FARNÍ ZPRAVODAJ

leden 2016

ročník 19

Církve československé husitské, farnost Blansko a Vyškov, Boskovice,
Brťov, Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou Lhotu,
Vítějeves, Ježkovice, Račice, Rousínov, Ruprechtov a Švábenice

BIBLICKÝ VERŠ NA LEDEN:
„Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin nad tebou rozjasní
svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář
a obdaří tě pokojem.“
Starý zákon, kniha Numeri 6,24-26
Milí čtenáři.
Vánoce jsou za námi. Je zde nový rok L. P. 2016. Tak, jak jsme se na Vánoce dlouho
připravovali, tak teď začne povánoční a posilvestrovské uklízení. V odpadkových koších
skončí spousta různých druhů odpadků: co jsme nebyli schopni sníst, co se nám pokazilo nebo
hromady papíru, do kterého jsme balili dárky. Hold, stále žijeme zatím ještě v nadbytku…
Bohu díky nebo bohužel…
Nejvíc práce teď budou mít technické služby, které budou svážet na skládky komunálního
odpadu nebo do spaloven hromadu toho, co jsme během Vánoc „vyprodukovali“. Na jednu
stranu je to dobrá zpráva, protože je to znamení, že nejsme ještě tak chudí. Až „popeláři“
nebudou mít co dělat, bude to znamenat, že máme opravdovou krizi. Zatím nám to nehrozí…
Viděl jsem stromečky, pod kterými byly hromady nádherně zabalených dárečků. A také
jsem viděl, jak se děti vrhají po balíčkách, jak rychle roztrhají obal, aby se co nejdříve dostaly
k tomu, co skrývá. Musím říct, že to dělám stejně jak ty děti. Když jsem ale uviděl pohromadě
ten kopec roztrhaného balicího papíru, došlo mi, že jsem i já roztrhal, pomačkal a odhodil
něco, čemu někdo věnoval nejvíce pozornosti, péče a lásky. Dnes si dárky už nevyrábíme,
i když jsem letos od dětí dostal namalovaný obrázek hlavy koně. Dnes většinou dárky kupujeme, jsou tím tak trochu neosobní. To, co dárek dělá aspoň trošku osobním, je, jako ho sami
balíme. Tím do něho vtiskneme kousek sebe. Aspoň špetku lásky, kterou k obdarovanému
cítíme. Bohužel, tato naše námaha končí s balicím papírem v koši jako první. Časem do toho
koše poputují i samotné dárečky. To je koloběh života…
Všechno jednou začíná i končí. I náš vlastní lidský život v jeho fyzické podobě. Ve víře
však máme možnost od Ježíše přijmout život věčný.
Protože i nám, nám narodil se Spasitel. Našel místo pod střechou našeho srdce? Přijali
jsme jej?
Jen bych si přál, aby to krásné, co jste ve svém srdci letos o Vánocích prožili duchovně
i lidsky a pocítili, stejně rychle neskončilo na skládce odpadů jako ten balicí papír… Ideální
by bylo, kdyby to ve Vás zůstalo do Vánoc v příštím roce 2016. To nám všem ze srdce přeje
bratr farář Martin

MODLITBA

Svatý Bože, ty nás vedeš po cestách, kterými musíme projít. Ty nám dáváš vše dobré, co
k životu potřebujeme, ale vystavuješ nás i zkouškám, abychom nezpyšněli a nenalhávali
si, že jsme snad dokonalí. Prosíme tě, veď nás i v novém roce, dej nám dobrý vítr do plachet, stůj při nás a ukazuj nám směr. Tvůj Svatý Duch je nejlepší rádce, jiného nemáme.
Brněnský biskup Juraj Jordán Dovala
LITURGICKÝ KALENDÁŘ – LEDEN 2016
DOBA VÁNOČNÍ; ZJEVENÍ PÁNĚ; 1.–3. NEDĚLE PO ZJEVENÍ PÁNĚ

1. 1.

Jména Ježíš, Nový rok

8. 1.

vznik
Církve československé

6. 1.
10. 1.

Zjevení Páně – Tři
králové
Křest Páně

SVÁTKY V MĚSÍCI LEDNU 2016
Tři králové aneb Zjevení Páně, 6. 1. 2016.
Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný „Tří Králů“, je svým obsahem na první pohled téměř totožný s vánočním svátkem Narození Páně. Svátek Zjevení Páně, ale klade důraz na něco trochu
jiného. V obou svátcích jde o to, že se Bůh zjevuje jako člověk, dokonce jako narozené dítě.
K nově narozenému dítěti Ježíši nejprve přiběhnou prostí pastýři. Ti přijdou POHNUTÍ
VNITŘNÍM VEDENÍM OD BOHA, KTERÉ VYCHÁZÍ Z JEJICH SRDCE. Jdou za někým,
kdo je jako oni, kdo patří do Izraele. K témuž dítěti o něco málo později dorazí i králové –
mudrci. Ti z pohybu a postavení hvězd neomylně vyčtou, že se narodí velký král, a to v Izraeli.
Jsou to cizinci a jinověrci. Je úsměvné, jak tito mužové vědy, moderně řečeno INTELEKTUÁLOVÉ, kteří se dobrali poznání o narození krále králů složitými výpočty a věděli o něm
dříve, než k narození došlo, PŘIJDOU POZDĚ.
Ve svátku „Tří Králů“ se tedy Kristus zjevuje i nevěřícím a v postavách králů je zosobněno přijetí Krista za krále všech. Scéna klanění králů přinášejících dary připomíná holdování
velmožů a králů vazalských zemí nově korunovanému králi.
Svátek Tří Králů odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Ve střední Evropě je zažité
žehnání domů, při němž se na dveře žehnanou křídou píší písmena C+M+B, u nás na Moravě obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrně počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar,
Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského „Christus mansionem
benedicat“: „Kristus žehnej tomuto domu“. Přijďte si pro požehnanou křídu!

KŘTU PÁNĚ 10. 1. 2016
Svátek Křtu Páně uzavírá vánoční okruh slavení. Podle starobylé tradice se tato událost
spojovala s liturgickým svátkem Zjevení Páně, tedy okamžikem, kdy stvoření poznalo svého
Spasitele. Teprve mnohem později byly tyto biblické události slaveny, jako odděleně. Ježíšův
křest je začátkem veřejného zvěstování evangelia a my v liturgii budeme Ježíše v následujících
týdnech doprovázet podobně jako učedníci. I my jsme pozváni uvěřit, že tento Ježíš je Otcem
milovaný Syn se všemi důsledky pro nás samotné. „Uvěřit“ neznamená jen naučit se zpaměti.
Jde o naše vnitřní přijetí Ježíšova svědectví. Jako bychom dnes stáli spolu s apoštoly na začátku
a první, co zaslechneme, je: „Toto je můj milovaný Syn, toho poslouchejte.“

NAŠE POZVÁNÍ PRO VÁS
Brněnská diecéze Církve československé husitské nás zve na slavnostní bohoslužby
k 96. výročí založení církve, které se konají ve čtvrtek 7.1.2016 v 17:00 hodin
v Husově sboru v Brně, ulice Botanická 1.
Liturgií a kázáním poslouží brněnský biskup Mgr. Juraj Dovala.
Zpívat bude smíšený pěvecký sbor pod vedením ing. Jana Richtera.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V BLANENSKÉM
DŘEVĚNÉM KOSTELE
Závěr vánoční doby bude v neděli 10.1.2016 v 17:30 hodin
patřit divadelní hře s názvem: „Noc na Karlštejně.“
Zahrají ji ochotníci z Kotvrdovic, divadlo Srdcem.
Srdečně zveme!
EKUMENICKÝ TÝDEN SPOLEČNÝCH MODLITEB 2016
V BLANSKU 17. – 24. 1. 2016
Téma: „RADOST kterou Vám nikdo nevezme“. Jan 16,22
17. 1. (neděle) v Apoštolské církvi – Čapkova 6 v 17:30 hodin
• úvod k modlitbám Martin Kopecký (Církev československá husitská)
téma Blahoslavení chudí duchem, Matouš 5,3
• hostitelská církev – Bratrská jednota baptistů

18. 1. (pondělí) v církvi Bratrské jednoty baptistů Sv. Čecha 11 v 17:30 hodin
• úvod k modlitbám Andrija Buličič (Církev Slovo života)
téma Blahoslavení plačící, Matouš 5,4
• hostitelská církev – Apoštolská církev

19. 1. (úterý) v církvi Římskokatolické – kostel Sv. Martina v 17:30 hodin
• úvod k modlitbám Jiří Bureš (Církev Českobratrská evangelická)
téma Blahoslavení tišší, Matouš 5,5
• hostitelská církev – církev Římskokatolická

20. 1. (středa) v církvi Slovo života – Hybešova 53a (vedle pošty) v 17:30 hodin
• úvod k modlitbám Jiří Kaňa (Římskokatolická církev)
téma Blahoslavení ti kdo hladovějí a žízní… Matouš 5,6
• hostitelská církev – církev Slovo života

21. 1. (čtvrtek) v Církvi adventistů sedmého dne – Masarykova 13 v 17:30 h
• úvod k modlitbám Michal Petratúr (Bratrská jednota baptistů)
téma Blahoslavení milosrdní, Matouš 5,7
• hostitelská církev – Církev adventistů sedmého dne

22. 1. (pátek) v Československé církvi husitské – dřevěný kostel v 17:30 hodin
• úvod k modlitbám Josef Merta (Křesťanské sbory)
téma Blahoslavení čistého srdce, Matouš 5,8
• hostitelská církev – Československá církev husitská

23. 1. (sobota) v církvi Křesťanské sbory – 9. května 3 (klubovna LAVINA v 17:30 h
• úvod k modlitbám Jaroslav Kuben (Církev adventistů sedmého dne)
téma Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, Matouš 5,9
• hostitelská církev – Křesťanské sbory

24. 1. (neděle) v kapli Senior centra Pod Sanatorkou 3 v 17:30 hodin
• úvod k modlitbám Petr Švásta (Apoštolská církev)
téma Blahoslavení pronásledovaní, Matouš 5,10
• hostitelská církev – Československá církev husitská
Pozn.: hostitelská církev moderuje celý večer, zajišťuje organizaci večera. V průběhu večerů
bude pořádána účelová sbírka ve prospěch Základní školy speciální Blansko, Žižkova jako
příspěvek na ozdravný pobyt žáků této školy.

BIBLICKÉ HODINY

Připravujeme pro vás biblické hodiny v Blansku, ve farní kanceláři.
Biblické hodiny se konají v úterý 12. 1. a 26. 1. v 19:00 hodin.

SPOLEČNÁ MODLITBA A MEDITACE

Pokračujeme ve společném setkávání v blanenském dřevěném kostele na cvičení těla i ducha.
Nejprve společně půlhodiny cvičíme a druhou půlhodinu se modlíme. Cvičební část má
na starosti sestra Ivana Fleischlingerová, modlitební bratr farář Martin.
Setkání se koná v úterý 5. 1. a 19. 1. v 19:00 hodin.

JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH

V měsíci prosinci se sejde rada starších na svém jednání v pondělí 18. 1. v 18:30 hodin ve farní
kanceláři v Blansku. Zveme k účasti. 				
Dagmar Bačkovská

NÁBOŽENSTVÍ PRO DĚTI

Srdečně vás zveme, děti i rodiče do jednotlivých skupinek klubů „Dobré zprávy“,
tj. setkávání pro děti. Blansko, pátek v 18:30 hodin.

SETKÁVÁNÍ PRO SNOUBENCE V BLANSKU Přípravy pro snoubence na svátost
manželství, kterou si darují v tomto roce, se konají v pondělí v 19:00 hodin.

SETKÁVÁNÍ PŘÍPRAV DOSPĚLÝCH NA KŘEST V BLANSKU

Přípravy pro dospělé na křest, který přijmou o Velikonocích L. P. 2016 se konají v pondělí
v 18:00 hodin.

MOŽNOST ROZHOVORU S BRATREM FARÁŘEM

Potřebujete-li probrat nějaká přání, prosby, otázky… osobně s bratrem farářem máte možnost
vždy po bohoslužbách domluvit si schůzku. Pravidelně je možnost přijít každé pondělí
a pátek od 16:00 do 18:00 hodin ve farní kanceláři, Rodkovského 5 v Blansku.

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ SLUŽBU A VŠECHNO S NÍ SPOJENÉ

za úklid a přípravu kostelů, sborů, kaplí a obřadních síní, betlémů, za darování, instalaci
a zdobení vánočních stromů, za varhaní doprovod bohoslužeb (nejen) o vánocích, za vánoční
divadlo, za adventní koncerty, za občerstvení po rorátech, za hojnou účast na bohoslužbách
i za štědré příspěvky do sbírek, za všechny dary na účel letošního farního kalendáře.
Zvláštní poděkování těm, kteří po celý rok pravidelně a často skrytě, svou činností přispívají k důstojnému slavení bohoslužeb a spolehlivě dělají spoustu věcí, které se jeví jako
maličkosti, dokud je dělá někdo jiný. Kéž je nám to všem k radosti a Bohu k slávě!
S vděčností rada starších a duchovní správce farář Martin Kopecký

V jenom adventním kázání se mi líbilo:

adventní věnec lze přirovnat k životu člověka. Ke koloběhu našeho života.
1. svíce – je dětství. Když dítě klopýtne a spadne, rodič mu pomůže vstát. Je mu druhý světlem.
2. svíce – je mládí. Když se musíme sami poznat, vybouřit, naučit sebeovládání. Objevím světlo.
3. svíce – je dospělost. Když najdeme a máme svoje místo v životě. Jsem světlem druhým.
4. svíce – je stáří. Když zraji. Má být klidné, vyrovnané. Svítím i pro věčnost.
Přeji Vám, ať jste v kterékoliv životní etapě, ať jste s Bohem šťastní.
Lidka Hadačová, Vyškov

DĚKUJEME VÁM

Jako kostelní účetní, správně finanční zpravodajky, se staráme o zdárný chod našich farností
po finanční stránce. Napadlo nás, malinko Vám popsat, co vlastně děláme.
Bratra faráře vidíte na kazatelně a za stolem Páně, běžně s ním mluvíte, varhaníky slyšíte
hrát, kostelníci se věnují péči o naše kostely a kaple atd. S námi se setkáváte, když přicházíte
dát našemu společenství nějaký dar, církevní příspěvek, nebo nás můžete vidět u pokladničky
v kostele...
Snažíme se, co nejlépe, po dohodě s předsedkyněmi RS, farářem a členy rad starších
spravovat naše farnosti po ekonomické stránce. Někdy do noci vyúčtováváme, počítáme,
přemýšlíme, jak udělat všechno tak, aby i přes všechny opravy a údržbu naše hospodaření
„dopadlo v plusu“. Jezdíme na diecézi.
Byla to v roce L.P. 2015 někdy pořádná „fuška“. Všechno jsme zvládli a udělal se obrovský kus práce. Proto nám dovolte především poděkovat Vám, ZA VAŠI OBĚTAVOST
A ŠTĚDROST. Bez vás bychom všechno nezvládli. Nakonec jsme mnohdy dali dohromady nezvladatené. Jsme moc rády, že se nám podařilo, zaklepat na vaše srdce. A obětavost se projevila, projevuje a věříme, že se projevovat bude.Děkujeme za všechny dary
na letošní farní kalendář, bez nich bychom konec roku L.P. 2015 finančně nezvládli.
Děkujeme, že každý dáváte podle své lásky, možností a obětavosti.
Velmi si toho vážíme. Zachovejte nám, prosím, přízeň.
Vaše kostelní účetní Jitka Alexová, blanensko a Jana Měřinská, vyškovsko

PROŽILI JSME
Adventní roráty
Každou adventní sobotu bylo hned po jitru u našeho kostela v Blansku živo. Bratr farář
se snažil dovést na rorátní, ranní bohoslužby ty, co to mají kousek cesty, autem. Škoda, že
někteří tuto obětavost našeho faráře ne využili a raději zůstali ležet doma…
Osobně jsem se snažila některé navštívit a nabídnout jim tuto možnost, využili jí jen
někteří. Bohu díky, že máme tak obětavého kněze, který zcela nezištně tuto službu pro starší
a vzdálené koná. Kéž bychom si alespoň trochu dovedli připustit, co pro nás všechno dělá. A tak
jsem začala sama od sebe. Před každými roráty jsem už od šesti hodin od rána připravovala
adventní snídani. Našla jsem obětavé
pomocnice sestry Evu Minářovou,
Pavlínu Kopeckou a Evu Krejčí.
Náš kostelník Honza nám během
bohoslužeb uvařil čaj a my po jejich
skončení zasedli ke společnému stolu.
Bylo nás vždy dost, aby se všechno snědlo. Bylo to krásné naladění
do pracovní soboty, pro nás ženy
a předvánoční úkoly nám šly hned
lépe od ruky.
Věřím, že nelitoval nikdo, kdo si
přivstal.
Alena Ševčíková

Adventní koncerty
V naší blanenské
farnosti mají adventní
koncerty 15letou tradici. I letos tomu nebylo
jinak než, že se u nás
koncertovalo. Celkem
10 kvalitních a na vysoké úrovni provedených
koncertů různých žánrů. Děkuji všem účinkujícím, posluchačům
i nám z rady starších
za vše stranou podporu.
Ivana Fleischlingerová

LETOS BYLY ADVENTNÍ KONCERTY NEJEN V BLANSKU

Sdělená radost je radost dvojnásobná. Říká to staré přísloví. V adventu L.P. 2015 se nám
podařilo zajistit také dva koncerty v našem vyškovském kostele, sboru Dr. Karla Farského.
Nejprve nám na netradiční nástroje, zpěvem a hudbou v neděli 6.12. navodil krásný
adventní večer rousínovský soubor K. C. Votýpky a v neděli 20.12. rovněž rousínovský soubor
Danielis. Děkujeme vystupujícím i posluchačům, že si nenechali ujít skvělý adventní zážitek.
Ludmila Hadačová, Vyškov

ZAMYŠLENÍ
Existuje recept na štěstí? Možná že ne, ale PRO ROK 2016 bych zkusil shrnout desatero
principů, které s jistotou mohou lidem pomoci k lepšímu životu. Zde jsou:

1. Žij a nechej žít

„Je jedno přísloví a mohli bychom si je vzít jako řídící princip(…) Běž vpřed a ostatní
nechej dělat to stejné.“

2. Rozdávej se druhým

„Lidé potřebují být otevření a velkorysí vůči jiným. Jak se totiž uzavřou do sebe, je tu
nebezpečí, že se stanou egocentriky. A stojaté vody se rychle promění na hnijící.“

3. Postupuj v životě pokojně

Pro vysvětlení tohoto bodu dovolte obraz z argentinského románu Ricarda Guiraldese,
ve kterém se hlavní postava Don Segundo ohlíží zpět a rekapituluje svůj život. „Říká, že
v mládí byl potokem plným kamenů, který vše vláčel s sebou, jako dospělý byl prudkou
řekou a v pokročilém věku plynul pomalu jako voda v jezírku.“ Tento poslední obraz klidné
vodní plochy se mi líbí, protože představuje „schopnost postupovat s přívětivostí a pokorou,
životní pokoj. Staří lidí mají tuto moudrost, jsou pamětí lidu.“

4. Zdravý smysl pro volný čas

„Umění radosti z uměleckého díla, literatury anebo hry s dětmi se vytratilo. Konzumní
způsob života nám přinesl neklid a stres, čímž lidé přišli o zdravou kulturu volného času,“
Proto také my rodiče, abychom si našli čas na svoje děti navzdory tvrdé práci, kterou musí
denodenně odvádět. Stejně tak by se měly rodiny naučit vypínat televizi, když spolu jedí.
Ta nám totiž někdy zabraňuje ve vzájemné komunikaci.

5. Neděle má být vašimi prázdninami – svátkem
Je tomu tak nebo to máte jinak?

6. Najděte novátorské způsoby na vytvoření důstojných pracovních míst pro mladé lidi

„Jak nebudou mít dostatek příležitosti, skončí na drogách a budou tak náchylnější
ke zločinu.“ „Nestačí dát jim jídlo. Je třeba nabídnout kurzy na instalatéry, elektrikáře,
krejčí. Důstojnost spočívá v tom, že domů přinesete chléb z vlastní práce.“

7. Respektuj a starej se o přírodu

„Degradace životního prostředí je jednou z největších výzev, které čelíme. Jedna z otázek, kterou
si sami neklademe, je: Nepáchá lidstvo zločin takovým tyranským chováním se k přírodě?“

8. Přestaň být negativní

„Potřeba mluvit o druhých ve zlém naznačuje nízký stupeň sebeúcty“. To znamená „místo
toho, abych vyzdvihl sebe, ponižuji druhé“. Zbavit se rychle negativních myšlenek je přitom
prospěšné pro zdraví.

9. Nesnaž se obracet jiné na tvoji víru, respektuj jiná vyznání

Přesvědčení druhých je třeba respektovat. „Můžeme druhé inspirovat svědectvími, a tak
budeme růst společně. Jednou z nejhorších věcí, která může být, je však náboženský
proselytismus, který paralyzuje – mluvím s tebou, abych tě přesvědčil. Ne! Každá osoba
ať vede dialog, zakládající se na vlastní identitě. Církev roste díky svojí přitažlivosti, ne
proselytismem.“

10. Aktivně usiluj o mír

„Žijeme v době mnoha válek a volání po míru tak musí znít mimořádně hlasitě. Mír občas
může vypadat, že je něčím klidným, ale není nikdy tichem: je to vždy aktivní mír.“! Co
je tak důležité na ztišení s Bohem?“ Stejně tak bys mohl říct: „Vidím svého přítele každý
den v obchodě, tak proč bych se s ním měl setkávat ještě někde jinde a trávit s ním víc
času o samotě?“ Tím, že trávíš čas o samotě s Ježíšem Kristem, máš příležitost ho blíže
a mnohem důkladněji poznat.

BLANENSKÝ NOVÝ BETLÉM
V našem blanenském kostele jsme po posledním adventním koncertu, v neděli 20. 12.
2015, proměnili celý interiér kostela, do vánoční podoby. Děkuji všem, kdo přiložili ruku
k dílu a pomohli. Bylo nás deset, tak nám šla práce dobře od ruky. Muži stavěli stromky, my
ženy zdobily...Když však Zdenka Klimešová „rozbalila“ nový betlém, náš údiv nebral konce...
Děkujeme. Opravdu si dala Zdenička záležet. Bratr farář betlém na půlnoční požehnal za naší
hojné účasti.
Něco tak milého a krásného jsme dlouho neviděli... Kdo jste betlém ještě neviděli, neváhejte a do Hromnic se přijďte podívat. Nepřikládám zde záměrně fotku, protože to chce vidět
jej osobně. Náš blanenský betlém jsme letos propůjčili do Vyškova. Věřím, že vyškovským
dobře posloužil. Ať se nám práce a spolupráce na Boží vinici daří. Děkuji všem obětavým
spolupracovníkům.
Dagmar Bačkovská, předsedkyně rady starších v Blansku

VZDĚLÁVÁNÍ VE VÍŘE
ABRAHAM, zkouška víry

Kráčeli spolu tři muži a malý chlapec. Cesta to byla dlouhá, trvala tři dny.
Chlapec vykračoval vesele a prohlížel si krajinu, dva mladí muži, plní energie, věnovali
pozornost oslu, který nesl stany, dříví, vodu a jídlo. Starý muž kráčel zasmušile, jen sem, tam
prohodil slovo. Byl velmi zamyšlený, řešil nesmírně těžký problém, stále znovu a znovu nad
ním uvažoval.
Před několika lety mu Bůh slíbil, že mu daruje syna, ze kterého bude mít tolik potomků,
jako prachu země. Starý muž dlouho čekal, než se syn narodil a jeho radost ze syna se dá jen
těžko popsat. Byl svědkem zázraku, když se jeho stará žena stala šťastnou matkou. Nyní již
věděl, že Bůh je Bohem zázraků a věřil Bohu, že skrze syna bude mít mnoho potomků. Věděl
také, že prostřednictvím jeho potomků přijde Boží požehnání i na všechny národy země. Každý
den sledovali syna a prožívali radost z tohoto vzácného Božího daru. Spolu děkovali Bohu,
že splnil věrně svůj slib. O Boží věrnosti vypravovali i svému synovi.

Nadlidská zkouška

Nyní však starý muž řešil hrozné dilema. Před třemi dny mu Bůh řekl, aby svého jediného
milovaného syna obětoval jako zápalnou oběť na vzdálené hoře v zemi Mórija. Když muž tento

vzkaz uslyšel, nemohl tomu uvěřit. Kladl si otázku: jediného syna, kterého mi po dlouhých letech
čekání Bůh dal, mám nyní spálit v ohni na oltáři? Vždyť tento Boží příkaz je v naprostém rozporu
s tím, co mi Bůh slíbil? Jak se pak můj syn stane otcem mnohých potomků, když zahyne? Měl
však zkušenost s tím, že Bůh dodržuje své sliby a nevěřil, že by Bůh zrušil svůj slib.
Když došli na určené místo, řekl muž služebníkům: „Počkejte tu s oslem, já s chlapcem
půjdeme dále, vzdáme poctu Bohu a pak se k vám vrátíme.“ Kráčeli spolu do kopce, chlapec
nesl dříví, otec oheň a obětní nůž. Tu chlapec přerušil napjaté ticho: „Otče, oheň a dříví je zde,
kde je však beránek k zápalné oběti?“ Stařičkému muži se rozbušilo srdce. Byla to nejtěžší
otázka, na kterou musel najít odpověď. S velkým dojetím však odpověděl: „Můj synu, Bůh
sám si vyhlédne beránka k zápalné oběti.“

Nečekaný zvrat

Byla to přetěžká cesta. Na určeném místě postavil muž kamenný oltář, narovnal dříví
a nastala nejtěžší chvíle. Musel oznámit synovi, že Bůh si vybral jako beránka k zápalné oběti
právě jeho. Svázal syna, položil na oltář a zvedl nůž, aby svého syna zabil. Prožíval přitom
nesmírnou, nepopsatelnou bolest. V tom okamžiku zvolal z nebe Boží posel: „Nevztahuj
na chlapce ruku! Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého
jediného syna.“ Abraham se rozhlédl a uviděl nedaleko berana, který uvízl v houští. Šel tedy,
vzal jej a obětoval ho v zápalnou oběť místo svého syna.
Z hory odcházeli opět spolu. Otec Abraham si uvědomil, že prošel nejtěžší zkouškou
svého života, aby se ukázalo, koho miluje víc – dárce života – Pána Boha nebo svého jediného
syna. Ve zkoušce obstál. Bůh mu daroval syna podruhé. Stále slyšel slova nového Božího
ujištění: „Protože jsi to učinil a neodepřel jsi mi svého jediného syna, jistotně ti požehnám
a tvé potomstvo rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Ve tvém
potomstvu dojdou požehnání všechny pronárody země, protože jsi uposlechl mého hlasu.“

Abrahamovi potomci

V tomto biblickém příběhu můžeme vytušit, že se Bohu vůbec nejednalo o smrt Izáka.
Otvírá se před námi prorocký předobraz toho, co Bůh připravil pro záchranu lidstva –
skutečnou oběť ve svém jednorozeném Synu – Ježíši Kristu. Izákův syn Jákob dostal od Boha
jméno Izrael a jeho potomci se rozmnožili jako hvězdy na nebi i jako písek na mořském břehu.
To je zázrak i důkaz Boží věrnosti. Mezi těmito potomky vyrostli a dozráli i mnozí proroci
a apoštolové. Ti napsali knihy Písma svatého – Bibli. Mezi Izraelovými potomky vyrostl také
„Ježíš Nazaretský – král židovský“, kterého Pilát odsoudil k smrti na kříži. Ten pak třetího
dne vstal z mrtvých jako vítěz nad smrtí a Spasitel všech národů. Tak se stává Písmo svaté
a Ježíš Kristus zdrojem požehnání pro všechny národy země, přesně podle Božího zaslíbení.
Bůh naplňuje své sliby věrně i po tisíciletích. Jemu můžeme směle důvěřovat.
Připravila Dagmar Bačkovská
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