3. postní neděle: 19.03.17
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 34,9n + uvítání: chceme se povzbudit v úkolu následování,
chceme společně posílit naši důvěru v Boží způsoby, které jsme
povoláni v našich životech prosazovat
♫ 502
Modleme se:
Po tvém bezpečí, náš Bože, toužíme vždy znovu.
U tebe vždy smíme nalézt pokoj a odpočinutí. Děkujeme ti za to, že
máš pro nás vždy otevřenou svoji náruč. Je to tvé slovo, které nám
udržuje výhled na tvou cestu, po níž máme jít. Děkujeme ti za to, že
tvé mluvení k nám neustává a pořád nám zní, i dnes.
Prosíme o tvou trpělivost, když ti neumíme nebo nechceme
naslouchat. Prosíme o tvou shovívavost, když podle slyšeného
nejednáme a tvou cestou, ukázanou nám ve tvém Synu Ježíši Kristu,
pohrdáme a nejdeme po ní. Prosíme o tvé odpuštění našich hříchů.
Prodchni nás svým Duchem, abychom byli odvážní, když máme
mluvit o tvém díle a svědčit o tvém království. Pomoz nám ke
každému dobrému jednání. Učiň nás vytrvalými, když máme odolat
ve zkouškách, když musíme třeba i zaplatit za své postoje a za svou
víru. Zůstaň s námi! Amen
♫ 702
promluva – vyslání do NŠ
 1Pt 1,13-21
♫ 167,1-2.6-7 (první dvě a poslední dvě)
„Jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem,
následujte ho; jestliže Baal, jděte za ním!‟ (1Kr 18,21) Dej, Pane,
našemu životu jednoznačnost a určitost, jasnost a zřejmost. Dej, ať se
dokážeme správně rozhodnout a v tom dobrém vytrvat.
 Mk 12,41-44

Co je to deset tisíc? Divná otázka? A přeci: Co je to deset tisíc? Jak
pro koho, sestry a bratři. Pro někoho živobytí na celý měsíc, měsíční
důchod. Pro jiného útrata za jeden večer v kasínu nebo podobném
zábavním podniku. Pro jednoho vše, co má. Pro druhého pouhý
zlomek, jehož vydání vůbec nepocítí.
Přesně takovýma očima se dívá Ježíš na lidi, kteří dávají své dary
do chrámové pokladnice. Takovým pohledem sleduje i nám běžně
známou scénu z kostela, ze sboru, když se koná sbírka. Ať už ta na
samém konci našich bohoslužeb do kasičky, nebo když se třeba platí
salár v kanceláři.
Ačkoli všechno nelze měřit penězi, je jisté, že se naše víra dotýká
i naší peněženky a našeho účtu. Víra vede k obětavosti, ke sdílení
majetku, určité jeho části. A to ačkoli se o tom raději moc nemluví,
nebo jen opatrně a s jistým ostychem. Ale i provoz církve něco stojí,
však o tom bude ještě řeč dnes na výročním shromáždění. Jsou chvíle,
kdy se mluvení o financích nevyhneme.
Jenže Ježíš se na tu vdovu zaměřuje z jiných důvodů. Nechce
povzbuzovat v kázání k vyšší obětavosti. Jen tu scénu použije jako
obraz, podobenství toho, jaký můžeme mít a máme mít my lidé vztah
k Bohu. Vztah, který je nakonec penězi nezměřitelný a neocenitelný.
Ta vdova dala, podle Ježíše doslova, „celý svůj život.“ Tak to stojí
v evangeliu bez jakýchkoli vysvětlujících doplňků a úprav. Ve vztahu
člověka k Bohu jde totiž opravdu o celý náš život. Nelze Bohu říct:
„Tu máš polovinu, do té druhé ti však nic není.“ Jsou lidé, kteří si
myslí, že věnují Bohu něco ze svého času života, až když jim zbude,
až když jim to vyjde, až když budou mít volno. Až po práci, až po
starostech o rodinu a o dům, až po sportu, kultuře, zábavě. A pokud se
tam ještě vejde třeba účast na biblické a dětem na náboženství, tak pak
se teprve budeme Bohu věnovat. Ježíš říká, že takhle to nejde. Za
příklad dává vdovu, která dala celý svůj život.
To vůbec neznamená, že se nestarala o děti a doma neuklízela. To
neznamená, že si nesedla a nepovídala a nezpívala se sousedkami. To
neznamená, že nechodila na trh prodávat, co vypěstovala a vyrobila,
aby měla být z čeho živa. Ale ona tohle všechno dokázala zapojit
a pojmout do svého života plně odevzdaného Bohu.

Důležité je i to, že tuto pochvalu chudé vdovy vysloví Ježíš hned
poté, co své učedníky varuje před zákoníky, kteří si z náboženství
udělali výnosné živobytí. Ježíš staví dávající vdovu jako vzor
odevzdání se Bohu do protikladu k těm, kdo hledají způsoby, jak
z lidské víry co nejvíc získat, nebo jak se říká, jam z ní vytřískat co
nejvíc pro sebe.
V tom pokušení ptát se, co z víry a chození do kostela budu mít, co
z udržování náboženského provozu církve získám, v čem si polepším,
v tomto pokušení jsme. Každý z nás.
Ježíš proti tomu staví zcela opačný životní postoj. Dávám se.
Dávám se Bohu k dispozici. Vše, co mám a co jsme získal, to vše
stejně pochází od něj. Jemu to i tak patří. Dávám mu celý svůj život.
To je Ježíšův vlastní postoj, to je jeho osobní životní styl. Po celou
dobu a nakonec i tady v jeruzalémském chrámu, kde mu o život
ukládají, představuje učedníkům tuto cestu plného odevzdání se Bohu.
I on dá o blížících se svátcích všechno, dá celý svůj život. A to
doslova.
Tím nás náš Pán skrze krátký příběh z evangelia zve a volá na
cestu, kterou šel on sám. Volá nás, své učedníky, k tomu, abychom
jako ta vdova a jako on sám plně náleželi Bohu. Upozorňuje, že Boha
neodbudeme pár zbytky – vždyť kdo ví, jestli by při takovém
uvažování na něj vůbec došlo.
A tak co je to deset tisíc? Možná všechno, celý náš život. Ale
možná taky jen drobeček, úlitbička. To musí za sebe vědět každý sám.
Žádný jiný člověk to posuzovat nebude. Ovšem stále platí, že nejde
o peníze. Jde o něco mnohem důležitějšího, co na peníze přepočítat
nelze a nikdy nepůjde. Amen
♫ 473 (A)

Náš Pane Ježíši Kriste, ty upínáš svůj zrak na ztracené a zbloudilé, ty
slyšíš křik a volání nešťastných, všímáš si míst, kde naděje mizí i kde
klíčí. U tebe se přimlouváme:
Prosíme tě, ochraňuj naší společnost i všechna lidská společenství
kdekoli na světě před lží a nenávistí, zabraňuj jejich šiřitelům v díle
zloby růstem pravdy a lásky, přátelství a solidarity.
Prosíme tě za trpící a nemocné, kteří k tobě volají o pomoc,
prosíme za truchlící a smutné. Stírej slzy z jejich očí, dávej jim nalézt
útěchu ve víře v Boha i v lidské blízkosti a sounáležitosti.
Prosíme tě za hladovějící, za ty, kdo nemají dostatek pitné vody, za
vyháněné z domova kvůli těžbě surovin. Zastavuj bezohlednost těch,
kdo se přiživují na jejich neštěstí, stav hráz korupci, která otevírá
dveře i zcela nesmyslnému a kořistnickému jednání.
Prosíme tě za nás, kteří můžeme využívat všech výdobytků vědy
a techniky, vyspělého zdravotnictví, bezplatného školství, sociálních
výhod, jako jsou třeba starobní důchody. Kéž jsme si vědomi
nesamozřejmosti toho všeho, kéž nezapomínáme být vděčni.
Prosíme tě za tvou církev, za tento sbor a jeho členy. Dej, ať se ti
naplno odevzdáme, ať žijeme cele z důvěry v tebe, ve tvé
milosrdenství a s výhledem k přicházejícímu nebeskému království.
Prosíme za nás, abychom jeden každý nesli plně svou
zodpovědnost za svědectví o dobré moci evangelia, za věrohodné
svědectví našeho života a za dění kolem nás. Buď nám dle svých
zaslíbení stále nablízku a v naší slabosti nás nes.
Ve tvém jménu společně k Bohu voláme: Otče náš … Amen
♫ 553
ohlášky
 Dt 6,5
 2Te 3,3.5
♫ 450

