Slovo Života – pro život
Rok sv. Pavla – apoštola národů.
Heslo: Je tu rada parádní:Kdo stojíš, tak nespadni!

15.března 2009 –3.neděle postní
Texty: Gn 22,1 -18 / Řím 8,31 – 34 / Jan 2,13 - 25
Slova svatého evangelia podle Jana:
Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do
Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i
směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal
všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a
stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl: „Jděte s tím odtud!
Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“ Jeho učedníci si vzpomněli, že je
psáno: 'Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.' Židé mu však namítli:
„Jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat?“ Ježíš jim
odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím.“
Tu židé řekli: „Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let - a ty že bys ho
zase postavil ve třech dnech?“ On však to řekl o chrámu svého těla.
Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím
chtěl říci, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl. Když byl v
Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnoho jich uvěřilo v jeho jméno,
když viděli znamení, která konal. Ježíš se jim však sám nesvěřoval,
protože znal všechny a nepotřeboval, aby mu někdo něco o lidech
vykládal. Sám totiž věděl, co je v člověku.
Četli jsme slovo Boží – chvála Tobě Kriste!
Myšlenky z Božího Slova:
1.čtení …Nebudeš mít jiné bohy mimo mě…. Kdo, co – je mým
„bohem“? Znám Boha? Snažím se poznat a konat jeho vůli?
Žalm: Pane ty máš slova věčného života.
2.čtení ….Kristus je Boží moc a Boží moudrost…. Milosrdný, trpící,
bičovaný, trním korunovaný, ukřižovaný? ..Zmrtvýchvstalý!
Evangelium … sám totiž věděl co je v člověku ... Ježíš o mně ví
všechno. Co já vím o sobě, snažím se poznat co je dobré a zlé? Snažím
se za dobré děkovat a rozvíjet to? Snažím se za zlé konat pokání,
snažím se polepšit? Učící se Církev: Mravní zákon 1. čt. Ex 20,1–17;
KKC 1950–1974 a) přirozený zákon; b) Starý zákon; c) Nový zákon –
evangelijní zákon
„Zákon byl dán skrze Mojžíše...“ Kdo z řidičů by neznal dopravní
předpisy? Nikdo si nemůže činit nárok na silnici výhradně pro sebe,

uživatelů je mnoho, a tak musí být pro všechny závazně stanovena
pravidla, aby nedocházelo k haváriím. Každý chce přece šťastně dojet k
cíli……Co je zákon? Zákonů je dlouhá řada. Žádná společnost se bez
nich neobejde. Má je i církev. Co je to vlastně zákon? Klasická definice
říká, že je to rozumné nařízení, sloužící obecnému dobru, vyhlášené
tím, kdo stojí v čele nějaké společnosti. Nemohlo by být tedy
zákonem nějaké nerozumné či nesplnitelné nařízení, není zákonem
rozkaz vztahující se na jednotlivce, nemůže vydávat zákony někdo, kdo
nemá žádnou moc. Nejvyšším vládcem je Bůh, jemu patří všechna
„moc i sláva na věky“. K němu jako ke svému poslednímu cíli všichni
putujeme tímto světem a na těchto cestách se potkáváme se svými
bratry a sestrami. I na těchto cestách života jsou různá nebezpečí, je
možnost havárií a srážek, které mohou končit tragicky. Bůh dal lidem
Desatero – Zákon. Zjevený zákon…Mojžíšův zákon není jediný, který
Bůh lidem zjevil. Už v ráji a později po pádu dal Bůh lidem zákon,
který by jim pomáhal dojít k němu. Nejdokonalejší zákon nám Bůh
však dal tehdy, kdy se v Ježíši Kristu zjevil světu a dal „nový zákon“,
zákon lásky, „zákon ducha a života v Kristu Ježíši, jak ho nazývá sv.
Pavel v listě Římanům (8,2). Tento zákon není ve své podstatě nějakým
napsaným kodexem různých zákonů a nařízení, je „vložen do mysli a
vepsán do srdce“, jak říká list k Židům (5,l0). Starý Zákon byl úmluvou
v liteře, Nový je úmluvou v Duchu svatém, je to milost Ducha svatého.
Jeho slovní vyjádření je až druhotné, ale přece nutné pro naši slabost.
Vždyť ve hříchu není člověk schopen slyšet hlas milosti, která mu
chybí, když ji hříchem zapudil.
Přirozený zákon….Zjevený Boží
zákon je závazný pro všechny, k nimž se dostal. Všichni jsou povoláni
do Božího království v Kristu, neboť on je Cesta, která vede k Otci.
Jsou však dosud ve světě lidé, k nimž nedolehl Kristův hlas. A nejsou
jen někde v temné Africe. I mezi námi žijí lidé, kteří jméno Syna
Božího slyšeli snad jen při bezmyšlenkovitém vyslovení, nesetkali se s
ním ani v evangeliu, ani v životě křesťanů, kteří v jejich okolí žili. Co
takoví lidé? Ti nemají žádný mravní zákon? Což nežijí někteří z nich
dokonce velmi ušlechtile? I ti mají zákon, který Bůh vložil do srdce
každého člověka a každý, i pohan, má možnost poznat ho svým
svědomím. Je to přirozený mravní zákon, o němž se zmiňuje už sv.
Pavel v listě Římanům, když říká, že i pohané poznávají, co je dobré a
špatné. Podle toho zákona bude souzen i ten, kdo Krista nepoznal.
Žádný člověk nemá výmluvu. Vždyť i Norimberský proces, na němž
byli souzeni hitlerovští zločinci, odsoudil je na základě přirozeného

práva, platného pro všechny lidi. Nikdo z nich se nemohl vymlouvat, že
zákony jeho země jeho činy nezakazovaly. Vražda nevinného je zlo, i
když člověk nezná Boží přikázání. …….Smysl Božího
zákona……Začal jsem dopravními předpisy. I Boží zákon je takovou
vyhláškou, která má na mysli naše dobro. Není omezením svobody, je
spíše její ochranou. Zlobí se snad někdo na zábradlí nad propastí nebo
na balkonu? Naopak – je vděčný, že mu skýtá bezpečí. Za tím
zábradlím číhá smrt. Jestliže si ji přeje, ať zábradlí přeskočí! Nejdelším
žalmem ve sbírce Žalmů je žalm 118, nádherná oslava a dík za Boží
zákon. Až budete mít chvíli času, pomodlete se ho a poděkujte Pánu za
Jeho lásku, kterou nám ukázal svým zákonem!

