
2. postní neděle                                                                                                     17. března 2019 

 

 
1.Mojžíšova 15,5-12.17-18: Hospodin vyvedl Abrama ven a pravil: „Pohleď na nebe a sečti hvězdy, 

dokážeš-li je spočítat.“ A dodal: „Tak tomu bude s tvým potomstvem.“ Abram Hospodinovi uvěřil a on 

mu to připočetl jako spravedlnost. A řekl mu: „Já jsem Hospodin, já jsem tě vyvedl z Kaldejského Uru, 

abych ti dal do vlastnictví tuto zemi.“ Abram odvětil: „Panovníku Hospodine, podle čeho poznám, že ji 

obdržím?“ I řekl mu: „Vezmi pro mne tříletou krávu a tříletou kozu a tříletého berana, hrdličku a 

holoubě.“ Vzal tedy pro něho to všechno, rozpůlil a dal vždy jednu půlku proti druhé; ptáky však 

nepůlil. Tu se na ta mrtvá těla slétli dravci a Abram je odháněl. Když se slunce chýlilo k západu, padly 

na Abrama mrákoty. A hle, padl na něho přístrach a veliká temnota. 

Když pak slunce zapadlo a nastala tma tmoucí, hle, objevila se dýmající pec a mezi těmi rozpůlenými 

kusy prošla ohnivá pochodeň. V ten den uzavřel Hospodin s Abramem smlouvu: „Tvému potomstvu 

dávám tuto zemi od řeky Egyptské až k řece veliké, řece Eufratu. 

 
List Filipským 3,17 - 4,1: Bratří, napodobujte mne. Hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu. Neboť 
mnozí, o nichž jsem vám často říkal a nyní to s pláčem opakuji, žijí jako nepřátelé Kristova kříže; jejich 
koncem je zahynutí, jejich bohem břicho a jejich chloubou to, zač by se měli stydět, neboť smýšlejí 
přízemně. My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista. On 
promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všecko si podmanit. Moji 
bratří, které miluji a po nichž toužím, jste mou radostí a slávou; proto stůjte pevně v Pánu, milovaní. 
 
Lukáš 13,31-35: V tu chvíli přišli někteří farizeové a řekli mu: „Rychle odtud odejdi, protože Herodes tě 
chce zabít.“ On jim řekl: „Jděte a vyřiďte té lišce: Hle, já vyháním démony a uzdravuji dnes i zítra, a 
třetího dne dojdu svého cíle. Avšak dnes, zítra i pozítří musím jít svou cestou, neboť není možné, aby 
prorok zahynul mimo Jeruzalém.“ „Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo 
byli k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod 
svá křídla, a nechtěli jste! Hle, ve svém domě zůstanete sami. Pravím vám, že mě neuzříte, dokud 
nepřijde chvíle, kdy řeknete: Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově.“ 

 
Občanství v nebesích 

 
Abram  dostává později jméno Abrahama, když s ním Hospodin obnovuje smlouvu a 
oznamuje mu, že se stane otcem pronárodů. A to přesto, že v 99 letech Abraham stále 
nemá syna. Je nám příkladem důvěry v Hospodina. 
 
Dnes po bohoslužbách budeme jednat při výročním shromáždění. Vnímám to jako  
příležitost utvrdit naši smlouvu s Hospodinem: vnímaným vděkem za uplynulý rok, za 
Boží zásahy v našich osobních životech i v životě náboženské obce. Půjde o to získat 
důvěru v Boží vedení pro další období, i když naše plány se nemusí beze zbytku podařit, 
anebo můžeme prožívat také něco nedobrého či těžkého. Starozákonní člověk prožíval 
život a předával jej (měl své pokračování či budoucnost) v dětech. To bylo Boží 
požehnání. Kdo potomky neměl, je z požehnání vyloučen.  
Nemáme zatím mnoho „potomků“ v náboženské obci, tedy nové členy, věřící. Máme 
stísněný pocit, že je nás málo.  
Boží odpověď zní: Neboj se! Nemáš potomka, ale máš mě – svého Boha. 
Máš-li Boha, máš obrovské obdarování – je to přirovnáno k množství hvězd na obloze, 
nejde o množství synů, potomků. Jde o to mít k Bohu správný, pravý vztah jako ho měl 



Abram. Hospodin v něm vskutku měl svého přítele a s ním uzavírá smlouvu. Vyvedl ho  
z jeho původní země do země nové. Kéž i nás vyvede Pán Bůh z našich občasných  
stísněných pocitů. A i když nás to bude stát úsilí, vytrvejme jako Abram v odhánění. 
V našem případě to nejsou dravci, ale spíše naše slabost víry, naděje a mnohdy také 
lásky.  
 
 
Filipské měl apoštol Pavel rád, byla to první obec na evropském území, kterou založil 
někdy v polovině 50. let 1. století. A dovídá se, že je někdo ve víře  Pána Ježíše kazí. 
Pavel sám je ve vězení, nemůže tam tedy přijet sám, a tak jim píše dopis. Kdo jsou ti 
nebezpeční lidé a čím jsou nebezpeční pro křesťany ve Filipech? Jsou to nejspíš 
židokřesťané, a čím křesťany z pohanů ve Filipech svádí? Žijí jako nepřátelé Kristova 
kříže, jejich bohem je břicho a chlubí se tím, za co by se měli stydět. Nekazí tím, že žijí 
zhýralým životem (ožírají se, přejídají, sexuální nezřízenost). To by bylo všem zřejmé, 
že jsou hříšníci. Oni však hlásají důležitost toho, že co jíte, jak to upravujete, jakou to má 
kvalitu - to je správný způsob, jak žít náboženství.  (Naše doba také směřuje k tomu, že 
ekologické je zdravé a může se nám to změnit v určité náboženství.) Učí, že jde o skutky 
a pozemské úkony, tím si automaticky vysloužíme spásu. To pak už nepotřebujeme kříž 
- symbol Ježíšova utrpení a symbol zdarma dané spásy. Tím se neříká, žij si sobecky, 
starej se jen o sebe, Ježíš Tě stejně nakonec zachrání.   
Je určitě dobré chovat se slušně, mravně, ale to nemůže být hlavní smysl a cíl 
křesťanského náboženství. Je určitě dobré žít zdravě, ale ani to není hlavní smysl 
křesťanského náboženství.  
Za co se mají oni svůdci stydět?  Když předstírám, že všechno dělám dokonale, nebo 
alespoň dobře, aby nebylo vidět, že jsem hříšník.  Skrývat vnějšími projevy to, co není 
uvnitř. Prostě se dělat lepším, než uvnitř jsem.  
Není jiné cesty ke spáse než přes utrpení a smrt Ježíše. Sebedokonalejší vnější úkony, 
krásný kostel, pěvecký sbor, zdravá výživa nepřekryje před Pánem Bohem neupřímné 
úmysly. 
 
Napodobujte mne: Buďte tak nadšeni pro Krista, jak hořím pro Krista, jak ho mám rád. 
Napodobujte toto nadšení. Milovat Krista, on je ten, pro kterého žiju.  
 
Občanství v nebesích – býti členem nebeského (božího) království, žiju podle pravidel 
tohoto království. Občanství v nebeském království se netýká jen posmrtného života. 
Být občanem nebeského království  znamená příslušet k něčemu, co platí již tady na 
zemi: viz blahoslavenství. Je to způsob života, který má svůj základ ve vztazích. Vztah já 
a Bůh, vztahy mezi námi. 
Žít v očekávání, že Ježíš může přijít i v tento okamžik: Jak budu vypadat, když on mě 
v tomhle stavu najde? V každém okamžiku života jsem někam dospěla. Myslet si, že 
druhý příchod přijde za dlouho, při smrti – to je mylné.  
 
Vstupme do dalšího postního týdne s vůlí se proměňovat ve našich vztazích podle 
blahoslavenství.  
 
 


