
8. neděle po sv. Trojici: 22.07.18
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista.
 Ž 48,10n  +  uvítání:  přicházíme,  aby  Bůh  světlem  svého  slova
prozářil temnoty našich životů, aby otevřel naše oči a naše srdce pro
svou lásku, kterou nám naplno daroval v Ježíši Kristu
♫ 210,1-5

Modleme se: Náš  nebeský  Otče,  milující  a  dobrý  Pane,  u  tebe
jsme nalezli přijetí a odpuštění, u tebe máme svůj pravý domov. Nyní
jsme ještě na cestě k němu, kráčíme tímto světem a není to pro nás
cesta  snadná.  Je  plná  odboček,  ano  dokonce  plná  scestí  a  slepých
uliček. Prosíme, ukazuj nám v našem životě správný směr, co dělat,
jak dobře podle tvé vůle žít. Prosíme za chvíle, kdy bloudíme, kdy
jsme tvou cestu opustili,  nepřidrželi  se tvého vedení.  Když jsme tě
opustili, neopouštěj ty nás.

A stav nám, prosíme,  před oči  příklad Kristův,  naplň nás svým
Duchem, abychom tebe bez přestání každým okamžikem svého života
ctili a dělali ti čest: Sláva Otci … Amen

 Mt 5,17-20
♫ 47

„Jako milované děti následujte Božího příkladu … zkoumejte, co se
líbí Pánu.‟ (Ef 5,1.10) Kéž se dokážeme ptát po tvé vůli, náš Pane,
kéž  je  nám  jasná  z  Písma,  kéž  jí  dokážeme  ve  svých  životech
naplňovat.
 1K 6,12.19n

„A já  vám  říkám,  že  jíst  se  může  všechno.  Žádné  zákazy  už
neplatí. Klidně si dám vepřové. Šunčička, bůčíček. Takové dobroty!“

„To  není  možné!  Vždyť  to  odporuje  Písmu.  Tam  je  to  jasně
napsané. Mojžíšovým prostřednictvím to zakázal Bůh. Proč už by to
neplatilo?“

„Protože je všechno dovoleno. Všechno. V Kristu se nám otevřela
taková svoboda, že tyhle všechny nařízení a zákony prostě neplatí.“

„Počkej, počkej. To jako znamená, že se klidně může chodit do



přístavu za holkama, který ti za dva stříbrný splní všechny tvý tajný
přání? To je snad taky dovoleno? To je ta tvoje svoboda a volnost?“

„Jestli Kristus umřel za naše hříchy, osvobodil nás od všeho zlého,
pak se může podle mě úplně všechno.“

„To není možný. Takhle to určitě nemohl Pavel myslet. Copak není
rozdíl mezi dobrem a zlem? Copak je to dočista úplně jedno, jak se
člověk chová a co dělá?“

„Já si myslím, že Kristus vzal na sebe všecko. Úplně všecko. Tak
proto  je  mi  všechno  dovoleno.  Dokonce  i  to  povyražení  dole  za
městem s holkama v přístavu. A hotovo.“

„To se mi nezdá. Škoda, že už tu Pavel není, abychom se mohli
zeptat přímo jeho. Moc by mě zajímalo, co by ti na tohle odpověděl.
Podle mě by ti tohle neschválil.  Zkusím mu napsat dopis, třeba ho
někde zastihne a odepíše nám.“

O několik měsíců později:
„Píše! Pavel píše! Odpověděl!“
„No tak to rozbal a ukaž, co tam stojí.“
„Pavel,  z  vůle  Boží  povolaný  apoštol  Krista  Ježíše,  a  bratr

Sosthenés církvi Boží v Korintu, … že se nemáme hádat a povyšovat
se jeden nad druhého, protože Kristus se ponížil, že jsme Boží chrám,
který se nemá ničit. Že se ničí nesvorností, neschopností se dohodnout
a odpouštět si. Prý taky slyšel, že se tu dějí nějaké velké nemravnosti,
že to je hanba. A tady, tady to je: Všechno je mi dovoleno.“

„Tak vidíte, já to říkal. Pavel to taky pochopil, že Kristus zahladí
všechno zlé a tak vlastně už nic zlého není.“

„Počkej,  ono to ještě pokračuje:  Všechno je mi dovoleno, ale –
veliké ale – ne všechno prospívá.  Všechno je mi dovoleno, to ano, ale
– zase to ale – ničím se nedám zotročit. To je přece jasný, to by bylo
hned  po  svobodě,  kterou  nám  Kristus  získal,  kdybychom  už  zase
něčemu otročili.“

„To tedy moc nechápu. Všechno se může, ale vlastně se nemůže
všechno. Tak jak to tedy doopravdy je?“

„Pavel tady o tom píše: Jídlo je pro žaludek a žaludek pro jídlo.
Jednou však Bůh učiní konec obojímu. Takže co skončí, co pomine,
tam je to opravdu jedno. Jezte si co chcete, jídlo je tu proto, abyste



zahnali hlad, abyste mohli žít. Nic víc za tím nehledejte.“
„To je rozumné. Šunčička, bůčíček. A pěkně to zalejt  žejdlíkem

korintského červeného. To si dám líbit.“
„Rád bych ti připomněl, co Pavel píše: Všechno je mi dovoleno,

ano, ale ničím se nedám zotročit. Trošku se mi zdá, že jsou ten tvůj
mlsný jazýček a tvé chuťové pohárky tvým pánem. Neztratilo se ti
někam to veliké ale?“

„No jo pořád. Je tam ještě něco dál?“
„Je. A vypadá to dost důležitě: Tělo však není pro smilstvo, nýbrž

pro Pána, a Pán pro tělo. Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí
i nás.“

„Takže oproti tomu, co pomine a co tím pádem není důležité, je tu
něco, co má naději vejít do Boží věčnosti, co Bůh vzkřísí. A právě na
tom hodně moc záleží.“

„Přesně tak. Trefa do černého. A to něco je naše tělo, rozuměj naše
osobnost, naše celé já, každý z nás a náš život. Na tom záleží. Jestli to
bude život podle Krista, anebo naopak život podle hříchu a v otroctví
našich vlastních libůstek. To už prostě jedno není.“

„Dalo by se tedy říct, že to Pavel rozděluje na věci služebné a na
věci zásadní. Na to, o co skutečně jde, a na to, co můžeme nechat
zcela volně?“

„Tak  nějak.  Ale  pak  je  nesmírně  důležité,  co  do  které  skupiny
patří. Aby to měl člověk dobře uspořádané a správně rozdělené. My
sami patříme Pánu, svým tělem, svým životem ho máme oslavovat.
Tedy nedělat si úplně všechno, co nás napadne. Jsou věci, které Boha
neoslavují.  Svoboda,  kterou  nám Pán  daroval,  neznamená  svévole,
sobectví a bezohlednost.“

„Takže  všechno  je  mi  sice  dovoleno,  ale  …  Ale  Bůh  si  nás
vykoupil pro sebe, a proto nebudu dělat úplně všechno, co se mně líbí.
Ale budu se ptát, co se líbí jemu. A budu se to učit u Ježíše Krista,
jeho svým životem následovat, jeho ve svém chování napodobovat.“

„Tak, tak. Myslím, že teď by z tebe měl Pavel radost.“
Co  na  tom,  sestry  a  bratři,  že  takový  rozhovor  nejspíš  nikdy

neproběhl? Všechno je mi dovoleno. I příběh si vymyslet. Zvlášť když
budování  chrámu  Páně  prospívá  a  vede  nás  k  pochopení  pravé



svobody Božích dětí. Amen
♫ 679

Náš Pane Ježíši Kriste, ve tvé svobodě chceme jít tímto světem, podle
tvého příkladu chceme žít a Boha ctít. U tebe se přimlouváme:

Prosíme  za  všechny,  kdo  trpí  přílišným  suchem,  jsou  ohroženi
neúrodou a hladem. Prosíme i  za ty,  kdo trpí  přílišným množstvím
vody, jsou ohroženi na životě či ztrátou domova. Smiluj se a čiň ze
země mírné a přívětivé místo k životu.

Prosíme  tě  za  ty,  kdo  prchají  ze  svých  zemí  před  válkami,
mučením, nesnesitelnými životními podmínkami. Prosíme za ty, kdo
riskují cestu přes moře a vydávají své životy všanc za obrovské peníze
do rukou pašeráků a překupníků. Prosíme za ty, kdo doufají, že u nás
naleznou křesťanské přijetí.  Smiluj se a braň šíření strachu, paniky,
nenávisti k příchozím a sobectví.

Prosíme za všechny, kdo se díky blahobytu, který my zažíváme,
vydávají na prázdninové cesty. Ochraňuj je, dej, aby nalezli osvěžení,
odpočinutí. Smiluj se a dej jim šťastný návrat domů.

Prosíme za ty, kdo přijali tvé evangelium, opouštějí staré způsoby
a začínají nový život. Buď jejich silou na této nesnadné cestě. Smiluj
se a nedovol upadnout zpět do otroctví hříchu.

Prosíme tě za všechny naše blízké, za ty, kdo nás mají rádi, i za ty,
za  které  máme  odpovědnost.  Svěřujeme  se  do  tvých  milostivých
rukou. Smiluj se a pročišťuj a upevňuj naše vzájemné vztahy.

Prosíme tě za tento sbor, aby byl místem, kde se s tebou mohou
lidé setkávat, poznávat tě a přijímat tě do svých srdcí. Smiluj se a čiň
si  z  nás  svou  církev,  svůj  chrám,  své  tělo  a  nás  jeho  nedílnými
součástmi.

Ve tvém jménu společně k Bohu voláme: Otče náš … Amen
♫ 639

ohlášky
 Ga 5,13
 Nu 6,24-26
♫ 391


