Nedělka 9.5.
Milé děti,
ještě chvíli musíme vydržet bez společného setkání nedělky v kostele.

Obrázek od Hany Pavlátové ze staršího diáře pro nedělku

Na tuto neděli si tedy připomeneme téma
Křest Kornelia a jeho přátel

Celý příběh je zapsán v knize Skutky v kapitole 10
http://www.biblenet.cz/app/b?book=Acts&no=10
Můžeme si příběh připomenout sugestivním vyprávěním z pohledu Petra, jak jej napsal
br. farář Jaroslav Pechar
(Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2011)
Zabíjej a jez!
„Zrovna mi chystali jídlo… Bylo kolem poledního, čas na modlitbu. Vyšel jsem na plochou
střechu domu.“ A zatímco jídlo chystali, měl Petr zvláštní vidění. „Vytržení mysli“ – jako
by se mozek toulal kdo ví kde.
„Zabíjej a jez!“
„Jo, měl jsem hlad… Vždyť jsem zrovna čekal, až mi připraví oběd! Ale tohle?! Prasata,
hadi, mrchožrouti… I v tom vidění mi to bylo odporné!“ Stranit se kulticky nečistého – to
patřilo k Petrovi desítky let. To se smazat nedá. „Ani ve snu!“ říkáváme a myslíme tím
právě tohle.
„Zabíjej a jez!“
„Bože – tohle bych nikdy neudělal! Nečisté odděluje od Tebe! Byl bych znesvěcený a
nesměl bych předstoupit před Tvou svatou tvář!“
„Zabíjej a jez!“
„Třikrát se to vidění opakovalo. A třikrát mi stejný nebeský hlas řekl: `Co Bůh prohlásil
za čisté, nepokládej za nečisté. Úporně jsem přemýšlel, co to mělo být. Celý život jsem
dodržoval Mojžíšovy předpisy a stranil se nečistého. Když mu v síti uvízlo cokoliv, co
nemá ploutve a šupiny, nikdy bych to nejedl. Slušný žid se straní toho, co Bůh prohlásil
za nečisté.“
Z jeho úvah ho vyrušilo bouchání na dveře. Petr měl plnou hlavu starostí se svým
viděním, ale neodbytný hlas ho poslal otevřít: „Jsou tu tři muži a hledají tě; sejdi hned
dolů a bez rozpaků s nimi jdi, neboť já jsem je poslal.“
„Stál jsem ve dveřích a poslouchal, co mi říkají. V Césareji prý žije nějaký římský voják,
kterému anděl řekl mé jméno! Že prý mu mám co říct… Jenže já nikdy nebyl velký
řečník. Při lovu ryb se mluvit nenaučíte a mimo rybaření jsem nikdy nic nedělal, dokud
jsem od rybářských sítí neodešel za Ježíšem. Ano – o Ježíši, o tom mu říct mohu! Setník
Kornélius… Říman… Čeládka neobřezaná… Nečistá v očích Boha i každého slušného
žida…“ A pak to Petrovi docvaklo. Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté!
I nejdelší cesta začíná prvním krokem. První velký krok svého života udělal Petr, když šel
za Ježíšem. Za ním zůstalo jeho rybářské řemeslo. Teď udělal druhý, když překročil práh
domu pohana. Za ním zůstaly desítky let života. Života žida, který ví, co je čisté a co je
nečisté. V tom domě ale byl setník Kornélius, který má slyšet o Ježíši, přijmout dar
Ducha svatého a křest. Cesta neobřezaných do církve byla otevřena.
Modlitba
Pane Ježíši, dáváš nám poznat, že s tebou se nikoho a ničeho nemusíme bát. Děkujeme
ti za to, že ty přijímáš každého, kéž bychom to dokázali i my. Duchu svatý, buď prosím s
námi, ať je nám spolu dobře. Přijď prosím i tam, kam se sami bojíme vejít.
Amen.
Můžeme si pustit píseň Přijď již v podání sboru z Církve bratrské v Husinci
https://www.youtube.com/watch?v=mlso7pV794U

