebezpečím. Každou chvíli mohly dravé šelmy nebo loupežníci jeho ovečky napadnout. Ale pastýř na to byl připraven. Uměl je bránit kameny a svou holí.  
            Tak s nimi táhl zemí den co den, stále hledali dobrý pokrm a čerstvou vodu. Ovce ho znaly, slyšely na jeho hlas a následovaly ho. Cesta k další  pastvině byla často nebezpečná. Někdy vedla přes kamenité hory, úzkými cestami nebo kolem hlubokých propastí. Pastýř dával pozor, aby se žádná jeho ovečka nezranila nebo neztratila.
            Večer, když pomalu zapadalo slunce a obloha tmavla, vedl pastýř své ovečky do ohrady chráněné kameny, do salaše. Aby si byl jistý, že se přes den žádná ovečka neztratila, pečlivě je každý večer při vhánění do salaše počítal. 

Přece se jedna ovečka ztratila.
            A pak se to stalo. Přestože dával tak dobrý pozor, jednoho dne jedna ovečka chyběla. Nejprve si myslel, že se tento večer přepočítal. Den byl dlouhý a těžký, tak se to klidně mohlo stát. Aby si byl úplně jistý, vyhnal celé stádo ze salaše a počítal své ovečky podruhé. Ale nepomohlo to. Jedna ovce chyběla. A jak to tak tušil, byla to úplně maličká ovečka, která pravděpodobně sešla z cesty a zabloudila. Co měl teď dělat?



Co měl dělat? Hledat ztracenou ovci nebo zůstat u ostatních? 
            Mohl nechat celé stádo samotné a tak je vystavit velkému nebezpečí, zatímco by se vydal hledat ztracenou ovečku? Co by se stalo, kdyby se přiblížil vlk, medvěd, jiné divoké zvíře nebo dokonce loupežníci či zloději?
            Ale věděl, že tu malou, ztracenou ovečku nemůže nechat v nouzi, protože velké nebezpečí číhalo všude. 

Pastýř se ji rychle vydal hledat.
            Rychle zavřel dveře do salaše a vydal se na cestu. Právě se setmělo. Pastýř šel stále do hlubší noci. Běžel zpátky cestou, kterou prošel ve dne se stádem 
            Stoupal přes strmé skály a prošel hluboké rokle. Podíval se za každý keř a roští. Bylo to nebezpečné hledání, ke kterému se přidala obava, že malou ovečku nebude moci ve tmě najít. Opětovně zůstával stát, aby svou ovečku volal. Zůstával stát, aby poslouchal a aby nepřeslechl žádný hluk, přiložil si ruku k uchu. Ale nedostal žádnou odpověď. Tak rostly jeho obavy o ovečku každou minutu a každým krokem. 

Závěr
Našel ovečku a přinesl ji zpět.
            Náhle něco uslyšel, jenom zcela slabounce. Nebyla to ovce? Rychle šel směrem smutného bečení. A tu již viděl svoji ovečku. Našel ji! Zaběhla se ve skalách a nemohla ani dopředu ani dozadu. Vylezl k ní nahoru a pohladil ji po zádech. Plný radosti si položil ovečku na rameno a vydal se s ní domů. Pastýř nesl ovečku celou cestu až do salaše. Jeho radost byla tak velká, že zapomněl na všechnu námahu. Šťastně dorazil ráno ke svému stádu, které bez něj vydrželo. Teď byli zase všichni pohromadě.

Plný radosti (celý šťastný) o tom všem povídal.
            Pastýř měl takovou radost, že k sobě zavolal všechny své sousedy a přátele a řekl jim: „Radujte se se mnou, neboť jsem znovu nalezl ovečku, která byla ztracená.“

Bůh chce, aby se nikdo neztratil.
            Příběh se Ježíšovým posluchačům velmi líbil  a mysleli si, že je to tak: Každý, kdo něco ztratil, se raduje, když to opět najde.
            Ale Ježíš své vyprávění ještě neukončil. Musel svým posluchačům vysvětlit ještě něco důležitého: „Tak, jak se dobrý pastýř radoval z ovečky, kterou opět nalezl, víc než z celého stáda, tak se raduje Bůh z jednoho člověka, který sešel z cesty a zase se na ni vrátil. Raduje se z něj víc než z ostatních, o které se nemusí starat.“  



















18 - Ztracený (marnotratný) syn
(Lukáš, kap.15)

Úvod
Ježíš vyprávěl příběh:
            Jak je to s Bohem a jeho dětmi? Jak je to s těmito dětmi navzájem? Ježíš k tomu vyprávěl rodinnou historku, příběh o „ztraceném synu“.

Jeden otec měl dva syny.
            V příběhu vystupuje otec a dva synové, jistě měli i mámu, ale ta kupodivu není zmíněna. Příběh se odehrává na venkově, jedná se o zemědělské hospodářství, o práci ve stáji a na poli; ačkoli měli otroky a děvečky, kteří s prací pomohli, zbývalo ještě dost práce pro oba bratry.

Ten mladší chtěl své dědictví,
            Od rána do večera to tak šlo, den co den; všechno je prozatím jako vždy – až jednoho dne mladší syn udělal rozhodnutí, kterým se všechno změnilo. Šel k otci a nechal si vyplatit své dědictví, řekl: „Dej mi všechny peníze, které mi náleží.“ A tak se stalo. Otec neřekl ani slovo, počítal, dal peníze.

aby šel do světa.
            Samozřejmě se o tom dozvěděli sousedé: „Jaká drzost!“ říkali. „Co si to ten mladý dovoluje! Měl by si vzít příklad ze svého staršího bratra. Ten je pilný a přičinlivý!“ Ale ozývaly se i jiné hlasy mezi sousedy: „Nedělá přece nic protiprávního; je plnoletý; tady na venkově přece nemá v budoucnu žádnou šanci.“ Nevíme, zda se k mladému muži doneslo, co se o něm povídá. Víme jen, že se připravil na cestu do cizí země, a že než odešel, zařídil všechno, co bylo třeba zařídit.

Hlavní část
V cizí zemi utratil peníze
            Pak se vydal na cestu. Velké dobrodružství začíná. Skutečně, je to nový svět, do kterého vstupuje – velké třpytivé město s neobyčejnými, svůdnými možnostmi. Mladý muž se chopil možností, ještě má peníze, všechno se daří, dokud peníze stačí.

a musel hladovět.
            Po dlouhou dobu si nevšiml, jak to s ním jde z kopce. Jednoho dne ho jeho přátelé už neznali, dostavil se hlad, neměl jinou možnost, musel přijmout tu nejnižší práci, která je myslitelná: Stal se pasákem vepřů – práce, kterou se také provinil proti zákonům svého náboženství, protože jsou považována za „nečistá“. Chvíli to trvá, než je člověk na dně, než je úplně na mizině, než to dál už nejde.

Jak se z toho měl dostat?
            „Co teď ještě můžu dělat? Pokračovat dál jako doposud? Peníze jsou pryč. Něco se nepovedlo. Rád bych svalil vinu na druhé, ale je to na mně: špatní přátelé. Peníze jsem vyházel z okna. A kdybych šel domů, zpět k rodičům? Proč neříct: Promarnil jsem šanci, kterou jsem měl?“

Chce se vrátit k otci a stát se čeledínem.
            Jednoho dne to bylo opravdu tak daleko, že už to dál nešlo. Mladší syn se vydal na cestu zpět domů. Cesta se vlekla, myšlenky přicházely a nešlo se jich zbavit: „Co mne čeká? Co řekne otec?“
            Vesnice, ve které se narodil, byla stále blíž; stále naléhavější byla i otázka: „Co řeknu otci?“ Možná, že mladý muž (tak „mladý“ už nevypadal) měl dost výmluv nebo dokonce lží.
            Předsevzal si, že řekne toto: „Otče, udělal jsem spoustu chyb, teď skutečně potřebuji tvou pomoc.“

Přijme ho otec?
            A otec? Mladší syn byl pro něj „ztracený syn“. Nikdy nedostal žádnou zprávu. Ani nevěděl, jestli ještě žije, nebo je už dlouho mrtvý. 
            Den co den měl před očima svého staršího syna, který neúnavně pracoval, jeho poslušný syn. A pak uviděl svého druhého syna přicházet, toho mladšího, toho, který se vydal na cesty, toho, který se zdál být ztracený a již dlouho mrtvý. A přece otec věděl, že je to on.
            V ten okamžik nechal všechno ležet, vyskočil a spěchal – zapomněl na své stáří – vstříc synovi a objal ho – sotva, že stačil vracející se syn říci to, co si předsevzal; řekl: „Otče, co jsem dělal, bylo špatné.“ A pak řekl ještě něco, co si předem neusmyslil. Zeptal se: „Otče, máš mne ještě rád?“

Když jej otec viděl přicházet, otevřel mu náruč a připravil velkou hostinu.
            Člověk může otázky zodpovídat i jinak než slovy. Tento otec každopádně synovi ukázal, že jej nepřestal mít rád. Dal mu nové šaty a obuv, k tomu drahocenný prsten a uspořádal okázalou hostinu: „Ztracený syn je opět tady,“ řekl: „zdálo se, že je mrtev, ale opět žije. Teď už nic neschází.“
            Tak končí příběh mladšího syna – dítěte, jehož start do života, jehož život se nepodařil.
            Ale k velké radosti otce se zase našel a otec ho bez hněvu přijal do své náruče. A tak to teď je. Tím začíná druhý příběh. Nebo jsme zapomněli, že je ještě druhý syn? Ten pořádný a pilný syn, ten, který zůstal doma, a který vždycky udělal to, co otec chtěl.

Závěr
To probudilo hněv staršího bratra,
            Jak už to v běžných rodinách mezi bratry a sestrami bývá: Když jeden něco dostane, křičí ten druhý: „A co já? Já nedostanu nic?“ To musel zřejmě cítit i starší syn. Celý den pracoval na poli, unavený přišel večer domů – a co viděl už z dálky?

který po celou dobu pracoval pro otce.
            Hudba mu zněla vstříc, zpívalo se a tančilo. Nevěděl, co se děje; nejprve se zeptal jednoho dělníka: „Váš bratr je zase tady,“ řekl dělník, a: „Váš otec uspořádal velkolepou hostinu.“ V ten okamžik ztratil starší bratr rozvahu; vyběhl z domu plný hněvu: „Se mnou ne,“ myslel si, „ať si slaví jak dlouho chtějí; ale ne se mnou.“

Otec ho zval, chtěl se s ním radovat z návratu ztraceného.
            Hostina byla v plném proudu, ale otec musel něco zpozorovat, protože vyšel ven – kde spolu mluvili: „Tento lotr, můj uprchlý bratr, který opustil práci, aby se potloukal po světě. To není spravedlivé!“
            V biblickém příběhu, který vám vyprávím, zkusil otec všechno, aby staršího syna upokojil. „Nemůžeš se s námi radovat?“ zeptal se.
            Pravděpodobně na to bylo ještě příliš brzy. Nejprve spolu museli bratři mluvit. Udělají to? Příští den po hostině? Ráno, když půjdou, jako dříve, společně do práce.
            To by byl třetí příběh. O kterém bible neříká ani slovo. Ačkoli se zřejmě konal.


















19 - Ježíš a děti
(Lukáš, kap.18)

Úvod
Na cestě na svátky do Jeruzaléma
            Ježíš byl se svými učedníky na cestě do Jeruzaléma. Chtěli se tam v chrámu modlit a jako každý rok slavit velký svátek osvobození – Pascha. Všichni lidé v Izraeli měli radost z toho, že Bůh před mnoha sty léty osvobodil jejich národ ze zajetí v Egyptě. Na poušti obdrželi prostřednictvím Mojžíše deset přikázání jako dobrá pravidla pro své životy. 

přicházelo k Ježíši mnoho lidí.
            Cestou přicházelo k Ježíši mnoho lidí. Nemocní hledali uzdravení, jiní útěchu nebo odpovědi na těžké otázky, jako např.: „V desateru stojí: „Nezničíš (nerozbiješ) manželství.“ Co ale, když spolu dva lidé už opravdu nemohou žít. Dovolí Bůh přesto, aby se rozvedli?“

Často mluvil o Božích pravidlech života.
            Ježíš věděl: Bůh nám dal přikázání jako dobrá pravidla, která nám mají pomoci. Vyžaduje-li to nouze, lze zcela rozpadlému páru rozvod dovolit. Ano, ale kdy to dovolit a kdy musí být člověk přísný? To není tak lehké. Učenci s Ježíšem často diskutovali celé hodiny.
            Dnes to byli dva učedníci, kteří nesouhlasili s tím, co Ježíš vysvětlil lidem. Právě ho přemlouvali, aby si dnes už odpočinul. 

Hlavní část
Děti se tlačily na Ježíše.
            V odpoledním sluníčku seděli pod hustým fíkovníkem. Petr nespokojeně pronesl: „Proč Bůh dovolí, aby se lidé znovu a znovu hádali nebo dokonce zraňovali?“ Ponořeni do rozhovoru si ti tři vůbec nevšimli, jak přichází houf dětí s matkami. Až ho náhle zatahal malý chlapec ze zadu za plášť a řekl: „Ježíši, podívej, můj malý bratříček má docela legrační kůži. Můžeš mu pomoci?“ 

Ježíš se obrátil k dětem.
            Sotva se Ježíš obrátil, skočilo mu jiné dítě do náruče a volalo: „Ježíši, moje máma a já jsme tě dlouho hledali; tam naproti přichází s mou sestřičkou. Která je už dlouho nemocná a stále pláče...“ Ježíš dítě postavil. Pak se přátelsky obrátil ke všem ostatním a zvolal: „Je hezké, že jste mne všichni přišli navštívit. Budeme si společně hrát nebo vám mám něco zazpívat?“ 

To zlobilo učedníky.
            To už nemohli dva učedníci, kteří byli s Ježíšem, vydržet. „To snad není pravda,“ stěžovali si: „Právě se konečně zabýváme rozhodujícími otázkami našeho náboženství a nutně potřebujeme tvou odpověď. A ty jednoduše začneš dovádět s dětmi. Zůstaň přece jednou u věci – děti si s tebou mohou hrát potom...“ Také druhý učedník, Jan, se osopil na malé: „Tak to by stačilo! Děti nemají právo, plazit se po našem Mistrovi. Čekejte laskavě, až na vás přijde řada!“

Ježíš viděl v dětech vzory  víry.
            „Ne!“ řekl mu Ježíš přímo do obličeje, „tak nemluv. Teď mají děti přednost. Tito malí znovu nepřijdou. Podívej se přece. Není to nádherné, jak tyto děti prosí o pomoc, kterou potřebují? 
            Nepřemýšlejí desetkrát, jestli se mne mají zeptat. Jednoduše přišly a řekly: „Potřebujeme tvou pomoc!“ Z takové důvěry si můžeme my velcí ukrojit pořádný krajíc. Také my bychom měli tak přímo a plni očekávání prosit Boha o všechno, co potřebujeme. Obrací se k nám, i když hned nedostaneme všechno, co chceme. Pojďte děti, nenechte se zadržet. Matky, přineste své maličké, abych jim mohl požehnat a pomoci!“ 

Jsou vždy vítáni.
            Pak k němu přišli všichni. Jedna holčička přivedla svého nemocného osla a řekla: „Ty jsi přece jako lékař, kterého k nám poslal Bůh. Nemohl bys poprosit Boha, aby uzdravil mého milovaného oslíka? Bez něj nemůžeme nosit vodu ze studny.“ Přišlo také dítě, které Ježíši přineslo dvě malé kuličky z hlíny a řeklo: „Na, to ti dám!“ 
            Další přinášeli své sourozence, aby i oni pocítili Ježíšovu žehnající ruku na své hlavě nebo rameni. Neboť všichni věděli: Tento člověk má pro nás čas a ví, co máme na srdci. 

Děti a rodiče důvěřovali Ježíši.
            Samotní rodiče, kteří nejprve bázlivě čekali, se nyní odvážili blíž. Jestlipak vyslechne i jejich starosti a přání a poradí jim? Nebo jednoduše upokojí jejich srdce – a dá jistotu: Bůh mne neopustí, i když jsem jednou něco udělal špatně. On se neptá nejprve na mé chyby, ale na mé velké směrování. Chce, abych ostatní učinil šťastnými.  

Závěr
Ježíš se obrátil na rozzlobené učedníky,
            Příští ráno, když se myli u studny, zpozoroval Ježíš, že mu učedníci ještě neprominuli. Vůbec se mu nemohli zpříma podívat do očí. 

kteří mu ještě dlouho nerozuměli.
            „Inu,“ oslovil je Ježíš, „co si myslíte, že se včera děti a jejich rodiče naučili o Bohu jejich stvořiteli?“ „Prosím,“ otočil se Petr, „vyprávěl jsi jim snad nějaký příběh? To jsme vůbec nepostřehli... Včera večer jsme byli poněkud hluší a slepí...“

Z Ježíšova jednání s dětmi se naučili: Boží láska je důležitější než všechna pravidla.
            „Správně, Jane,“ řekl Ježíš. Položil ruku na jeho rameno a pokračoval: „Víš, samotná slova a příběhy nejsou to, co změní náš život. Ale, že se obrátíme k lidem, kteří od nás něco očekávají a rádi jim dáme to, co nám daroval Bůh – v tom to je!“
            Pak učedníkům vyprávěl, co veselého s dětmi předchozí den prožil – mluvil však i tom smutném. Brzy zpozorovali: také potřebujeme nadšení těchto dětí. A jejich otázky byly přinejmenším tak důležité jako naše.
            „Pojďme nyní dál do Jeruzaléma,“ řekli. „Těšíme se na velký svátek osvobození.“


























20 - Slepý Bartimeus  
(Lukáš, kap.18)

Úvod
Bartimeus žil v Jerichu.
            Tady u vchodu do města Jericha žil Bartimeus. Jeho jméno mělo v izraelském jazyce význam: Syn Timaiův. Tak věděli všichni obyvatelé města, ke které rodině patřil. A přece zde seděl Bartimeus den co den na kraji cesty – opuštěný. Zřídka kdy opustil toto místo. Neviděl, ačkoli byly jeho oči do široka otevřené: Bartimeus byl slepý. To mohl každý poznat. 

Byl slepý
            Bartimeus nebyl nespokojený se svým životem. Oční lékaře, optiky a obchody s brýlemi tenkrát ještě neznali. Narodil se slepý. To nešlo změnit. V každém případě alespoň nebyl svým rodičům na obtíž. A tak byl Bartimeus trochu hrdý na to, že se dokáže sám postarat o svou obživu: žebral. Co měl také jiného dělat? Alespoň sehnal docela dobré místo k žebrání – tady, kousek před městskou bránou. Tudy prošli všichni poutníci, kteří podnikali dlouhý pochod od města k městu, aby došli do Jeruzaléma.To bylo hlavní město, kde se nacházel velký chrám. Během let se Bartimeovi vyvinul vynikající sluch. Již z dálky rozpoznal, jestli se blíží velká nebo malá skupina  nebo zda se jedná o osamělého poutníka.
            Bartimeus byl schopen rozlišovat i bohaté a chudé: bohatí jeli většinou na oslu, který byl plně naložen cennostmi. Většina poutníků však byla chudá – téměř tak chudá jako Bartimeus. 

Hlavní část
a žebral na své živobytí.
            Ti nosili levné sandály ze zbytků látky nebo chodili bosí. To znělo jinak, našlapoval-li někdo bez bot nebo v pevné kožené obuvi. Přicházel-li boháč, natáhl mu Bartimeus vstříc pravou ruku. Přitom křičel: „Pane, ukaž svůj soucit se mnou!“ Ačkoli mu bohatí obchodníci většinou nic nedali a dělali, jako by neslyšeli volání slepého žebráka, nevzdával se Bartimeus nikdy naděje. V podstatě přemýšlel o tom, co mu kolemjdoucí zemědělci a pouliční obchodníci podstrčí: tady kousek chleba, tam zase několik oliv, a někdy dokonce scvrklé rybí hlavy. Srdce se však Bartimeovi rozbušilo, když někdo zůstal stát a povídal si s ním. Měl obzvláště velkou radost, když se dozvěděl novinky z dalekých krajin. Mnohdy byl první ve městě, kdo slyšel nejnovější zprávy ze severu nebo jihu země: noviny, rádio nebo televize tenkrát nebyli. 

Jednoho dne přišel do Jericha Ježíš.
            A tak Bartimeus jednou odpoledne již věděl, kdo se blíží. Podle kroků a stále bližšího hovoru poznal, že se jedná alespoň o tucet poutníků. Nebylo s nimi žádné tažné zvíře. Tito lidé měli obuty obyčejné sandály nebo šli naboso. Tu a tam se zapíchla do jílovité půdy poutnická hůl. Aha, a teď, když se turisté dostali téměř do jeho blízkosti, rozpoznal Bartimeus jejich výslovnost: ti nebyli odtud. Ti přicházeli z daleka. Ze severu, z Galileje. Mohli to být oni – Ježíš a jeho stoupenci? 

Proto křičel Bartimeus rozrušeně:
            Bartimeus slyšel již před několika dny, že se Ježíš a jeho přátelé vydali na cestu do Jeruzaléma. 
            A tady museli jít právě kolem Bartimea. „Ano, to by mohli být oni,“ vyvodil Bartimeus. Rozrušeně se ptal prvních, kteří šli kolem něj: „Řekni bratře, s kým jste tady na cestě?“ a jeho hlas se při tom třásl. „S Ježíšem, mužem z Galileje,“ slyšel odpovědět někoho se silným severním akcentem. 

„Ježíši smiluj se nade mnou!“
            Tu to z Bartimea vypadlo: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Vedle stojící mu však huboval: „Člověče, mlč!“ Ale Bartimeus byl k nezastavení. Sám nevěděl, co ho to popadlo. Peníze tady nedostane. To mu bylo jasné. A přesto křičel ještě hlasitěji: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“
            Teď to mohli slyšet opravdu všichni. Někteří z Ježíšova průvodu kroutili očima. Nejraději by žebrákovi zavřeli pusu. „Copak člověk nemůže mít nikdy klid? Nikdy se nemůže nerušeně bavit s Mistrem. Vždycky se najdou nějací neužiteční, kteří po Ježíši něco chtějí.“ Tyto myšlenky šly učedníkům hlavou. Ale už tušili: Ježíše si člověk nemůže nechat pro sebe. A tak se ani vůbec nedivili, že Ježíš najednou zůstal stát. Volal Bartimea k sobě.

Pak běžel Bartimeus k Ježíši
            Bartimeus rychle vyskočil. Jako by mu šlo o život, hodil si přes ramena svůj páchnoucí roztrhaný plášť. Pak běžel několik metrů k místu, kde tušil Ježíše. Polonahý stál nyní Bartimeus před Ježíšem. Jak moc si teď přál Ježíše vidět! Toho, o kom slyšel tolik dobrého: že Ježíš napřímil lidi, kteří byli zničení na zemi. Že dal oporu. Že utěšil a mnohdy dokonce uzdravil – jako milovaný Bůh.  
 
Závěr
a jeho oči byly otevřeny.
            Teď, najednou, tak blízko Ježíše, věděl Bartimeus, že tady je jeho místo – a ne na ulici. A tak mu bylo zcela jasné, co chce, když se Ježíš zeptal: „Co přesně pro tebe mohu udělat?“ „Pane,“ řekl Bartimeus klidným a pevným hlasem, „ať vidím.“ Ježíš řekl slova, na která Bartimeus potom celý život nezapomněl: „Prohlédni. Tvá víra tě zachránila.“

Od této chvíle chodil Bartimeus s Ježíšem.
            A Bartimeus viděl najednou všechno kolem sebe jasně a zřetelně: Ježíš před ním, obklopen mladými muži a ženami. Tam na kraji ulice rozpoznal místo, kde léta dřepěl (seděl). Tady ještě ležel v prachu jeho starý kabát – jako obal, který Bartimeus odložil. A Bartimeus křičel, ne zpíval tuto větu znovu a znovu: „Milý Bože, děkuji ti, že jsi se mnou, že všechny lidi miluješ a na mne jsi nezapomněl, že všechny lidi miluješ a na mne jsi nezapomněl.“
            Všichni se radovali a jásali s Bartimeem. S touto písní na rtech, šel Ježíš a jeho lidé dál – směr Jeruzalém. Bartimeus pocítil Boží blízkost. Aniž by se ještě jednou rozhlédl, vydal se s Ježíšem na cestu. Bartimeus byl tak plný radosti, že ho hned napadla ještě jedna píseň: „Ježíši zastav, nechoď kolem! Ježíši chci být s tebou. Slyšel jsem, že sem přijdeš. Zůstaň stát, chci od tebe víc.“ 





























21 – Zacheus
(Lukáš, kap.19)

Úvod
Míša přišla smutně domů,
            Všechny děti si hrály na ulici. Pouze Míša, malá dcera celníka Zachea, stála smutně na rohu a přihlížela. Nikdo si s ní nechtěl hrát. Pomalu šla domů. Máma se jí ptala, co se stalo.

protože si nikdo nechtěl hrát s dítětem celníka.
            „S dětmi celníka si nikdo nehraje,“ říkají, „nejsme dobří lidé, protože táta vymáhá peníze pro římské okupanty. Právě chudým bere poslední cent.“ Rodina zase jednou pocítila, jak zlí byli lidé na celníky. Nikdo s nimi nechtěl mít nic společného. Byli stavěni na tentýž stupeň jako žebráci a hříšníci.

Když přišel Ježíš do Jericha,
            Ještě když se máma snažila dceru utěšit, vešel Zacheus rozrušeně do domu: „Už jste slyšely, kdo přichází do města? Slyšíte ten hluk na ulici? Všichni chtějí vidět muže, o kterém je vyprávěno tolik podivuhodných příběhů. Pojďte, chceme přece vidět, je-li tenhle člověk opravdu něco zvláštního!“
 
Hlavní část
chtěl jej Zacheus bezpodmínečně vidět.
            Venku před domem vládla hustá tlačenice. Všichni byli na nohou, všichni chtěli spočinout pohledem na Ježíši a jeho učednících. Míša se snadno protlačila mezi lidmi, byla dítě. Ale u Zachea tomu bylo zcela jinak.

Lidé jej nenechali jít dopředu.
            Lidé jej nenechali jít skrz, tlačili jej zpátky a začínali nadávat: „Ty tady? Co chceš? Schovej se raději, aby tě Ježíš neviděl. Takový špatný člověk, jako jsi ty, je pro celé město ostuda. S tebou nechce nikdo nic mít. Jdi pryč!“

Ale to Zacheovi nevzalo odvahu.
            Když to uslyšela Míšina máma, zbledla a šla hned zpátky domů. Ale Zacheus se nenechal odradit. Chtěl vidět Ježíše. Ale jak to má zařídit? Úplně vzadu nemohl nic vidět, protože byl tak malý a dopředu ho nikdo nenechal jít.

Aby viděl Ježíše, vylezl na strom.
            Tu dostal nápad a rozběhl se. Kousek dál rostly na ulici vysoké stromy. Sebral všechnu svou odvahu a namáhavě vylezl na strom. Je to už dávno, co jako malý kluk vylezl na strom. Teď mu to připadalo docela pěkně těžké a téměř to nedokázal. Ale shora měl nejlepší výhled. A nikdo ho nemohl odhánět.

Všichni přicházeli k Ježíši.
            Odtamtud mohl Zacheus dobře vidět, jak byl Ježíš obklopen mnoha lidmi. Lidé se ho chtěli alespoň dotknout, protože věřili, že přinese štěstí. Těsně u Ježíše stáli nejdůležitější muži města. Ti všichni s ním chtěli mluvit. Jeden u sebe doma připravil hostinu.

Sám se staral o děti.
            A Zacheus viděl, jak Ježíš pohladil jeho dceru po hlavě. Od radosti a překvapení sebou házel na stromě tak silně, že málem spadl. 
            Jeho dcera Míša však šťastně běžela domů a povídala mámě, že ji Ježíš pohladil po hlavě. „Ježíš má rád i dítě celníka!“ radovala se. Také máma se radovala se svou dcerou, ale přece jen byla trochu smutná. Tak ráda by sama přišla na to, co dělá Ježíše tak slavným. A zatímco o tom ještě přemýšlela, otevřely se dveře a Zacheus přišel domů a s ním mnoho jiných mužů.


Pak šel Ježíš do domu Zacheova,
            „To je Ježíš,“ křičela Míša, „jak se sem dostal?“ Dům byl plný rozrušení, protože Zacheus chtěl připravit velkou hostinu: ze sklepa mělo být přineseno nejlepší víno, ze spíže ty nejlepší lahůdky, sladké ovoce, sýr, čerstvý chléb a nejlepší maso bylo podáváno. 
            Míša ale chtěla nutně vědět, proč přišel Ježíš právě k nim, k rodině celníka, kterým všichni pohrdali.

Závěr
protože chtěl všechny získat pro Boha.
            „To bylo tak,“ vyprávěl Petr, „když jsme šli dolů po ulici, uviděl Ježíš, jak ze stromu visí pár nohou. Vypadalo to vesele. Ježíš mne poslal, abych se podíval, kdo to byl. „Kdo jsi, co děláš?““ „A já jsem mu odpověděl,“ připojil Míšin táta: „Jsem celník Zacheus a chci vidět Ježíše!“ „Tu řekl Ježíš: „Pojď rychle dolů Zachee,“ vyprávěl táta dál, „a když jsem byl dole a úplně bez dechu stál před ním, dlouho si mě prohlížel a řekl: „Zachee, dnes chci být tvým hostem!“ „Inu,“ mínil Petr, „některým se to nelíbilo, mysleli, že Ježíš musí přijít nejprve ke zbožným a vznešeným lidem. Proto se pořádně zlobili a reptali.“ „Ale Ježíš je teď tady,“ řekl Zacheus a celý obličej mu zářil. „Chci zase dělat dobře všechno to, co jsem dělal špatně. Polovinu platu budu dávat chudým. A komu jsem vzal příliš mnoho, ten to dostane zpět a ještě něco k tomu.“
Tu vzal Ježíš Zachea za ruku a řekl: „Dnes je šťastný den pro tebe i celou tvou rodinu. Protože také ty – jako všichni ostatní tady v Jerichu – jsi Boží dítě, navštívil jsem tě.
Přišel jsem, abych hledal a spasil, co zahynulo.“ 


































22 - Ježíšův vjezd do Jeruzaléma
(Lukáš, kap.18-19)

Úvod
Vojáci pochodují do Jeruzaléma,
            Blízko Jeruzaléma žili Sára a Nátan. Jednou večer vyprávěl otec: „Dnes jsem viděl, jak římský místodržící Pilát Pontský pochodoval se svými vojáky do Jeruzaléma. Všech, kteří přitom byli, se zmocnila bázeň a strach. Pilát Pontský se chce o svátcích Pascha sám postarat o klid a pořádek.“
            „Vyprávěj dál!“ žadonil Nátan. „Ještě jsem nikdy neviděl římského místodržícího.“ „Dnes ráno,“ pokračoval otec, „bylo město plné hostů z celého světa, kteří chtějí v Jeruzalémě slavit svátek. Byl jsem právě na tržišti, když jsem uslyšel nebezpečný hluk. „Bum, bum, bum ....“ Nemohl jsem rozpoznat, co je to za hluk, ale zněl nebezpečně. Někdo přišel na to, že jsou to údery na buben, které římští vojáci používají při pochodech. 

aby násilím zajistili klid a pořádek.
            Ale vždyť je mír. Co chtějí římští vojáci v Jeruzalémě? Zatímco jsme ještě diskutovali, nastal v davu pohyb. Všichni začali divoce pobíhat. Pak jsem uviděl první vojáky. Hrozivě drželi v rukou oštěpy a  kopí, připraveni udeřit každého, kdo by rychle neudělal dostatek místa. Pak přišly bubny. Nejsem obzvlášť bázlivý,“ povídal otec, „ale údery bubnů, burácení vojáků a řinčení zbraní bylo tak hrozivé, že jsem z toho dostal husí kůži.“ „A co se stalo pak?“ chtěla vědět Sára, Nátanova sestra.

Hlavní část
Pilát Pontský chtěl v Jeruzalémě pokoj.
            „Pak přijeli římští důstojníci ve svých barevných uniformách na ušlechtilých koních. A v jejich středu jel na úplně bílém koni římský místodržící. Dělal strašný obličej. Někteří z diváků volali: „Buď zdráv, Piláte!“ Ale oni pro něj nebyli hodni pohledu a strnule hleděl před sebe. Bylo zřetelně znát, že s těmi lidmi nechce nic mít.“ „To jsi toho dnes ve městě hodně zažil,“ mínil strýc Tobiáš. „Ale nemysli si, že tady u nás byla nuda:

Dva muži opatřili malého osla,
            Poté, co jsi se vydal do Jeruzaléma, jsme já a Nátan vyvedli našeho osla a malé oslátko ze chléva a venku Sára oba přivázala. Právě jsem chtěl nasypat oves do koryta, a tu jsem uviděl dva muže, kteří chtěli oslátko odvázat. Běžel jsem k nim a ptal se: „Proč odvazujete naše oslátko?“ Víte jak mi odpověděli? „Pán je potřebuje!“ víc nic. Pouze: „Pán je potřebuje!“
            Inu, myslel jsem si, buď opatrný Tobiáši! Protože jsem nechtěl začít zbytečnou hádku s nějakým vysokým pánem, nic jsem neřekl, ale šel jsem za těmi dvěma, abych viděl, co s oslátkem zamýšlejí. Snad je chtěli koupit a zaplatit teprve tehdy, až je jejich pán uvidí.  

protože Ježíš chtěl přijet do Jeruzaléma.
            Ale stalo se něco úplně jiného. Před vesnicí stál obrovský zástup. Šel jsem tam a zeptal se, co se děje. „Nevíš, že dnes přichází Ježíš z Jericha do Jeruzaléma?“ zněla odpověď. „Dobře, a“ řekl jsem, „co je na tom tak zvláštního?“ Tu řekl někdo jiný: „To nevíš? Doufáme, že Ježíš je Boží kníže pokoje, který má přijít do Jeruzaléma. Proto jsme došli pro oslátko. Na něm má Ježíš vjet do Jeruzaléma a my s ním chceme táhnout do města.“

Lidé očekávali knížete pokoje,
            „Co je kníže pokoje?“ chtěla vědět Sára. „Lidé tady u nás a všude ve světě,“ odpověděl otec „doufají již dlouho v krále, který skutečně přinese pokoj.
            Ten nepřijde s vojáky a zbraněmi, aby lidi utlačoval a prosazoval klid a pořádek zbraněmi, jako se o to pokouší Pilát Pontský. 

který pojede na oslátku.
            Prorok Zachariáš ohlašoval Božího krále pokoje již velmi dávno. V jeho knize stojí:
            Jeruzaléme zpívej a raduj se! Hle, přichází k tobě tvůj král. Je spravedlivý a pomocník. Je chudý a přijíždí na oslátku.
            „Král, který je chudý a přijíždí na oslátku, je to ten pravý král?“ odvětil Nátan. „Já si představuji Božího krále jako tohoto Piláta Pontského, s mnoha vojáky, který přijíždí ve třpytivé zbroji na vzácném koni.“
            „Od takového jsme my jednodušší lidé nic nečekali!“ mínila máma: „Lidé doufali, že kníže pokoje je jeden z nich, který zná jejich starosti a bídu, který nežije v bohatství, když všichni musí hladovět. Proto nebude jezdit na válečném koni, ale jako chudí lidé na oslátku.“ 

Je Ježíš Boží kníže pokoje?
            „Je Ježíš opravdu Boží kníže pokoje?“ ptala se Sára. „Mohu pouze vyprávět, co se pak stalo,“ odvětil strýc Tobiáš. „Když jsme chvíli čekali, přišel Ježíš se svými učedníky. Lidé byli velmi rozrušeni. Mnozí očekávali, že nyní začíná nová doba s Božím knížetem pokoje. Proto začali zpívat písně, jiní házeli na cestu květiny a palmové větve, které si s sebou přinesli.“
            „A co dělal Ježíš?“ chtěl vědět Nátan. „Ten byl úplně klidný, ne tak rozrušený jako jeho přátelé a všichni lidé kolem něj,“ vyprávěl dál strýc Tobiáš. „Jeho učedníci pokládali své pláště na naše oslátko a pokoušeli se na ně posadit Ježíše. To bylo velmi vtipné. Sám Ježíš se musel smát, protože málem  spadl a na oslátku klouzal sem a tam.“

Závěr
Pochválen buď Ježíš.
            „Když jsem venku uslyšela zpěv,“ začala máma, „šla jsem se sousedy na ulici. Přišli jsme, právě když jel Ježíš kolem. Samozřejmě chtěli všichni vědět, co se bude dít. Lidé byli plni naděje, že Ježíš je kníže pokoje. Teď bude všechno lepší a pokoj v zemi. 
            Když jsme šli od Olivové hory do údolí a opět nahoru do města, zpívali jsme Ježíši starou královskou píseň: „Buď pochválen, který přichází, král ve jménu Božím, pokoj v nebi a čest Bohu na výšinách.“

Přichází ve jménu Božím! 
            Všude měli lidé radost, byli veselí, zpívali, smáli se a házeli květiny a větve z palem na cestu, aby pozdravili Ježíše. Ježíš byl k lidem velmi přátelský, často zastavil a mluvil s mnohými, kteří stáli na cestě. Celé to bylo jako velká a nádherná slavnost.“
            „Přinesl Ježíš pokoj, na který všichni lidé čekali?“ chtěli vědět Sára a Tobiáš. „Doufám, všichni v něj pevně věříme! Bůh ho poslal,“ odpověděla máma.























23 - Petrovo zapření
(Lukáš, kap.22)

Úvod
Když chtěli nepřátelé Ježíše zavraždit,
            Ježíšova přítomnost vzbudila v Jeruzalému, ve dnech před svátkem Pascha, velkou pozornost. Lidé ho rádi poslouchali, když mluvil o Bohu, Otci v nebesích. Ale velekněží a zákoníci chrámu viděli v Ježíši velké nebezpečí. Nejhorší pro ně bylo, že se opovažoval vykládat Mojžíšovy zákony nově. Zbývalo jen jedno, musel být přinucen k mlčení. 

byl Jidáš připraven ho zradit.
            Tu se jim dostalo neočekávaně pomoci. Ďábel musel vjet do Jidáše. Jinak se nedá vysvětlit, proč se tajně vkradl mezi Ježíšovy nepřátele, aby jim ho zradil.

Ježíšovi učedníci tomu nemohli uvěřit,
            Když večer po jídle seděl Ježíš se svými učedníky, řekl: „Zrádce sedí se mnou u stolu!“ Zaražení (v rozpacích) poslouchali všichni tato slova. Když opadlo první rozrušení, přemýšleli, kdo to jen může být. Ale čím déle mluvili, tím víc se hádali o to, kdo je Ježíšův nejstatečnější stoupenec, kdo je jeho nejlepší přítel, jeho nejvěrnější spolubojovník.  

a Petr řekl, že Ježíše nikdy nezradí.
            Petrovi to nestačilo. Proto řekl Ježíši: „Pane, já tě nikdy neopustím. Jsem připraven, jít s tebou do vězení i na smrt.“ Dlouho se díval Ježíš na Petra a pak odpověděl: „Petře, říkám ti: Ještě ani kohout ráno nezakokrhá, a ty už třikrát zapřeš, že mne znáš.“ 

Hlavní část
Když vojáci Ježíše zatýkali,
            Pozdě večer šel Ježíš se svými učedníky do zahrady Getsemane. Tu náhle přišel Jidáš s oddílem vojáků. Jidáš šel k Ježíši, jako by mu chtěl dát přátelský polibek. Ale Ježíš se mu podíval do očí a zeptal se: „Jidáši, chceš mne zradit polibkem?“

běželi všichni jeho učedníci ze strachu pryč.
            Když ostatní učedníci pochopili, že vojáci chtějí Ježíše zatknout, křičeli: „Pane, máme se bít mečem?“ Ale Ježíš zatřásl hlavou a zakázal jim použít zbraně. Vojáci Ježíše spoutali a odvedli do veleknězova domu. Učedníci ze strachu, že budou i oni zatčeni, utekli. 
            Jen Petr šel za Ježíšem, aby viděl, co se bude dít. Jen Petr se pokusil z bezpečné vzdálenosti sledovat, co se děje. Když vojáci Ježíše přivedli do veleknězova domu, připlížil se opatrně blíže. Třeba se naskytne příležitost něco pro Ježíše udělat? 
            Přes nízkou zeď mohl všechno dobře pozorovat. Otroci i děvečky rozdělali oheň, aby se u něj ohřáli. Petr sebral všechnu svou odvahu, a i když patřil k němu, šel na dvůr a posadil se doprostřed lidí, kteří seděli kolem ohně. Když schová (nechá) svůj obličej ve stínu, nemůže ho nikdo poznat. Měl ale příležitost poslouchat, co si povídají lidé z veleknězova domu. Tak by snad mohl vypátrat, co se stalo s Ježíšem. 

Když se ho ptali, zapřel Petr, že zná Ježíše.
            Ale sotva se posadil, přišla děvečka a prohlížela si ho zvědavě ze všech stran. „Tenhle nepatří k nám, ale byl také s tím Ježíšem,“ křičela a ukazovala na Petra. Ten byl k smrti vyděšen a nevěděl, co si má počít. Utíkat by nemělo smysl. Nedošel by daleko. Co by měl říct? Bez přemýšlení odpověděl: „Ženo, já ho neznám.“ Když děvečka trvala na svém a své obvinění opakovala, řekl otrok nevlídně: „Ženské klevety. Nech ho být. Když říká, že ho nezná, tak ho nezná. Žádný z nich by se neodvážil sem přijít.“




Ještě podruhé Petr popřel, že Ježíše zná.
            Zdálo se, že je nebezpečí zažehnáno. Ale dříve než se mohl Petr pořádně vzpamatovat, řekl někdo: „Můžeš nám vykládat co chceš. Myslím, že jsi přece jen jeden z těch, kteří tohoto Ježíše následovali.“ 
            Petr seděl, úlek ještě ve všech údech a dostal obrovský strach. Co s ním udělají, když objeví, že byl jeden z nejlepších Ježíšových přátel, který s ním chtěl jít cestou necestou. Ne, nesmí na to přijít. Komu by prospělo, kdyby byl i on zatčen? Pak by tady nebyl už nikdo, kdo by se mohl o Ježíše starat. Proto jednal, jako by byl uražen, že ho chce zase někdo spojit s tímto Ježíšem. „Člověče,“ odpověděl nevrle, „kolikrát mám opakovat, že nejsem.“ 
            Lidé u ohně měli jiné starosti a hádka s Petrem je již omrzela. Proto ho nechali najednou v klidu. Mnohem víc se zajímali o to, co se stane s Ježíšem. „Bude ukamenován, protože se rouhal Bohu,“ mysleli jedni. Jiní se domnívali, že bude Římany vyhnán, protože plánoval vzpouru. „Přibijí ho na kříž, pak nebude mít šanci vyjít z toho živý.“  
            Petr slyšel tohle všechno a jeho strach byl obrovský. Kdyby jen mohl Ježíši pomoci! Snad odtud vyjde bez zranění. Asi to bylo trochu lehkovážné, odvážit se do lví jámy. Aby nebyl nápadný, dělal, jako by vůbec nevěděl, co se stalo, a nechal si všechno ještě jednou vyprávět od těch, kteří s ním seděli u ohně. 

A nakonec zapřel Ježíše potřetí.
            Tu někdo náhle řekl: „To je zcela jisté, tenhle tady“ - a přitom ukázal na Petra – „ten byl taky s tím Ježíšem. Je to přece slyšet na jeho řeči, je z Galileje. Tam všichni následují tohoto Ježíše. Proč by měl být tenhle výjimkou.“ Petr, kterému se už dvakrát podařilo vytáhnout hlavu z oprátky, to zkusil i tentokrát stejným způsobem. Opovržlivě se podíval naproti a řekl: „Člověče, opravdu nevím, co to tady vykládáš.“

Závěr
Když kohout zakokrhal,
            V ten okamžik uslyšel Petr kokrhat kohouta, který svým křikem oznamoval nový den. 
Když se vylekaně otočil, uviděl náhle Ježíše, kterého vojáci v ten okamžik vedli přes dvůr. Dlouho hleděl Ježíš smutně na Petra. 

vzpomněl si Petr na Ježíšova slova
            Tu si Petr vzpomněl na večerní rozhovor, kde ujišťoval, že Ježíše nezradí, ale půjde s ním i do vězení i na smrt.
            A nyní se Ježíšova slova stala skutečností: Když kohout kokrhal, popřel Petr už třikrát, že Ježíše vůbec zná.

a hořce se rozplakal.
            Co měl nyní dělat? Proč zapřel Ježíše, ačkoli k němu chtěl vždy patřit?
Petr nevěděl co teď. Běžel ven a hořce plakal.















24 - Cesta do Emaus
(Lukáš, kap.24)

Úvod
Po smrti Ježíše
            Ještě stále nemohli pochopit, co se stalo. Petr, Jakub, Jan a ostatní učedníci se tajně shromáždili v domu Filipa. Dveře byly zavřeny na závoru. Strach jim svíral hrdlo. Římští vojáci Ježíše zajali, Pilát ho odsoudil k smrti a nechal přibít na kříž. Většina Ježíšových přátel tajně utekla z Jeruzaléma. Pouze jeho učedníci zůstali. Ale i ti se sotva odvážili vyjít z domu, schovali se tak dobře, jak jen to šlo. Tak seděli učedníci pozdě večer pospolu, četli bibli a pokoušeli se navzájem si dodat odvahu. A náhle někdo zaklepal na dveře. Zděsili se. Kdo to může být? Prozradil je někdo římským vojákům? Nikdo neřekl ani slovo, nikdo se neodvážil otevřít dveře. Klepání se ozvalo znovu a nyní slyšeli i hlas, který z venku volal: „Nebojte se, to jsme my – Kleofáš a Simeon. Otevřete, zažili jsme něco neuvěřitelného. Musíme vám to neodkladně vyprávět.“

měli dva učedníci zvláštní zážitek.
            Janovi i ostatním spadl kámen ze srdce. Opatrně otevřeli dveře. Rychle vtáhli Kleofáše a Simeona do pokoje. „Skutečně jsme viděli Ježíše!“ vykřikl Kleofáš. „Pomalu, pomalu!“ pokoušel se Jan oba uklidnit. „To přece není možné! Všichni přece víme, že Ježíš zemřel na kříži.“ 

Hlavní část
            Simeon ze sebe rozrušením sotva vypravil větu: „Byl opravdu u nás a slavil s námi večeři Páně! Nemohli jsme už déle sedět doma. Běželi jsme k vám do Jeruzaléma, abychom vám vyprávěli, co jsme zažili.“ 

Na cestě do Emaus
            „Dnes, po těch velkých poledních vedrech,“ začal Kleofáš, „jsme se já a Simeon vydali na cestu z Jeruzaléma do Emaus. A zatím co naše cesta ubíhala, šlo nám ještě jednou hlavou všechno to, co jsme v posledních dnech prožili. Bavili jsme se o tom, co se teď bude dít a jak by všechno mělo jít po Ježíšově smrti dál. Ztratili jsme všechnu odvahu a nevěděli, co si počneme.“

potkali cizince.
            „Zatímco jsme spolu mluvili,“ pokračoval Kleofáš, „potkali jsme jednoho cizince. Byl rád, že nás může doprovodit. Tak nemusel jít celou cestu sám. Simeon ani já jsme se o něj zpočátku nestarali, protože jsem živě diskutovali. Pak se ale cizinec zamíchal do hovoru. Chtěl vědět, o co se tak urputně hádáme. „Copak jsou opravdu lidé, kteří nezaslechli, co se stalo v Jeruzalémě?“ – myslel jsem si a nemohl to pochopit. „Ty jsi asi jediný cizinec, který neví, co se stalo?“ obořil jsem se na něj nevlídně. Ale on zcela klidně zůstal a pouze se zeptal: „Copak? Co se stalo?“

Vyprávěli mu o Ježíšově smrti
            „Opravdu jsi ještě nic neslyšel o Ježíši z Nazaretu?“ zeptal se poté Simeon cizince. Když neodpovídal, Simeon mu vysvětloval: „Ježíš byl velký prorok. Budil pozornost činy, uzdravováním nemocných, sytil hladové a otvíral oči slepým. Když Ježíš mluvil o Bohu, všichni ho napjatě poslouchali. Ale veleknězům byl trnem v oku. Proto ho odsoudili k smrti a nechali Římany, aby ho ukřižovali. My jsme věřili, že Ježíš je Mesiáš, kníže pokoje, který má přijít, aby Izrael osvobodil. Ale všechny naše sny byly jeho smrtí zklamány. Už nezbývá žádná naděje, že by se tato věc obrátila k lepšímu. Dnes už je třetí den po jeho smrti.“

a jejich zklamaných očekáváních.
            „A já,“ řekl Simeon, „jsem cizinci vyprávěl o našem úleku, když ženy dnes ráno vyprávěly, že Ježíšův hrob je prázdný. Tvrdily, že jim anděl řekl: „Ježíš žije!“. Po této zprávě běželi někteří z nás ke hrobu. Byl opravdu prázdný. Ale Ježíše nikde neviděli.“ 



Cizinec jim vykládal bibli.
            „A pak se stalo něco podivuhodného“ pokračoval Kleofáš. „Cizinec si myslel, že jsme asi věděli málo o Božím knížeti pokoje. Měli jsme si přečíst, co proroci napsali. Pak bychom pochopili, proč musel Boží kníže pokoje trpět. A začal nám vyprávět, co říká bible o Mesiáši od Mojžíše až k prorokům.“

Prosili ho, aby zůstal na večeři.
            „Mezitím nastal večer,“ pokračoval Simeon, „a my jsme téměř dorazili do Emaus. Na rozcestí jsme museli zahnout k vesnici. Myslel jsem, že cizinec se s námi chtěl rozloučit a jít svou cestou. Ale probrali jsme toho spolu tolik, vyměnili si tolik myšlenek, že jsem ho chtěl pozvat a tak jsem mu řekl: „Pane, zůstaň u nás, neboť brzo nastane večer a den se nachýlil.“  

Závěr
Při lámání chleba
            A skutečně, cizinec přijal pozvání a šel s námi. Jsme chudí lidé a tomu odpovídala večeře. Chléb a víno, víc jsme neměli. Venku před domem jsme se posadili pod keř vinné révy kolem stolu. Jako samozřejmě vzal cizinec chléb, poděkoval Bohu, lámal jej na kousky a dával z něj každému z nás.

poznali učedníci, že Ježíš žije.
            „A tu jako by nám spadly slupky z očí,“ říkal Simeon, „a my jsme věděli – to je Ježíš. On žije, je s námi. Slaví s námi večeři Páně, jako ji s námi slavil o svátku Pascha. Byl to on, kdo nám na cestě vykládal bibli a ukazoval, že Boží kníže pokoje musí trpět. Ježíš je ten kníže pokoje, on je Mesiáš. Ještě slyším všechna jeho slova a teď bych mu rád položil ještě tisíc otázek a slyšel jeho odpovědi. Ale nemohli jsme ho zadržet. Jak podivuhodně přišel, tak také zmizel. Ale nyní víme, že je s námi, když studujeme a vykládáme bibli. Je s námi, když lámeme chléb a slavíme večeři Páně. Pak ho můžeme poznat a víme, že žije, že žije pro nás.“

Spěchali zpátky do Jeruzaléma a vyprávěli to všem.
            „Jistě chápete,“ pokračoval Kleofáš, „že jsme to po všem, co jsme dnes prožili, nemohli doma vydržet. Běželi jsme zpět k vám do Jeruzaléma, abychom vám pověděli, co se stalo a co jsme pochopili. Ježíš žije, on je Kristus, jde s námi na našich cestách, je s námi, když slavíme večeři Páně.“ „Ano,“ řekl Jan. „Tak je to. Pán byl skutečně vzkříšen. Ukázal se také Šimonovi Petrovi.“






















25 - Letnice – narozeniny církve
(Skutky apoštolské, kap.2)

Úvod
Lukáš vypráví o Letnicích.
            Evangelista Lukáš vypráví, jak Letnice nabyly pro křesťany zcela nový význam. 
            Padesát dnů po svátcích Pascha se v Palestině sklízí první ovoce – především vinné hrozny. Proto lidé slaví svátek sklizně, který jmenují „Letnice“ (v řečtině „padesátý den“).
            Ke svátku sklizně nepřicházela pouze celá rodina s děvečkami a otroky, ale byli pozváni také cizinci, kteří žili ve městě. Obzvláště oblíbené bylo čerstvé mladé víno, které lidé při tomto svátku pili, aby byli veselí. Kapely hrály, lidé rozpustile tančili na ulicích a zpívali veselé písničky. Tak děkovali Bohu za všechno dobré, čím je obdaroval.

Učedníci měli strach a schovali se.
            Ježíšovým učedníkům nebylo o těchto Letnicích moc do zpěvu. Římští vojáci Ježíše zajali a přibili na  kříž. Zde zemřel a jeho učedníci a přátelé ze strachu utekli. Schovali se dobře jak jen mohli,  po všem co prožili, jim strach svíral hrdlo. Nebáli se jen římských vojáků, kteří vsadili do vězení každého, koho považovali za rebela. Ale byli také i jiní nepřátelé. Ti pronásledovali učedníky proto, že byli Ježíšovými přáteli a posly. 

Hlavní část
A tu se stalo něco neuvěřitelného,
            Také o Letnicích se sešli Ježíšovi učedníci jako každý den, aby se společně modlili a četli bibli, protože doufali, že v ní najdou naději a útěchu. Nebylo jim do zpěvu a veselí. Ale jak tak spolu seděli, stalo se něco neuvěřitelného. Ti, kteří byli přítomni nebo o tomto dění slyšeli, jej později vyprávěli evangelistovi Lukášovi, který všechno zapsal. Zatímco se lidé na ulicích veselili a dělali hluk, bylo v domě, kde se sešli učedníci, jako vždy, ticho. Většina z nich se odvážila jen šeptat. Měli strach z prozrazení. 

strach a smutek jako by zmizel.
            Najednou jako by se strhla bouře. Všichni mluvili jeden přes druhého, každý chtěl ostatním říci, co si myslel, na co přišel, co mu najednou vyvstalo před očima zcela jasné. Bylo to, jako by v nich vzplál oheň, jiskry skákaly z jednoho na druhého a naplňovaly je radostí a důvěrou. Jako by odfoukl malomyslnost a strach. Všichni byli naplněni novým Duchem a pociťovali, že Ježíš je s nimi a naplňuje je novou nadějí a vírou. Celý dům byl naplněn hlukem, jako by vypukla bouře. 

Odvážně začali učedníci vyprávět o Ježíši. 
            Učedníci, kteří se ještě před chvílí bojácně schovávali, byli jako proměněni. Všechen svůj strach a bázeň ztratili. Nikdo nemohl pořádně vysvětlit, co se stalo. Mnozí mysleli, že je uchopil Duch svatý a dal jim novou odvahu. Jiným bylo, jako by viděli plameny ohně nad hlavami učedníků. Byli naplněni velkou radostí, která je všechny uchopila. Vyřítili se z domu doprostřed slavících davů a začali lidem vyprávět, co prožili. A každý, kdo učedníky slyšel, cítil, že jsou nadšeni – ano, plamen a oheň. Skrze Ducha svatého se stali Ježíšovými apoštoly, Ježíšovými posly. 

Všichni rozuměli,
            Všichni si rozuměli. Bylo to, jako by apoštolé mluvili všemi myslitelnými jazyky a přitom si rozuměli. Bylo to tak neobyčejné, jako by zbožní Židé z celého světa přijeli do Jeruzaléma slavit svátek sklizně. Kolik lidí se tady sešlo, tolika jazyky se mluvilo. Všichni, kteří viděli jak odvážně a nadšeně apoštolé mluvili, byli překvapeni a žasli. Odkud vzali odvahu mluvit tady uprostřed o velkých činech Božích? Stále více lidí zůstávalo stát a poslouchat, co apoštolé říkali.

ale ne všichni souhlasili.
            Přece jen všichni nesouhlasili. „Musí se svým zbožným tlacháním rušit náš svátek?“ hubovali. „Chceme slavit a být veselí. Máme dost jejich žvanění, kterým nám kazí náladu. Pravděpodobně jsou opilí, nalili do sebe mnoho sladkého vína.“ To nemohl Petr bez odporu strpět. Sebral odvahu, vystoupil sám před dav a začal mluvit:

Zde začalo Petrovo velké kázání,
            „Drazí přátelé, kteří bydlíte v Jeruzalémě nebo jste sem přišli na svátky z daleka, chci vám říct něco důležitého. Já a mí přátelé nejsme opilí. Na to je ještě časně. Mluvíme však k vám s velkou radostí, protože tento svátek zcela změnil náš život. Když římští vojáci přibíjeli Ježíše z Nazaretu na kříž, ze strachu jsme utekli. Ježíše jsme nechali samotného a schovali jsme se. Byli jsme zoufalí, netroufali jsme si ani vyjít z domu. Nyní však stojíme před vámi plni odvahy a důvěry a svědčíme: Ježíš z Nazaretu, kterého lidé zabili, je mezi námi. Bůh ho vzkřísil a nás naplnil jeho duchem. Proto už nemáme strach, ale jsme naplněni odvahou a důvěrou. Pevně věříme: Bůh učinil Ježíše Krista k záchraně světa.“

Závěr
které mnohé přesvědčilo.
            Mnozí posluchači se nechali přesvědčit a ptali se Petra a ostatních apoštolů: „Vy muži, bratři, co máme dělat?“ Petr jim odpověděl: „Obraťte se a nechejte se pokřtít ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů. Pak dostanete také vy Ducha svatého.“ Mnozí posluchači se nechali pokřtít. Přidalo se k nim tenkrát více než 3 000 lidí, vypráví Lukáš ve Skutcích apoštolských.

Tak vzniklo první křesťanské společenství.
            Tak vznikl v Jeruzalémě o Letnicích první křesťanský sbor. Tito první křesťané společně rostli do blízkého společenství. Společně poslouchali, co jim apoštolé vyprávěli o Ježíši Kristu. Společně se modlili, společně slavili večeři Páně.

Na památku tohoto začátku slaví křesťané každý rok o Letnicích narozeniny církve.





























26 - Komoří z Východu
(Skutky apoštolské, kap.8)

Úvod
Ve společenství byla hádka.
            „Ne!“ křičel Lukáš: „Ježíši jste rozuměli úplně špatně, když ho chcete mít jen sami pro sebe. Bůh je pro všechny lidi.“ Lukáš o hádce ještě dlouho přemýšlel. Kdo vlastně patřil do společenství? Židé nechtěli jíst společně s Řeky; Římané se smáli Židům; bohatí odmítali sedět u jednoho stolu s chudými. Jak by mohl ve společenství opět zavládnout pokoj? A tu si vzpomněl na jeden příběh, který slyšel již velmi dávno. 

Proto Lukáš vyprávěl příběh.
            „Ano,“ řekl si Lukáš, „tenhle příběh jim  budu vyprávět. Pak snad pochopí, že Bůh nás chce vést společně, i když jsme ještě tak odlišní: malí a velcí, domorodci a cizinci, silní a slabí – my všichni patříme Bohu. Jak přesně zněl ten příběh?“ Lukáš přemýšlel. A pak začal příběh psát:
 
Filip dostal od Ducha svatého důležitý úkol.
            Filip byl zbožný muž. Věřil v Boha, hodně se modlil a chtěl svým životem sloužit Bohu. Jednoho dne jeho přátelé zpozorovali, jak odchází energickým krokem se zářícím obličejem aniž by řekl jediné slovo. Přátelé volali: „Haleluja - Bůh buď pochválen! Filip jistě dostal důležitý úkol od Ducha svatého.“ Neboť věděli, že Filip již dlouho na takový úkol od Boha čekal. 

Hlavní část
Ministr z Etiopie
            Filip byl zcela ponořen do sebe. Nacházel se na cestě do pouště. V písčité půdě se se svými sandály nemohl dostat pořádně daleko. Ale cílevědomě šel pořád dál. Tady ještě nikdy nebyl a ani nikoho neznal. Ale náhle uviděl nádherný vůz, který přijížděl po nerovném písčitém povrchu velmi pomalu. Filip slyšel, jak ve voze někdo nahlas čte Písmo svaté. Tu věděl: Bůh mne poslal sem. Muž, který tak hlasitě četl, byl komoří z východní země, ministr královny ze vzdálené Etiopie.  

přicházel z Jeruzaléma a četl v Písmu
            V Jeruzalémě se modlil a nyní byl na cestě domů, do Afriky. Jeho zájem, dovědět se o Bohu víc, byl tak velký, že se učil cizí jazyk, hebrejštinu, aby mohl číst sám v Písmu svatém o Bohu. Nyní byl na cestě domů a ještě plný zážitků ze svátku Pascha, který prožil v Jeruzalémě. A tak se úplně ponořil do svitku Písma, který ležel na jeho kolenou. Ponořil se tak, že vůbec nezpozoroval, jak k jeho vozu přiběhl nějaký člověk a že ho již chvíli plný očekávání radostně doprovází. 

„Rozumíš tomu, co čteš?“
            Filip byl velmi rozrušený. Protože kdyby se mu podařilo nadchnout tohoto muže pro Ježíšovu radostnou zvěst, mohl by o tom doma v Africe mnoha lidem vyprávět. Krátkou vroucí modlitbou poděkoval Bohu a také jej poprosil, aby našel ta správná slova. V tom se však už slyšel, jak říká: „Vážený pane, milý člověče, rozumíš vlastně o co jde v proroctví Izaiášovu, které právě čteš?“ 
            Etiopský dvořan zvedl zrak od svitku Písma a ptal se sám sebe, jestli člověk, který ho právě od kraje cesty oslovil, může číst myšlenky. Už chvíli si totiž lámal hlavu s významem slov proroka Izaiáše. „Jako ovce vedená na porážku, jako beránek, němý, když ho stříhají, ani on neotevřel ústa. Ponížil se, a proto byl soud nad ním zrušen; kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích? Vždyť jeho život na této zemi byl ukončen.“  

- a vysvětlil mu bibli.
            Etiopský dvořan se sám sebe ptal: „Co to má společného se mnou a mým životem?“ A tak se mu Filip právě hodil. „Můj bratře,“ volal na Filipa, „my se sice neznáme, ale snad tě poslal Bůh. Pojď, nastup do mého vozu a řekni mi, co o tom víš. Především: Co myslíš, o kom prorok Izaiáš mluví?“ 
            Filip se nenechal dvakrát pobízet.Vyskočil do vozu a sedl si vedle ministra. Ihned začal mluvit o Ježíši a vyprávěl, že Bůh stvořil všechny lidi jako jednu velkou rodinu. 
            Proto bral Ježíš děti do náruče, žehnal jim a nechal lidi, kteří ho doprovázeli pocítit: I vy jste děti, které Bůh miluje. Ale pak byl Ježíš od těch, kteří mysleli jen na sebe a druhým působili bolest, zavražděn. Bylo nyní všechno pryč? Ne, Bůh nenechal Ježíše mezi mrtvými, aby všem lidem ukázal: Vám je darován život, lhostejno odkud pocházíte z Asie, Afriky nebo Evropy. 

Závěr
Ministr byl nadšen a nechal se pokřtít.
            Ministr byl úplně ohromen tím, co mu Filip vyprávěl. Najednou viděl zcela jasně, co po něm Bůh chce. A rozhodl se sloužit Bohu celým svým životem. Když později přijeli k malé říčce, poprosil Filipa, aby ho pokřtil. Křest mu měl na vždy připomínat, že Bůh mu daroval život. V zaměstnání, doma, ve svátky i ve všední dny, každý den a na každém místě dá od nynějška všem pocítit: Ty jsi má sestra, ty jsi můj bratr, protože Bůh nás učinil jednou rodinou. Právě na to myslel, když ho Filip třikrát pokropil vodou. Poté co opět vystoupil do vozu, děkoval Bohu za toto šťastné setkání. 

Plný naděje jel ministr domů.
            Když chtěl etiopský ministr Filipovi poděkovat, nemohl ho nikde najít. „Inu,“ řekl si, „Bůh ho jistě rychle poslal k jiným lidem, aby i jim řekl tu radostnou zprávu o Ježíši. Svůj úkol na mně naplnil.“ A tak jel dál na jih, hloub a hloub do pouště. Do Etiopie měl před sebou ještě dlouhou cestu. To mu ale vůbec nevadilo. Plný radosti začal zpívat jednu africkou píseň: 
„Da na se, da na ase, da Onyame ase. Efri se, oye, nanado, do so oh oh. Da na se, da na ase, da Onyame ase.“
            „Potřebuji překlad, abych mohl tuhle píseň zpívat se všemi lidmi,“ myslel si ministr. Bůh měl radost z tohoto přání a dal mu svého ducha. Když etiopský ministr zazpíval tuhle píseň ještě jednou, zněla ve všech jazycích světa:
            „Díky Bohu, neboť je dobrý. Díky Bohu, Pánu. On je k tobě dobrý. On je dobrý k tobě a ke mně. Díky Bohu, neboť je dobrý. Díky Bohu, Pánu.“





























27 - Obrácení Saula
(Skutky apoštolské, kap.9)

Úvod
Lukáš vypráví o obrání Saula:
            Křesťané v Antiochii pozvali evangelistu Lukáše, aby jim vyprávěl o své nové knize „Skutky apoštolské“. Lidé se obzvláště zajímali o to, jak došlo k obrácení Pavla. Všem se to zdálo jako neuvěřitelný zázrak, že jeden z největších nepřátel křesťanského společenství, byl Ježíšem povolán mezi apoštoly. 

Po zavraždění Štěpána
            „Poté co byli zoufalí učedníci povoláni Duchem svatým k odvážnému následování Ježíše za apoštoly,“   začal Lukáš, „přišli v Jeruzalémě mnozí lidé do křesťanského společenství. Byli však také protivníci, kteří nesouhlasili s kázáním apoštolů. Ti začali křesťanské společenství pronásledovat a potírat. To byla těžká doba. Co se stalo Štěpánovi je pro to ošklivý příklad. Poté co se přiznal ke své víře v Ježíše Krista, došlo k hádce a jeho protivníci se usnesli, že ho zabijí. Obžalovali ho na základě falešných svědectví a za městem ho ukamenovali.  

pronásledoval Saul křesťany.
            Lidé z Jeruzaléma mi vyprávěli,“ vysvětloval Lukáš svým posluchačům, „že Saul, jeden mladý muž z Tarsu, byl této vraždy svědkem. Patřil k největším protivníkům křesťanství a měl by se ze smrti Štěpána velmi radovat. Saul tenkrát se svými kumpány prohledával v Jeruzalémě každý dům. Všude, kde našel křesťany, odvlekl muže i ženy do vězení. Bálo se ho celé křesťanské společenství. 
 
Hlavní část
Ale pak se stalo něco neočekávaného.
            Bohužel jsem nenašel žádného očitého svědka,“ pokračuje Lukáš ve své zprávě, „který by byl u toho, když se stalo to, o čem chci vyprávět. Je to, to nejpodivuhodnější, co jsem v životě slyšel. Z nejhoršího pronásledovatele křesťanů – ze Saula se stal Pavel, jeden z nejhorlivějších svědků Ježíše Krista. Mnozí mi vyprávěli, jak k tomu, podle jejich názoru, došlo. Ale myslím, že přesně to neví nikdo, protože nikdo z nich u toho nebyl. Proto,“ vysvětluje Lukáš svým posluchačům, „chci podat zprávu o tom, co jsem při svém pátrání objevil:

Když šel Saul do Damašku pronásledovat křesťany,
            Událost začala tím, že někdo Saulovi vyprávěl o křesťanském společenství v Damašku. 
            Toto společenství se jmenovalo „Nová cesta“, protože našlo skrze Ježíše novou cestu k Bohu. To strašně zlobilo Saula. Zapřísahal se, že zůstane věrný zachovávání víry otců a zničí všechny, kteří chtějí jít novými cestami. Proto si nechal vystavit policejní zplnomocnění (v bibli stojí „doporučující listy“), které mu dovolovalo uspořádat v Damašku hon na křesťany.  

zeptal se ho Ježíš: „Saule, proč mne pronásleduješ?“
            Co se stalo pak,“ vysvětluje Lukáš, „si musí člověk představit asi takto: S pěti nebo šesti těžce ozbrojenými vojáky vyrazil Saul z Jeruzaléma. Pak šli přes severní pohoří ke svahům hory Hermon, jejíž vrchol je po celý rok pokryt sněhem. Dál na východě začínala poušť. Horké větry před sebou hnaly oblaka prachu, která zakrývala slunce. Jemný písek se tlačil skrz všechny skuliny, horko a žízeň sužovalo všechny muže. Šli jen pomalu kupředu.  

            Tu je konečně obklopilo třpytící se světlo. Vyděšení muži zastavili, viděli, jak Saul spadl z koně a zvedá ruce k obranně. Slyšeli hlas, jakoby z nebe. Ale jen Saul rozuměl – k smrti vyděšen – slovům: „Saule,“ řekl hlas, „Saule, proč mne pronásleduješ?“ Koktavě vycházela slova ze Saulových úst. Třásl se strachy a ptal se: „Pane, kdo jsi?“ Saul ztuhl strachy, když uslyšel odpověď: „Jsem Ježíš, kterého pronásleduješ. Vstaň, jdi do města, tam se dovíš, co máš dělat.“ 



Saul oslepl.
            O chvíli později, když chtěl Saul vstát a otevřít oči, zpozoroval, že nemůže nic rozeznat. Neviděl a nepoznával svět. Oslepl. Bez orientace tápal kolem sebe. Vojáci ho podpírali, vedli za ruku do Damašku, do noclehárny. Tam seděl tři dny sám v pokoji, nemluvil, nejedl, nepil a nic neviděl. 
            Křesťané v Damašku mi vyprávěli, jak to bylo dál,“ vysvětloval Lukáš. Posluchači napjatě poslouchali, neboť obrácení Saula, který tak tvrdě pronásledoval křesťany, byl zázrak jen těžce pochopitelný. 

Proto byl k Saulovi poslán Ananiáš,
            „Zpráva: „Saul přichází i s vojáky z Jeruzaléma, aby  v Damašku uspořádal hon na křesťany!“ se ve  městě rozšířila rychlostí blesku. Mnozí křesťané se pokusili utéct nebo se schovali u dobrých známých. Báli se o svůj život, neboť všichni slyšeli, jak brutálně Saul pronásledoval křesťany v Jeruzalémě. 
            Ananiáš byl zbožný muž z Damašku. Denně se modlil k Ježíši a prosil ho o sílu pro tuto zlou dobu, která přicházela na společenství. Tu uslyšel na modlitbách hlas a bylo mu jako by to byl Ježíš, který vyslyšel jeho modlitby a řekl mu: „Ananiáši!“ slyšel hlas říkat „Ananiáši!“. A Ananiáš odpověděl: „Ano Pane, zde jsem!“ 
            Hlas mu řekl: „Ananiáši, vstaň, jdi do města, do ulice, která se jmenuje „Přímá“. A až tam přijdeš, zeptej se v domě Judově, na muže jménem Saul z Tarsu. Ten sedí ve svém pokoji a modlí se. Měl vidění. Teď čeká na Tebe. Vlož na něj ruce a požehnej mu, aby se mu dostalo Ducha svatého a opět viděl. 
            Ananiáš zbledl strachy. „Pane,“ řekl, „hodně jsem slyšel o tomhle muži; kolik zla napáchal ve tvém společenství v Jeruzalémě. Nyní je tady, aby zahubil všechny, kteří v tebe věří.“

Závěr
aby mu otevřel oči. 
            „Hlas ale,“ vysvětluje dále Lukáš, „řekl Ananiášovi: „Neboj se Ananiáši. Já jsem Saula vyvolil. On ponese mé jméno pohanům, králům a vládcům i synům izraelským.“ I šel Ananiáš do města a našel dům Judův. Zavedli ho k Saulovi, který tři dny seděl ve svém pokoji, nejedl, nepil a neviděl. Ananiáš sebral odvahu, položil své ruce na tohoto nebezpečného muže a řekl: „Milý bratře Saule, posílá mne k tobě Pán, Ježíš, který se ti zjevil na cestě, a chce abys zase viděl a byl naplněn Duchem svatým.“

Tak se stal ze Saula Pavel, apoštol Ježíše Krista.
            Na okamžik bylo v pokoji úplné ticho. Pak Saul otevřel oči – a skutečně viděl. Ananiáš mu otevřel oči pro Ježíše Krista. Saul byl z toho tak šťastný, že se nechal od Ananiáše pokřtít na Pavla. Od nynějška měl zasvětit svůj život Ježíši Kristu. Ze Saula, který pronásledoval Ježíše, se stal Pavel, který chtěl nést radostnou zprávu o Ježíši Kristu do celého světa. Všichni přítomní jedli, pili a slavili společně večeři Páně, aby se posílili.“

            Těmito slovy zakončil Lukáš svou zprávu o tom, jak šel Pavel, apoštol Ježíše Krista, do celého světa, aby hlásal evangelium. A zapsal ji do „Skutků apoštolských“. 





