23. neděle po svatodušních svátcích

30. října 2016

Zvláštní 28. říjen
Slyšte slovo Hospodinovo, sodomští náčelníci, naslouchejte naučení našeho Boha, lide gomorský.
„K čemu je mi množství vašich obětních hodů, praví Hospodin. Přesytil jsem se zápalných obětí
beranů i tuku vykrmených dobytčat, nemám zájem o krev býčků, beránků a kozlů. Že se mi
chodíte ukazovat! Kdo po vás chce, abyste šlapali má nádvoří? Nepřinášejte už šalebné obětní
dary, kouř kadidla je mi ohavností, i novoluní, dny odpočinku a svolaná shromáždění; ničemnost a
slavnostní shromáždění, to nemohu vystát. Z duše nenávidím vaše novoluní a slavnosti, jsou mi
jen na obtíž, jsem vyčerpán, když je musím snášet. Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si
před vámi oči. Ať se modlíte sebevíc, neslyším. Vaše ruce jsou celé od krve. Omyjte se, očisťte
se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo. Učte se činit dobro. Hledejte právo,
zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy. Pojďte, projednejme
to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé
jako purpur, budou bílé jako vlna.
Izajáš 1, 10-18
Pavel, Silvanus a Timoteus tesalonické církvi v Bohu, našem Otci, a v Pánu Ježíši Kristu. Milost
vám a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Musíme za vás, stále Bohu děkovat, jak se sluší,
protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší. Proto jsme na vás hrdi v
církvích Božích, neboť vaše víra je vytrvalá v každém pronásledování a útisku, které snášíte.
Proto se stále za vás modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání a svou mocí
přivedl k naplnění každé vaše dobré rozhodnutí a dílo víry. Tak bude oslaveno jméno našeho
Pána Ježíše ve vás a vy v něm podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista.
2. List Tesalonickým 1,1-4.11-12
Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký
boháč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro
zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš
přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v
tvém domě.“ On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to viděli, reptali: „On je hostem u
hříšného člověka!“ Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým,
a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně.“ Ježíš mu řekl: „Dnes přišlo spasení do
tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův. Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co
zahynulo.“
Lukáš 19,1-10
Nikdy by mně nepřišlo na mysl, že vrchní celník a veliký boháč Zacheus může mi být pomocí
v rozvažování nad situacemi, které se kolem nás hromadí v souvislosti s letošní oslavou 28. října připomínkou vzniku Československého státu v roce 1918. Při této příležitosti se pak udílejí
vyznamenání a řády lidem, kteří nám byli a jsou (nebo by měli být) svým životním postojem, nebo
celým svým životem následováníhodným příkladem; příkladem hlubokého lidství, neotřesitelného
charakteru a ochoty pro vlast a pro její občany přinášet oběti a mnohdy ty největší oběti – vlastní
svobodu a život. Možná jste posuzovali kvalitu jednotlivých vyznamenaných, přemýšleli, zda
pravda je na straně „hradní“ či „v podhradí“. Možná jste se dokonce na jednu či druhou stranu
zařadili, jistě po promyšlené úvaze a zvažovaní dostupných informací.
Když však odložíme své úvahy a myšlenky a pokusíme se nechat promluvit Boží slovo, tak jako
skoro vždy, nás jeho zvěst překvapí.
Celník vybíral daně pro okupační mocnost – Římany. Svou funkci si celník pronajal za určitou
sumu a na určitý čas, a to, co vybral nad tuto sumu, byl jeho zisk. Zacheus byl veliký boháč, takže
musel lidí obírat pořádně. Lidé jím opovrhovali, byl pro ně kolaborantem a k tomu olupoval vlastní
spoluobčany. Proto asi musel žít ve svém vlastním světě, poměrně izolován, i když v přepychu;
jako mnozí dnešní bohatí lidé. A možná, že už ho to přestalo těšit to neskonalé bohatství, které ho
od ostatních odloučilo. Slyšel o Ježíši, který nabízí spásu a Boží království, ale jak se k němu
dostat? Je malý a všichni ti zbožní lidé kolem Ježíše, včetně zákoníků a farizeů ho k němu jistě

nepustí. Ještě by v té tlačenici mohl přijít k úrazu. Víme, jak to vyřešil. Vylezl na strom, schoval se
do větví a chtěl si Ježíše prohlédnout, až půjde pod ním, aniž by ho někdo další uviděl. Chytrý
plán, zůstat skryt a s odstupem (nadhledem) pozorovat Ježíše. Jenže Ježíš to všechno
„prokouknul“ a ukazuje Zacheovi úplně jiný přístup: zavolá na něj a pozve se k němu domů.
Ostatní lidé jím pohrdají, vyhýbají se mu, zato Ježíš k němu chce jít na návštěvu. Zacheus se mu
neprotiví, nenapomíná ho, nestanoví si podmínky pro svou návštěvu, má o něj neskrývaný zájem.
Nedrží si Zachea tzv. na distanc.
Sestry a bratři, to jsem si překvapeně uvědomila, že má být také náš křesťanský postoj. Nestavět
se na tu či onu stranu (vždyť stejně nevíme všechny informace, tím méně ty pravdivé), ale změnit
se sami a učit se dát příležitost každému, aby od nás slyšel Boží slovo (Ježíšovo slovo) o
porozumění, soucitu, odpuštění, našem zájmu a projevované lásce. Ustoupit od těch černobílých
názorů, které bývají tvrdé a nemilosrdné. Dosvědčovat i tímto jednáním Ježíše, že nám záleží na
každém člověku, nejen na chudém, ale i na bohatém, o kterém se můžeme domnívat, že mu nic
nechybí, když má dostatek peněz.
Celý ten zmatek a napětí a emoce kolem 28. října a předávání vyznamenání a řádů nás opustí,
když si chování a jednání Pána Ježíše vůči vrchnímu celníkovi a velikému boháči vezmeme
k srdci.
A co teprve, když sami sebe promítneme do role Zachea, i když třeba nejsme velicí boháči a jistě
ne vrchní celníci, ale jsme mu v něčem podobní. I my si přece někdy chceme raději držet odstup,
a to nejen od lidí, ale i od Pána Boha. On však i na nás volá, pojď rychle dolů, neboť dnes musím
zůstat v tvém domě. Kéž i my zareagujeme jako Zacheus a Pána Ježíše s radostí přijmeme do
svých srdcí, domovů a sborů. Protože pak bude následovat i proměna našeho jednání: budeme
radostně pomáhat druhým a naše chyby přestaneme skrývat, ale budeme se snažit je napravovat.

