4. neděle po Zjevení

29. ledna 2017
Biblická čtení:

Micheáš 6, 1-4.8
Slyšte nyní, co praví Hospodin: Povstaň, veď soud s horami, nechť slyší pahorky tvůj
hlas! Slyšte Hospodinův spor, hory i nepohnutelné základy země! Hospodin vede
spor se svým lidem, činí výtky Izraeli: Lide můj, co jsem ti udělal? Jaké potíže jsem ti
působil? Odpověz mi. Vždyť jsem tě vyvedl z egyptské země, vykoupil jsem tě
z domu otroctví, poslal jsem před tebou Mojžíše, Árona a Mirjam. Člověče, bylo ti
oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo,
miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.
1. List Korintským 1, 18-25
Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke
spáse, je mocí Boží. Je psáno: „Zahubím moudrost moudrých a rozumnost
rozumných zavrhnu.“ Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil
Bůh moudrost světa bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha
v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí. Židé
žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista
ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané,
jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť bláznovství
Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je sinější než lidé.
Matouš 5, 1-12
Když Ježíš spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu
jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je: „Blaze chudým v duchu, neboť jejich je
království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým,
neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po
spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou
milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo
působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou
pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když
vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.
Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i
proroky, kteří byli před vámi.“

Téma: Co je pro nás dobré
Jak to zní u Micheáše jednoduše: zachovávat právo, milovat milosrdenství a
pokorně chodit s Pánem Bohem.
Ježíš to říká také: Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni
budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze chudým
v duchu, neboť jejich je království nebeské.
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Vstupovat do Božího království – být milosrdný, odpouštět, promíjet, dávat znovu a
znovu šanci.
Jde to jen tehdy a daří se nám to jen tehdy, když jsme pokorní (chudí duchem).
Tehdy si také vybavujeme, jak je Pán Bůh milosrdný k nám, a proto i my chceme
být milosrdní k druhým. Jak říkává Eva S., když se modlíme „odpusť nám naše
viny, jako i my odpouštíme viníkům našim“ – ne-li, pak ani nám Pán Bůh nám
neodpouští.
Přesto neztrácet jasnou představu o spravedlnosti, nepodvolit se nátlaku a
nesouhlasit (byť i potichu) se lží, s nepravdou, nemlčet, protože tak se člověk
schová. A to přináší pronásledování, ale Ježíš k tomu dodává: Blaze těm, kdo jsou
pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. A když Vás
budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám kvůli mně, pak neprohráváte,
jakkoli to tak může vypadat, ale právě tehdy dostáváte hojnou odměnu – jste
přijímáni do Božího království.
Tohle Ježíš říká velkým zástupům lidí a také svým prvním čtyřem učedníkům, kteří
stojí kolem něho. Nedávno je povolal, oni viděli úplně zblízka jeho uzdravování
nemocných, uzdravování postižených rozličnými neduhy a trápeními, ochrnutých
lidí. Museli být jako ve snu, vždyť patří k tomu úspěšnému Ježíšovi, o němž se
pověst roznesla po celé Sýrii, Galileji, Desetiměstí, v Jeruzalémě, Judsku i
Zajordání. A on jim všem nyní říká: buďte pokorní, neváhejte plakat, litovat svých
selhání a chyb. Takový pláč přechází v radost z Božího odpuštění. Buďte
milosrdní.
Zní to hezky a zbožně, ale to nestačí. Máme si projít svůj život a své postoje vůči
druhým lidem. Nechat se usvědčit z tvrdosti našeho srdce a prosit o schopnost
odpouštět a promíjet, i když to znamená ztrátu věcí, peněz, třeba i dědictví. Když
se začneme přesto pomalu radovat ze života, myslím, že to je krok správným
směrem. I když se nám stane nespravedlnost, (dnes nám zatím nehrozí
pronásledování) nebo velké zlo od lidí - kvůli naší víře v Pána Ježíše, radujme se,
ba přímo jásejme, protože jdeme a snad již přímo vstupujeme do Božího
království. Najednou začneme prožívat, že Boží království je velmi blízko. Nelze
zažívat nic krásnějšího.
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