6. neděle po Velikonocích: 28.05.17
Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha
svatého buď se všemi vámi.
 Ž 27,1 + uvítání: přicházíme s jistotou, že Bůh nás slyší, ví o tom,
s čím do jeho shromáždění přicházíme, i když to nevyslovujeme
nahlas, přicházíme s jistotou, že na to odpovídá a jedná v náš prospěch
♫ 213,1-5
Modleme se:
Náš nebeský Otče, tys vzal k sobě na nebesa
našeho Pána Ježíše Krista, vyvýšil jsi jej nad každé jméno, povýšil jsi
jej nad všechny mocnosti, síly a panstva, oslavil jsi jej slávou
nepomíjející a svěřil jsi mu moc, které se ani zdaleka nevyrovná moc
žádného z pozemských politiků, vojevůdců či byznysmenů. On, tvůj
služebník, tvůj věrný, tvůj oddaný, druhé lidi milující a tvé království
prosazující, je spolu s tebou a Duchem svatým věčným Králem
a Pánem všeho tvorstva a celých dějin.
Dej nám, prosíme poznat, co to pro nás znamená. Dej nám,
prosíme, pochopit, že celý svět se svou nabubřelostí, se svými lákadly
a se svým bohatstvím je pouhé nic. Dej nám, prosíme, přichýlit své
srdce, svou mysl a celý svůj život právě k Ježíši. Pomáhej nám k tomu
svým Duchem, neboť to pro nás není vůbec snadné.
Kéž nás tvá moc vede k chvále tvého díla a ke chvále tvé: Sláva
Otci … Amen
♫ 611 (kytara)
promluva – vyslání do NŠ
 Iz 41,17-20
♫ 182
„Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává
všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.‟ (Jk 1,5) Máme
mnohé nedostatky, náš Bože. A jsme vděčni za to, že se k tobě smíme
obracet s prosbami o doplnění toho, co nám chybí k životu tvých dětí.
 J 7,37-39

Žízeň – jaká může být? Mučivá, palčivá, trýznivá, spalující,
ukrutná, smrtící. Žízeň jako trám. Žízeň, že by se o ni mohl člověk
opřít. Rozhodně nic příjemného, taková žízeň. Dokonce může být
život ohrožující.
Když se ozve pocit žízně, upozorní člověka, že na něco důležitého
a podstatného pro život zapomněl. Je to varování, že jsme neudělali
něco, bez čeho nelze žít. Příjem tekutin, nápojů, vody je nezbytnou
podmínkou života. Bez vody zahyneme mnohonásobně rychleji než
bez jídla. Žízeň je nám takovým upozorněním, varováním: Pozor!
Něco důležitého ti, člověče, chybí!
Poněkud obrazněji znamená žízeň touhu po něčem, touhu
nenaplněnou. Může jít o touhu po skutečnostech dobrých, ale člověku
odpíraných. Tak lidé žízní po svobodě, po spravedlnosti, po pravdě, po
odpuštění. Může jít ovšem i o touhu po věcech zlých. To když třeba
lidé žízní po pomstě a po odplatě. A ještě jednou, do třetice, lidé
mohou také žíznit, toužit po smyslu života, po nějaké uspokojivé
životní náplni, anebo třeba po nekonformním životním stylu, mohou
žíznit po skutečném životě samém.
Nakonec ještě jednou žízeň, opět z trochu jiného pohledu. Jsou
lidé, kteří trpí neustálou žízní, protože se ve svém životě strašně moc
zklamali, protože prožili nesmírně velikou bolest, protože na ně
dolehlo nesmírně veliké zlo, protože jejich sny a plány a cesty
ztroskotaly. A oni teď trpí neustálou žízní, kterou utápějí v alkoholu,
popřípadě jí hasí i za pomoci jiných látek.
A tak Ježíš říká: „Každý, kdo žízní, protože na něco důležitého pro
život zapomněl, ať přijde ke mně a napojí se, ať u mne dočerpá to
důležité pro sebe a pro svůj život.“ A přitom zároveň: „Každý, kdo po
něčem dobrém touží, po svobodě a spravedlnosti, po pravdě, po
odpuštění a po smyslu, ať přijde ke mně a uhasí u mne svoji žízeň.“
A nakonec i: „Každý, kdo beznadějně utápí svou bolest a trýzeň, kdo
si řeší své problémy a svá ztroskotání bezednou žízní, ať přijde ke
mně, a nalezne nápoj pravé útěchy.“
Ježíš je zdrojem a pramenem nápoje života, životodárné Boží síly,
kterou nám nejlépe představuje vláha, voda zúrodňující pustinu. Tak
jako proroci používali tohoto obrazu mocného život dávajícího

Božího působení, tak vyznává i církev o Ježíši. On dokáže pustotu
lidského života proměnit ze svých pramenů v kvetoucí, stinnou,
příjemnou zahradu.
Tolik o těch, kdo žízní. A pak hned čteme připojen Ježíšova slova
o těch, kdo v něho věří. Ne že ti by si nepotřebovali tu a tam loknout,
aby svlažili vyschlé hrdlo, ne že by i oni už nikdy nezatoužili
opláchnout svůj upocený obličej a zchladit unavené nohy. Ale jejich
posláním není už jenom pořád čerpat pro sebe, brát, přijímat, nýbrž
„proudy vody živé poplynou z jejich nitra,“ jak praví Písmo.
Ti, kdo věří v Ježíše, se sami stanou studánkou, či spíše studnou,
vydatným pramenem. V tom, co říká náš Pán, není žádná zdrobnělina
ve smyslu pramínek, čůrek, pár kapiček, ale jde o proud, pramen silný
a mohutně vyvěrající.
Někdo se možná zalekne: Kde by se tohle ve mně vzalo? Věřím, to
ano, ale já přece nejsem žádná studnice duchovní moudrosti.
To jiný si možná hrdě řekne: Inu tak to jo, já to těm ostatním
ukážu. Poučím je patřičně, veškeré bohatství svých myšlenek, svých
prožitků a niterných pocitů na ně budu chrlit jako požární hydrant.
K obojímu evangelista Jan dodá vysvětlující poznámku: „To řekl
Ježíš o Duchu, kterého měli přijmout ti, kdo v něho uvěřili.“ Nejde
o to zoufale hledat, co bych mohl svého druhým předat, ani nejde o to
suverénně stavět na sobě, na člověku. Ale jde o to přijmout od Ježíše
darovaného Ducha a jeho v síle a moci otevřít pro druhé své nitro.
Ano, své nitro. Ne pouze nějakou vnější slupku. Otevřít své nitro
znamená nechat druhé nahlédnout do našeho srdce, proniknout do nás.
Ubezpečit je tak, že na ně nečíhá nějaká lest, past, nějaký podraz, že to
myslíme upřímně, bez postranní falše, bez pokrytectví.
Ale jinak to zůstává Ježíš sám, kdo je tím pramenem, z něhož
může prostřednictvím Ducha svatého a skrze víru dávat dál žíznivým.
Pouze Ježíš Kristus – mimochodem to je jeden z principů reformace,
opravného hnutí v církvi, z něhož jsme vyrostli, z něhož pocházíme.
Pouze Ježíš – toho máme skrze Ducha ve víře zvěstovat, tedy nechat
jej plynout jako proud vody živé od nás dál. A pokud dosud Duch
nebyl dán, tak o něj prosme a vyhlížejme ho. Amen
♫ 370

Náš Pane Ježíši Kriste, ty slibuješ uhasit naši lidskou žízeň po životě
a po dobru tím, že nám dáš svého Ducha. Naplnění tvého zaslíbení
vyhlížíme a prosíme:
Prosíme o tvé milosrdenství, které překonává nenávist.
Přimlouváme se za tvé světlo, které utěšuje truchlící, bolestně
zasažené, pozůstalé. Slyšeli jsme a četli jsme o tom, co se stalo
v anglickém Manchasteru, a proto voláme: Pane, buď svým Duchem
přítomen.
Prosíme o tvou pravdu, která vítězí nad očividnou lží, ale i nad
pochybnosti a neklid vzbuzujícími polopravdami. Přimlouváme se za
spravedlnost, ať se prosazuje u našich soudů, ať se prosazuje tam, kde
jsou lidé ožebračováni a zbídačováni. Ani se nám pomalu nechce věřit
uprostřed našeho nadbytku, že jsou země, kde vládne hlad, a proto
voláme: Pane, buď svým Duchem nablízku.
Prosíme za tvou radost a lásku, které my smíme prožívat ve
společenství tohoto sboru. Kéž se dostanou i k lidem osamoceným,
nemocným, zoufalým. Přimlouváme se, aby tvé živé slovo stále znovu
obnovovalo a správným směrem vedlo tvou církev. Máme to štěstí, že
víme o tvém požehnání, které jsi nám dal, a proto voláme: Pane, buď
svým Duchem i nadále s námi.
Prosíme za mír, aby nastal tam, kde se bojuje – v Doněcku, v Sýrii
a na celém středním Východě, v různých afrických státech,
v rozvrácené Venezuele, prosíme, aby mír trval tam, kde je dosud, ale
kde roste napětí, nejvíce kolem severní Koree. Přimlouváme se za to,
aby tvůj mír zavládl v srdcích, v myslích a v nitru lidí. Proto voláme:
Pane, buď svým Duchem v nás.
Ve tvém jménu společně k Bohu voláme: Otče náš … Amen
♫ 621 (kytara)
ohlášky
 Ž 27,14
 Žd 13,20n
♫ 366

