Říčany 12. 9. 2010, 15. Neděle po svaté Trojici
Introitus: „Přišel do svého vlastního, a jeho vlastní ho nepřijali. Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi všem těm, kdo věří v jeho jméno. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Sestry a bratři: Milost
našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. Amen
(1. Petrova 5, 7; Jan 1,11-12 a 2. list Korintským 13, 13)

Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své
službě, ačkoli jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. A přece jsem došel slitování,
protože jsem ve své nevěře nevěděl, co dělám. A milost našeho Pána se nadmíru rozhojnila a s ní
víra i láska v Kristu Ježíši.
Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil
hříšníky. Já k nim patřím na prvním místě, avšak došel jsem slitování, aby Ježíš Kristus právě na
mně ukázal všechnu svou shovívavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří, a tak dosáhnou
věčného života. Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky
věků. Amen.
1. Timoteovi 1, 12-17
„I řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země,
kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se
požehnáním! Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání
veškeré čeledi země.“ Genesis 12, 1-3
„Požehnal mu: „Požehnán buď Abram Bohu nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země.
Požehnán buď sám Bůh nejvyšší, jenž ti vydal do rukou tvé protivníky.“ Genesis 14, 19 a 20a

Abych nebyl kurva
Co si představujete pod požehnáním?
Ptám se vážně a rád budu naslouchat. Mohou vás napadnout i magické představy1. Je jich na světě
dost a mezi křesťany dobře přežívají. Ale představujete si také, mimo jiné představy, malé telátko,
které veterinář označí – požahne jej vypálením značky. Naznačí vlastnictví toho zvířátka a také
odpovědnost za to, co s ním bude.
Požehnám Ti
Abram získal Boží požehnání. Hospodin potvrdil svoje požehnání ohněm, skutečně cosi vpálil
Abramovi do duše (Genesis 15, 17) Pán Bůh si však dal s plněním smlouvy požehnání na čas.
Dlouho to vypadalo, že se bude muset zaobstarat sám – neměl děti. Jako dědic bude jeho
komorník... Nebo dítě se služkou, které vezme do klína Abram a dá mu jméno Izmael? Ne! To
nebylo to požehnání. To byl až Izák, syn z manželky Sáry.
Nás bude také leccos pálit a poneseme si cejch, který bude bolet. Bude to cejch Kristův, jej pálil
kříž až běda. Nás by neměl? Ale zároveň budeme vždycky patřit svému Pánu, nikdy se nás nezřekne
a nikdy nás nenechá samotné.
1 V mnoha kulturách, minulých i přítomných je zvykem domácnost požehnat, když se návštěva při odchodu loučí. Lidé
věřili, že se tato slova naplní, jsou-li vyřčena magickým hlasem. Kouzelná slova většinou pro obyvatele domu
znamenala zdraví a hojnost v následujících měsících. Pokud věříte, že to dokážete, pak se tak stane. Někdy může
pouze přítomnost magické osoby změnit osud člověka. Čím je člověk duchovnější, tím je čistší jeho prostředí. Pokud
člověk studuje takové věci, ovlivňuje tak celé své prostředí.
Mechanismus požehnání funguje velmi jednoduše:
Představte si jasné, bílé světlo zalévající vaši mysl, tělo i duši. Přeneste bílé světlo na pomyslný obraz osoby, místa,
nebo věci. Nechte jej prostoupit daným objektem (nebojte se, nikomu tím neublížíte). Vyslovte slova požehnání,
nebo se osoby, zvířete, či věci dotkněte. Zpečeťte požehnání pohybem ruky a výrokem "DOKONÁNO".
Zdroj: Kniha stínů pro vědmy a čarodějnice: Silver Raven Wolf
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Budeš požehnáním!
Vzpomínáte na někoho, kde Vám byl požehnáním? Kdo významně obohatil váš život? Přinesli mi
Rouhači na setkání časopis, který mne velice zaujal! Tatínek dnešního ministra vnitra Radka Johna
se jmenuje Ctirad John, je to profesor, mikrobiolog, imunolog, lékař2. Devadesát let starý muž. Dal
rozhovor magazínu Pátek (6. 8. 2010, Vzpomínám na budoucnost...) a v něm odpovídá na poslední
otázku: „Ke stáří prý patří poznání. Jaké je to vaše?“ toto: V Prachaticích, kde jsem žil, bydlel
profesor tělocviku Franc, jinak také člen Jednoty bratrské. Doma s námi vedl filozofické debaty a
prokládal je četbou Bible kralické. Vždycky když jedu okolo, ukazuju na jeho dům a říkám
Štěpánce, vnukům i synovi Radkovi: Vidíte, to je to okno, které způsobilo, že jsem v životě nebyl
kurva. A stáří mám odměnou za to.
Ještě jsem ve svém dětství poznal v Husinci profesora Našince a také se mi věnoval nejmladší z
těch profesorů – Antonín Voříšek. Čtyři roky péče tohoto muže jsou především za tím, že jsem dnes
kazatelem a že dělám to, co dělám. Požahnul mne, přiblížil a zasvětil Pánu Bohu. Tak mne
poznamenal a byl pro mne požehnáním tak, jako pro Ctirada Johna byl profesor Franc.
Pro koho jsme požehnáním my? Co jsme přinesli nejen svým nejbližším, ale světu kolem? Co z nás
má ulice a město? Ne, za co nám děkuje, ale co je skutečně přiblížilo dobrým věcem?!
Požehnán buď Hospodin
Druhý citát z knihy Genesis nás vede ke zvláštní informaci. Pán Bůh může být požehnán? Jak Boha
zbohatit? Jak se může Bůh nechat zavázat námi? Jak jej můžeme obohatit? Jakou značku, jaký cejch
– jaký dobrý cejch – může dát naše lidství živému Bohu?
Je to jinak. My nemůžeme Bohu nic dát! Dárce požehnání je jen Bůh. Pán Bůh sám sebe požahne v
Ježíšově lidství a v kříži Golgaty. Tam jej to bolí, tam si nechá vypálit cejch lidství, tam nese naši
nevěru, tam se zasvětí Bohu Otci a svěří se do Jeho rukou, ať to stojí, co to stojí. Tak se s námi pojí,
že jsme jedno tělo a jedna krev. Nestojí to za úctu a obdiv?
Pán Bůh nás životem vede skrze požehnání. Není to nic příjemného, ale má to skvělý výsledek! Má
smysl o to požehnání stát. Proto jsme o něj dnes prosili nad malou Cecilkou3 Burešovou. A
Hospodin jí jej dá a tím nám všem!
Bůh však slyšel, mé modlitbě věnoval pozornost. Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi
neodepřel. (Žalm 66, 20)

2 Prof. Ctirad John, Narozen 15. 8. 1920. Spoluzakladatel československé moderní imunologie. Dlouholetý přednosta
Ústavu pro lékařskou mikrobiologii a imunologii 1. LF UK v Praze. Byl expertem Světové zdravotnické organizace
(SZO) v Ženevě pro výuku imunologie, řadu let pracoval v komisi SZO pro brucelózu. Jeden ze zakládajících členů
Učené společnosti ČR. V roce 2006 pasován na Rytíře lékařského stavu. Otec dermatoložky Šárky a bývalého
novináře, publicisty, spisovatele a dnes ministra vnitra Radka Johna.
3 Caecus – slepý; intestinum caecum – slepé střevo. Cecilka by měly být slepá ke zlému a zahledět se do dobrých
věcí. Ať jí v tom žehná Hospodin! A ať muzicíruje!
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