
6. neděle postní – Květná – Dvůr, Hořice: 25.03.18
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista, který
sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého
věku podle vůle našeho Boha a Otce.
 Ž 70,2.6 + uvítání: čas pro otázky a hledání odpovědí na to, jak je
Bůh naší pomocí, jakým způsobem k nám přichází se svou záchranou
♫ 190

Modleme se: Děkujeme  tobě,  náš  Bože,  za  to,  že  tvůj  Syn
vytrval  v  poslušnosti  tvé  vůle,  doputoval  do Jeruzaléma a  neuhnul
před tím, co jej tam čekalo. Ačkoli mnohdy nerozumíme jeho pokoře
a trpělivosti, se kterou vše snášel, věříme, že to všechno mělo smysl.
Ačkoli šel vstříc smrti, poznáváme v něm pravého krále života, který
naplno vyjevil tvou lásku k nám.

Dotýkej se tedy, Bože, našich srdcí a posiluj naši víru, abychom se
nebáli, ale pro Krista měli sílu nést všechny obtíže a bolesti, abychom
tak jako on byli vytrvalí a věrně vždy očekávali tvou pomoc, abychom
přijímali ten způsob záchrany a spásy, který jsi ty vyvolil a v Ježíši
Kristu také dokonal.

Bože, buď s námi! Amen

♫ Svítá 297
promluva – vyslání do NŠ

 Fp 2,5-11
♫ 71,1-3.6 (první tři a poslední sloku)

„Hle,  jdeme do Jeruzaléma a  Syn člověka bude vydán velekněžím
a zákoníkům; odsoudí  ho na smrt  a  vydají  pohanům, budou se mu
posmívat, poplivají ho, zbičují a zabijí; a po třech dnech vstane.‟ (Mk
10,33n) Dej nám pochopit, Pane, smysl tvé cesty. Pouč nás o ní ty sám!
 Iz 50,4-9

Jestliže  je  Bůh  se  mnou,  nestane  se  mi  nic  zlého?  Jestliže  je
Hospodin moje pomoc, nemají protivníci žádnou šanci?

Možná i tak bychom mohli vnímat vyznání, které zaznělo z těch



dávných prorockých slov. Cosi podobného tu a tam z Písma zaznívá.
Důvěra v Boží pomoc je jedním ze základních biblických vyznání. Ale
to ještě vůbec neznamená, sestry a bratři, že všechno vždycky pro nás
dobře dopadne, když věříme Bohu a spoléháme-li na jeho moc.

Právě prorok Izaiáš nám svými výroky může dát správně pochopit,
jak  je  to  s  tou  Boží  pomocí  a  blízkostí.  Můžeme  díky  němu
nahlédnout, v čem spočívá a jak funguje.

My jsme slyšeli jednu z písní o Božím služebníkovi. Těch písní je
u Izaiáše víc. Zdá se, že v nich opěvuje jakéhosi modelového či snad
dokonalého Božího služebníka.

Nám dnes nejprve na začátku zaznělo vyznání, že jazyk a uši jsou
darem od  Boha.  Darem,  který  máme,  abychom jím  sloužili  Bohu.
Abychom zemdleného  bližního  mohli  podepírat  slovem.  Abychom,
podobně jako žáci poslouchají svého učitele, i my naslouchali Bohu,
jeho  slovu  a  jeho  naučením.  Abychom  nevzdorovali  jeho  vůli
a neuhýbali nazpět od cesty víry, na níž jsme byli povoláni.

Tak má žít Boží služebník, od Boha se učit a druhým lidem být
oporou.  Jenomže  ten,  kdo  takto  plní  své  poslání,  nebývá  vždycky
vlídně přijat. Možná nás to zarazí, ale s tímhle člověk často narazí.
Dočká se odmítání. A to nejen slovního. Vždyť my tu čteme dokonce
o bití, o vyrvání vousů, o potupení a poplivání. Např. mnozí proroci
tohle zažili. Pokud jsme tedy i my dnes vystaveni situacím, kdy lidé
nechtějí slyšet ani slovo, když začneme mluvit o Bohu a o víře, není to
vůbec nic nového pod sluncem. A můžeme být rádi, že své odmítnutí
vyjadřují  právě  jen  ústně  a  nikoli  třeba  silou  paží  či  nohou  nebo
nějakými potupnými gesty, znečišťováním apod.

I ten modelový Boží služebník je lidmi odsuzován a nepřijímán
pro svou poslušnost a za to, že tlumočí Boží povzbuzování a výzvy.
To  zkrátka  ke  službě  Bohu  patří,  takže  by  nás  to  nemělo  až  tak
udivovat.  A podle  toho  prorockého  vzoru  by  nás  to  nemělo  ani
zastrašovat:  „Neukrývám.  Nastavuji.“  Stojím  pevně,  nezaleknu  se,
neuteču. Protože Bůh je na mé straně, je mi nablízku.

My  dnes  vstupujeme  do  Velikonočního  týdne,  jehož  prvním
z vrcholů je utrpení a nakonec i smrt Ježíše Krista. A je jisté, že již
první církev viděla v té postavě služebníka z prorockých písní právě



předobraz Ježíšův. Bití a výsměch, potupa a nespravedlivé odsouzení
– to vše se objeví v Ježíšově příběhu v noci a ve dne na Velký pátek.
Těmito motivy ona píseň otevírala a i nám dnes otevírá vhled do toho,
co  Ježíše  o  Velikonocích  čeká.  Umožňuje  nám  pochopit  události
nastávajícího týdne,  které  si  budeme připomínat.  Odhaluje  nám to,
proč již samo utrpení Páně je událostí záchrany a naší spásy.

Ve  slovech  té  písně  nacházíme  zdroj  síly,  která  byla  Ježíšovi
samému  oporou,  když  na  něj  vztáhli  ruce,  když  jej  mučili,
nespravedlivě soudili a rozsudek nakonec vykonali. Poznáváme, proč
neuhnul, proč neutekl, proč to vše snášel. Byl totiž přesvědčen o Boží
blízkosti a pomoci.

Ale to vůbec neznamená, že by čekal, že to s ním nakonec nějak
dobře  dopadne.  Neznamená  to,  že  by  si  hýčkal  nějakou  naději  na
zázračné vysvobození. Nevyhlížel nadpřirozenou záchranu.

On vědomě prochází cestou utrpení, aby tak byl blízko všem těm,
kdo potřebují Boží pomoc. Vzal na sebe potupu a neuhnul, aby vnesl
Boží blízkost  do každého našeho lidského trápení.  Přijal  odmítnutí,
velmi tvrdé a drsné odmítnutí, aby dodával sílu těm, kdo jsou na tom
podobně jako on, aby prokázal Boží přízeň těm, na které doléhá zlo
v jakékoli podobě.

Takto, tímto způsobem platí vyznání o tom, že Bůh je nám vždy
nablízku a že je ve všem naší pomocí. Takto na něj můžeme spoléhat
pro Ježíše Krista a pro to, co podstoupil i kvůli nám. Může se nám stát
ledasco zlého. Naši protivníci mohou být mnohem úspěšnější než my.
Ale v tom všem „je Panovník Hospodin moje pomoc, blízko je mi ten,
kdo zjednává spravedlnost.“ Protože byl s Ježíšem, když všechno to
zlé snášel,  proto je v podobných chvílích i se všemi námi. Protože
Ježíš  tu  Boží  blízkost  a  pomoc vnesl  do  těch  situací,  kdy  nás  zlo
zmáhá  a  vítězí  nad  námi.  Ale  ne  nad  Bohem,  který  zjedná  svým
služebníkům spravedlnost. Amen
♫ 324



Náš Pane Ježíši Kriste, ty jsi nám přinesl spásu, v tobě se nám otevírá
Boží blízkost a pomoc. U tebe se proto přimlouváme:

V našem světě se i  nadále projevují  nenávist  a zloba,  vítězí  lži
a zvůle  mocných.  Prosíme,  ochraňuj  ty,  kdo trpí  kvůli  pravdě,  kdo
jsou oběťmi násilí.

V našem světě panuje nespravedlnost, jsou obrovské rozdíly mezi
chudými  a  bohatými.  Prosíme,  otevírej  oči  a  uši  těch,  kdo  žijí
v dostatku  a  nadbytku,  aby  byli  všímaví  a  citliví  pro  starosti
hladovějících a zbídačených.

V našem světě stále přicházejí  ke slovu zbraně a připravují o život
mnoho nevinných lidí. Prosíme za soucit s druhými, za mír pro místa,
kde lidé musí žít už dlouhé roky uprostřed bojů.

V našem světě jsou lidé stále nemocní a stále umírají.  Prosíme,
buď jim nablízku, buď jejich pomocí, posiluj je i jejich blízké v čase
jejich slabosti.

V našem světě  jsou  lidé  stále  nešťastní.  Prosíme  za  ty,  kdo  se
rozešli ve zlém se svou rodinou, kdo zůstali sami, kdo se trápí svými
vinami. Buď jim nablízku svým milosrdenstvím.

V tomto našem světě žije i tvá církev. Prosíme, dej jí svého Ducha,
aby dokázala podepírat zemdlené slovem i skutky lásky. Otevírej nám
uši, abychom slyšeli jako dobří učedníci a dokázali slyšené tlumočit
dál.

Ve tvém jménu společně k Bohu voláme: Otče náš … Amen
♫ 183

ohlášky
 L 9,23
 2Te 3,3.5
♫ 486


