19.2. 2017 Sexagesimae (60 dní do Velikonoc)
Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu, Nejvyšší, pět
žalmy, hlásat zrána tvoje milosrdenství a v noci tvou věrnost při nástroji
o deseti strunách, s harfou, při hře na citaru. Hospodine, svými skutky
působíš mi radost, plesám nad činy tvých rukou. (Žalm 92,2-5)
Píseň: 209 Ó slunce spravednosti
Modlitba:
Pane Bože,
ty znáš náš normální, obyčejný každodenní svět. Je nám většinou docela
dobře, máme kolem sebe fajn lidi, nikdo nám neubližuje, máme
dostatek, spíš přebytek. Věcí máme víc, než bychom potřebovali,
zábavy, práce, zážitků taky hodně. Většinu věcí bereme jako
samozřejmost. Moc si ty každodenní věci s tebou nespojujeme, spíš,
když se něco nedaří, tak si vzpomeneme... Odpusť naši nevšímavost,
nevděčnost. Vůči tobě i vůči lidem.
Myslíme teď na to „obyčejné“, každodenní. I to je požehnání, možná
ještě víc než ty věci neobvyklé. Děkujeme. Prosíme, zastavuj nás,
upozorňuj, ukotvuj – k sobě. Chceme tebe mít jako zdroj síly k
normálnímu lidskému životu.
Děkujeme za neděli, den, který jsi oddělil jako zvláštní, abychom se
nadechli z jiného zdroje. Prosíme, i dnešní bohoslužby proměň v setkání
s tebou. Amen.
Čtení: Lk 18,18-27
Píseň: Svítá 136 Kam v soudu den
Text: Zach 8,1-17
Kázání
Ve čtvrtek odpoledne se tady ve sboru sešli senioři. Bylo to milé setkání,
téma nás chytlo, po skončení jsme si ještě chvíli povídali. Venku před
farou už bylo mezitím rušno. Děti, které přišly na výtvarnou dílnu, byly
plné života. Postupně ve sborové místnosti vystřídaly seniory. Proč to
říkám? To je přece normální, že do kostela chodí děti i senioři, ne? Že se
potkají na zahradě, že při troše štěstí a ohleduplnosti malý divoch
nepodrazí babičce hůl. A že jsou tady spolu při bohoslužbách, jedni kvůli
dětem hůř slyší, druzí se snaží být víc v klidu. Mne by nenapadlo o tom

mluvit, kdyby o tom nepsal prorok Zacharjáš.
Přečtu ty dva verše krásně kralicky: Takto praví Hospodin
zástupů: Ještěť sedati budou starci i baby na ulicích Jeruzalémských,
maje každý z nich hůl v ruce své pro sešlost věku. Ulice také města plné
budou pacholat a děvčat, hrajících na ulicích jeho. (8,4-5)
Možná jste si to uvědomili, když jsme tuto 8. kapitolu četli, že je
tam jakýsi refrén. Několikrát, na začátku každého odstavce, se opakuje
věta: Toto praví Hospodin zástupů. Věta, která dodává vážnost,
věrohodnost. Tohle si prorok nevymyslel, tady nejde o naše lidské
nápady nebo logiku, ale rozhodnutí, slova Hospodinova.
Na náměstích se budou setkávat starci a stařeny s holemi, kolem
nich budou pobíhat děti. Jeruzalémské náměstí jako dětské hřiště v
sousedství domova pro seniory. To je opravdu to, co říká Hospodin
zástupů. Není to hloupé? Banální? Proč se to tady píše? Obraz
pospolitosti, vzájemnosti. Taky toho, že jsou tu všechny generace. To v
převratné době poválečné obnovy (po návratu z babylonského zajetí)
není samozřejmost. Podle pokračování textu se zdá, že i tato banální věc
se zdá neuvěřitelná. Připadá vám to nemožné? (Jako když má velbloud
projít uchem jehly?)
Záblesk Božího království. Vzájemnost, láska, tolerance. Kvůli
tomu Hospodin přivedl lidi zpět z exilu. Dává jim žít, zkoušet to nově.
Řekli bychom normálně. Nejde o nějaké budoucí nebe, ale docela
obyčejný život na zemi.
Hospodin přivedl lidi zpět a sděluje svou vizi budoucnosti.
Pospolitost lidská vyrůstající ze vztahu s Pánem Bohem. Požehnaná,
úrodná země. Bude to krásné a přitažlivé pro národy na východě i na
západě, budou přicházet a toužit patřit k tomu společenství taky.
Souvisí to spolu? Vztahy mezi lidmi a vztah k Hospodinu? Bible vidí
jasně, že všední život má být ukotven v Bohu. Jsou potřeba obě desky
Desatera, vztah k Pánu Bohu umožňuje se správně vztahovat k lidem.
S prorokem Zacharjášem jsme v období po návratu z babylónského
exilu, Jeruzalém, město, chrám, hradby je ještě v troskách, probíhá
obnova. Na začátku dnešní 8. kapitoly jsme slyšeli větu: I stalo se slovo
Hospodina zástupů. 2 "Toto praví Hospodin zástupů: Horlím pro Sijón
velkou horlivostí, horlím pro něj velmi rozhořčeně. 3 Toto praví
Hospodin: Vrátím se na Sijón a budu bydlet uprostřed Jeruzaléma.
Jeruzalém bude nazýván Město věrné a hora Hospodina zástupů Hora

svatá.
Hospodin horlí láskou. On se rozhodl, že se vrátí z exilu a svůj
lid přivede s sebou. Ten zásadní pohyb, impuls je pohyb Hospodina.
Jistě, jsou tady vnější okolnosti Kýrova ediktu a politického umožnění
návratu, ale Bible vidí jako to hlavní, že se k návratu rozhodl Pán Bůh.
To je východisko.
Co je naším východiskem, startem? Začátkem cesty, života víry?
Je to taky „ano“ z Boží strany. Přijetí, křest. Jsi můj, patříš mi. O tebe
mám starost, na tobě mi záleží. I když se pro křest rozhoduje člověk sám
(nebo jeho rodiče), křest je založen, umožněn tím „ano“ ze strany Pána
Boha.
Hospodin se vrátil na Sijón, přivedl lidi s sebou. V našem případě
– setkali jsme se s Pánem Bohem, jsme přijati, pokřtěni, patříme k němu.
Co dál? Jak to souvisí s onou „vizí pospolitosti“, ideální společností,
harmonickými vztahy...? Prorok vyřizuje úkol: Mluvte pravdu s
bližními, nezamýšlejte zlé. Vynášejte pokojný soud. To jsou ty dvě desky
Desatera. Hospodin vás vyvedl... nebudeš mít jiné Bohy... nezabiješ....
Vaše víra musí být spojena se životem a vztahy mezi lidmi. Jinak to není
víra.
Jak budovat, živit, posilovat vztah s Pánem Bohem? Zbožností.
Možná dost nemoderní slovo. Pravidelně se postarat o ukotvení. Správné
nasměrování. Někteří katolíci se modlí podle breviáře. Denní modlitby a
biblická čtení jsou zde rozvrženy do několik denních dob. Ráno,
poledne, odpoledne, večer. Kromě žalmů a čtení jsou v breviáři prosby,
abychom konali, co Bůh přikazuje,... (různými slovy opsáno, „abychom
žili z víry“) Podobně (byť zjednodušeně) má možnost „fungovat“ aspoň
modlitba, ztišení před jídlem. Uvědomit si nesamozřejmost života v
hojnosti.
Luther kritizoval zbožnost, která se stane mechanickou,
nicméně říká, že je důležité, aby se „modlitba stala ráno prvním a večer
posledním dílem. Je třeba se pilně vyvarovat falešných a podvodných
myšlenek, které říkají: Počkej ještě chvilku, pomodlíš se za hodinu, teď
musíš zařídit to či ono. Takové myšlenky svádějí od modlitby k jiným
věcem a z modlitby nakonec ten den nic není...“ Dostal se mi do ruky
výpisek z deníku jakéhosi miroslavského staříčka o tom, jak vypadal
duchovní život jejich rodiny. Popis, jak se rodina scházela několikrát
denně, poklekli u lavic, modlili se, zpívali, četli z knih.... v koutě byla
skřínka zvaná kútnica, kde byly knihy a kancionály, rodina, která neměla
knih, nebyla ve vážnosti a nikdo se s ní nechtěl spříznit.

Žijeme v jiné době? Ano. Mluvíme o vymknutí z kloubů. Uspěchanosti,
útržkovitosti. Jsme s tím spokojeni? Chceme něco měnit? Ovládá doba
nás, nebo máme nějakou autonomii?
Vztahování k Pánu Bohu může být něčím, co nás mění. V
praktických, denních, obyčejných věcech. Četli jsme z NZ o mladém
muži, kterému šlo o věčný život. Jde mu o to, aby to, jak žije, mělo
smysl. Nejde o to nějak to tady na zemi odžít, přežít, možná přetrpět a
pak že přijde něco věčného. On chce, aby to už teď bylo dobré. Proto se
jde zeptat Ježíše. Dobrý je jedině Bůh, dostane odpověď. To ti má
naznačit směr. Když budeš směřovat k tomu dobrému, bude to, co a jak
žiješ, věčné (dobré, smysluplné). Takže rada: ber vážně dobrého Boha a
tvůj život bude dobrý. Jak brát vážně Pána Boha? Žít přikázání. Však to
všecko dělám... Už jen maličkost: rozdej svoje bohatství. Pro tebe
prakticky víra znamená toto. Umět se spolehnout na Pána Boha,
uvědomit si, co je tvůj poklad, o který jde. A co poklad není, co je jen
prostředek.
Nevíme, jak se mladík nakonec rozhodl. Každopádně posmutněl.
A my se dovíme ten hezký příměr o velbloudovi, který prochází uchem
jehly. Nemožné u lidí je možné u Boha. To je věta, která zaznívá i v
našem prorockém textu. Pán Bůh chce působit nové pořádky: bohatý se
rozdělí, děti se budou respektovat se seniory, budeme se k sobě chovat
pravdivě. Docela obyčejně vypadá Boží království. Přijď království tvé,
prosíme.... do našich vztahů, rodin, rozhodování, do našich usilování,
bohatství, do naší chudoby. Přijď království tvé. Amen.
Píseň: 684 Učiň mne, Pane, nástrojem
Ohlášky, sbírka
Píseň: Svítá 148 Kdo na kolenou klečí
Přímluvná modlitba, Otče náš
Poslání: Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, Sijóne, z tebe se
veselí, ve své lásce ti odpouští. Sf 3,17
Požehnání: Vzejde setba pokoje: vinná réva vydá své plody, země svou
úrodu a nebesa svou rosu. To všechno dám jako dědictví pozůstatku
tohoto lidu. ...budete požehnáním, až vás zachráním. Nebojte se!
Jednejte rozhodně. Toto praví Hospodin zástupů. (podle Za 8,12-14)
Píseň: 699 Pane, dej ať nás nic už nerozdvojí

