Lukáš 8,9-14
O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními
pohrdali, řekl toto podobenství: „Dva muži vstoupili do chrámu, aby se
modlili; jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se
sám u sebe modlil: ‚Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači,
nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za
týden a dávám desátky ze všeho, co získám.‘ Avšak celník stál docela
vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal:
‚Bože, slituj se nade mnou hříšným.‘ Pravím vám, že ten celník se vrátil
ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se
povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“
Hledej pokoje a stíhej jej, pár slov z kralické bible, část z 15. verše 34. žalmu,
heslo pro letošní rok. Na začátku bohoslužeb jsme slyšeli ještě pár dalších veršů
ze 34. žalmu. Z těch několika veršů je i bez nějakého velkého zkoumání jasné, že
nás mají poučit o tom, jak žít před Hospodinem. Chtějí nás vyučit
v Hospodinově bázni.
Střez svůj jazyk: Dávej si pozor na pusu, vyhni se záludným řečem, vyhni se
řečem, které nevedou k ničemu dobrému…
Vyhni se zlu, konej dobro. Ta poučka je až geniální svou jednoduchostí. Když
chceš, aby se ti dobře vedlo před Bohem, tak konej dobro. Je to jednoduchá
poučka, chceš, aby ti bylo dobře, tak jednej dobře. Jenže takhle jednoduše to
nefunguje.
To, že jsi dobrý, ti nezaručí dobro mezi ostatními lidmi.
Když budeš hledat pokoj, usilovat o něj. Hledat jej a stíhat. Tak tě druzí lidé
budou mít dost možná za vola, za hlupáka. Ten je tak hodnej, až je blbej. Lidé
tvou snahu o pokoj možná vůbec neocení.
Ten pokoj máš hledat kvůli sobě. Kvůli tvé spravedlnosti před Bohem, kvůli tvé
pravdivosti.
Dělám, co můžu Bože, snažím se. Vím, že to občas nestačí, že to občas tak
docela nezvládám, ale moc bych chtěl.
O tom to je, je to o tobě. Letošní heslo i tvůj vztah s Bohem je o tobě.
I verše z Izajáše z 55. kapitoly, které dnes posloužili jako první čtení, jsou o tobě,
vybízí tě k aktivitě.
Dotazuj se na Hospodina, ptej se na něj, nečekej, co ti kdo řekne.
Volej ho a udělej to teď hned, dokud je ještě nablízku, dokud tě slyší.

A když si někde špatně odbočil, vydal ses na scestí, šlo to s tebou z kopce,
hlavně nepřestávej volat k Bohu, ptát se po něm.
Protože Hospodin je milosrdný, nejvýše milostivý, odpouští nám naše
nepravosti.
Nečekej, že budeš pánu Bohu rozumět. Jeho úmysly nejsou naše lidské úmysly,
jeho cesty nejsou naše lidské cesty.
Bůh je vždy větší, takže jej nemůžeš úplně pochopit.
Samozřejmě se o to můžeš snažit…
Naslouchej Božímu slovu, protože skrze to promlouvá Bůh do našeho světa.
Ten, kdo upřímně naslouchá, se nemůže úplně minout.
Hledej Boha, volej k němu, naslouchej, stíhej pokoj, buď pokorný, nezakládej si
na vlastní spravedlnosti, abys neskončil jako farizeus z Ježíšova podobenství.
Ten člověk dělal mnoho dobrého, postil se dvakrát za týden, odevzdal desátky
ze všeho, co získal. Jenže pokorný nebyl ani trochu:
Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci,
cizoložníci, nebo i jako tento celník.
Bože, díky, že nejsem jako Božena od sousedů, která pije jak duha a doma
má bordel jak v tanku.
Bože díky, že nejsem jak Emil, nekradu, nechodím za ženskýma, žiju tak,
jak se má.
Je ti takovéhle poměřování cizí, tak to jsi šťastný člověk.
Stojíš rovně před Hospodinem?
Nepotřebuješ před ním pokleknout?
Už to o něčem vypovídá.
Ale klidně stůj, jestli jsi bez hříchu, tak na to máš právo. A jestli ne, tak ti
to Bůh včas pomůže rozeznat.
Pak budeš rád za místo vedle celníka a spolu s ním budeš říkat: Bože, slituj
se nade mnou hříšným.
Žij dobrý život před Bohem. Hledej pokoj a stíhej jej. Dotazuj se na Boha.
Volej k němu. Buď pokorný.
Možná, že ti to k ničemu nepomůže mezi lidmi, ale nad tím si nemusíš
zoufat.

Bůh ti to vše připočte k dobru.
Bude ti nakloněn.
Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když vola jí o pomoc, on
nakloní své ucho.
Amen

