
19. neděle po sv. Trojici: 07.10.18
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista.
 Ž 32,11 + uvítání: je nám radostí přicházet do společenství Božího
lidu, vystavit se Božímu oslovení a přemýšlet nad jeho jednání s námi,
je nám radostí na to odpovídat chválou a děkováním, je nám radostí
být tak ve spojení se svým Bohem
♫ 171

Modleme se: Přicházíme k tobě, náš Bože, který činíš věci nové,
napravuješ a zachraňuješ, otevíráš nečekané možnosti a z naší bídy
nás voláš k sobě, do své blízkosti, svatosti a slávy.

Přicházíme  k  tobě,  náš  Bože,  a  poznáváme,  jak  jsme  malí,
nedostateční, jak mnohé věci jsme pokazili, pošpinili a zpřetrhali. Tvá
dobrota dává ještě víc vyniknout našim slabostem. Prosíme tě proto
o tvé  smilování  a  odpuštění.  Proměň  nás  v  nové  stvoření,
v následovníky tvého Syna Ježíše Krista.

Přicházíme  k  tobě,  náš  Bože,  v  naději,  že  svým  Duchem
prostoupíš naše srdce a naši mysl, tak abychom byli stále více tvými
dětmi, které ti nebudou dělat ostudu, ale naopak svými životy budeme
svému okolí dosvědčovat, jak dobré nám je s tebou být. Kéž to z nás
vyzařuje,  kéž  vysíláme  tvou  chválou  všem  ostatním  jasné  signály,
jakým bohatstvím a potěšením je jít životem ve víře v tebe.

Přicházíme k tobě, náš Bože, a oslavujeme tě. Přijmi nás i s touto
naší snahou, požehnej jí a završ ty sám. Buď tobě sláva! Amen

 Mk 1,32-39
♫ 32

„Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a budu spasen, neboť
ty  jsi  můj  chvalozpěv.‟  (Jr  17,14)  Tvé  dílo  záchrany  a  spásy
oslavujeme, Pane náš. Uč nás mu rozumět a dej nám na něm podíl.
 Jk 5,13-16

Možná někoho z vás, sestry a bratři, napadlo, že text, který tu teď
zazněl, byl vyhledán a vybrán záměrně. Někdy je možné pro určitou
životní situaci hledat, co k tomu říká Bible. Ale to není dnešní případ.
Ta  slova  z  listu  apoštola  Jakuba  by  tu  dnes  zazněla  tak  jako  tak.



Německé  evangelické  církve  mají  šestiletý  cyklus  textů  kázání,
kterého  se  při  přípravě  bohoslužeb  osobně  držím,  a  tento  biblický
oddíl  na  tuto  neděli  připadá,  je  předepsán  na  19.  neděli  po  svaté
Trojici, na 7. října 2018. Tyto věty by byly čteny bez ohledu na to, co
jsem v uplynulých týdnech prožíval. A co jste prožívali a nesli také vy
spolu se mnou a s naší rodinou.

O to víc člověka překvapí, jak ta slova pasují. O to víc zasahují. Je
to jako náhlý záblesk v šedi běžného života. „Modlitba víry zachrání
nemocného.“ Vždyť právě toto jsem mohl v posledních týdnech velmi
silně  a  intenzivně  prožívat.  „Velkou  moc  má  vroucí  modlitba
spravedlivého.“

Jakmile se roznesla ta zpráva o zhoršení mého zdravotního stavu,
zažil jsem obrovskou vlnu podpory. Mnozí to vyjadřovali právě slovy:
„Modlíme se za tebe.“ Někteří naši další necírkevní přátelé používali
jiné výrazy, třeba: „Moc na tebe myslíme.“ Anebo: „Držíme ti palce,
fandíme ti.“ Ale podstata je, myslím, stejná. I tohle považuji za formu
modlitby, která působí a která má moc. Pán Bůh si to jistě přebere.
A tohle vědomí, že člověk není druhým lhostejný a že se za něj modlí
a myslí  na něj,  to je vskutku velikou posilou. Alespoň tak jsem to
mohl teď velmi silně prožívat a i nadále to prožívám.

Odpusťte, pokud se vám zdá, že jsem příliš osobní. Ale přijde mi
to v tuto chvíli jako nejlepší komentář k Jakubovu textu. Není to něco
pouze nastudované, vymyšlené, uměle vystavěné. Je to prožité. Až na
dřeň.

Samozřejmě to neznamená, že teď, když je líp, bude už napořád
lépe a lépe, že se všechno uhladí a vyspraví. Může být tak i onak.
Může se  začít  stav věcí  zase  a  ještě  více  zhoršovat.  Nemoc,  s  níž
bojuji,  je zákeřná a silná.  A přesto mohu potvrdit,  že Jakub má ve
svém dopise pravdu. „Modlitba víry zachrání nemocného.“ Za tím si
po uplynulých několika týdnech pevně stojím. „Velkou moc má vroucí
modlitba spravedlivého.“ Podepisuji to a dosvědčuji vám otevřeně, že
je to tak.

Jistě nejde o to, že bychom modlitbou nahradili moderní medicínu
a  lékařskou  vědu.  Všechny  ty  injekce,  pilulky,  kapačky,  hadičky,
přístroje, jsou dobré a bez nich bych tato slova nejspíš už nenapsal.



Ale síla a moc modlitby spočívá jinde. Dává sílu jinak. Je to obrovský
bonus. Je to něco navíc.

Ale  jak  to  tedy  Jakub  myslí,  když  tak  skálopevně  tvrdí,  že
modlitba zachrání nemocného? Uzdraví se přece, ne?

Už zaznělo, že může být tak i onak. Nemáme tady zaručený recept,
který vyřeší úplně všechno. Známe přeci i modlitby nevyslyšené, kdy
se věci ještě víc pokazí, kdy nemoc a smrt zvítězí, kdy se dějí hrozné
věci a nezabrání jim nic, ani modlitby. Co to tam ten Jakub napsal?

Doslova: „Pán ho vzkřísí.“ Mohli bychom říct: Pán mu dá podíl na
svém vzkříšení. A to je velmi široké pole působnosti.

Začíná to už tím, že je člověk povolán k novému životu Ježíše
Krista už teď tady na zemi za dnů svého života. Můžeme říct, že uvěří.
Vstoupí na cestu nového života, začne chodit do kostela. Změní se.
V naší církevní mluvě to nazýváme, že koná pokání. Uvědomí si svou
nedostatečnost, co vše kazil a kazí, bojuje s tím, někdy s pochybnými
výsledky,  ale  bojuje.  Proto  je  tu  taky  v  této  souvislosti  psáno
o odpuštění  hříchů.  Takhle  to  spolu  souvisí,  odpuštění  hříchů  je
uzdravením našich životních vztahů. A to, že člověk věří a má to na
jeho každodennost vliv, je náš podíl na Kristově vzkříšení.

Ten podíl na vzkříšení Ježíše Krista může mít také onu vítěznou
podobu. Záchrana může přijít, vyhlížíme jí. Náprava se koná. Vždyť
proto Ježíš přišel, aby zachránil, aby dal vítězství dobrému. A jsme
toho mnohokrát svědky a někdy to bereme až tak jako samozřejmě, že
věci dobře dopadají. Jsme si sebou jisti, že běžné problémy zvládneme
a překonáme, běžné choroby vyléčíme. Máme sklon k naději, čekáme
dobré. A modlitba nám dává poznat, že i to je dar od Pána a jeho dílo,
které pro nás koná.

Ale, jak již bylo řečeno, nemusí vše dopadnout dobře. Dějí se i zlé
věci. Smrt je nakonec jistota. A i tomu a právě tomu tváří v tvář platí:
Pán  vzkřísí.  Dá  podíl  na  svém  novém  životě  v  blízkosti  našeho
nebeského  Otce.  Sám  k  tomu  došel  cestou  kříže,  utrpení,  slabosti
a bezmoci, způsobem, kdy podlehl zlému. Ale i tomu všemu navzdory
konečné vítězství patří v Kristu Boží dobrotě, lásce, životu.

To vše dává zakusit modlitba, modlitba za druhého. Má velikou
moc a je povzbuzením. Staví na nohy. Dává životu smysl. Směruje



naše kroky na cestu za vzkříšeným Pánem. Buď mu za to ve stálých
modlitbách dík! Amen
♫ 614

Náš Pane Ježíši Kriste, tvá láska proměňuje svět, tvůj Duch uvádí do
pravého života, tvá blízkost hojí a utěšuje. U tebe máme naději, že
neodepřeš  sluchu  našim  modlitbám  a  věnuješ  pozornost  našim
potřebám a bolestem. U tebe se přimlouváme:

Modlíme se za ty, kdo trpí zvrácenostmi a bídou tohoto světa. Za
ty, kteří musí žít uprostřed bojů a války, za ty, kdo jsou uvrženi do
chudoby, za ty, kdo byli zasaženi ničivými silami přírodních katastrof.
A přimlouváme se za ty, kdo jim pomáhají, zmírňují jejich utrpení.

Prosíme za oblast Sýrie, Jemenu, blízkého a středního Východu.
Dej mír.

Prosíme  za  Venezuelu  zbídačenou  díky  socialistické  politice
prezidentů  Cháveze  a  Madura,  prosíme  za  severní  Koreu  vedenou
diktátorem Kimem, za Kubu potýkající se s dědictvím bratří Castrů.

Prosíme za Indonésii, za ostrov Sulawesi zasažený zemětřesením,
tsunami a výbuchem sopky. Dej dorazit rychlé a účinné pomoci.

Modlíme se za ty,  na které doléhají  těžkosti  nemocí  či  zranění,
slabosti stáří, osamocenost.  A přimlouváme se za ty, kdo jim jejich
úděl pomáhají nést a vnáší do jejich života radost a potěšení.

Modlíme se tvůj lid, za církev, aby byla společenstvím těch, kdo
pod tvým vedením neváhají podat pomocnou ruku, neváhají vstupovat
do  bídy  světa  a  prokazovat  solidaritu  a  napravovat,  uzdravovat
a milovat. Přimlouváme se za dílo spravedlnosti a milosrdenství, dej
nám nalézat správné myšlenky, slova a konat dobré dílo a skutky.

Ve tvém jménu společně k Bohu voláme: Otče náš … Amen
♫ 558

ohlášky

poslání pro sebe přijměme z následujícího výroku Hospodinova:
 2Pa 7,14n
 Nu 6,24-26
♫ 685


