1. neděle po sv. Trojici: 18.06.17
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista.
 Ž 19,8 + uvítání: společně hodláme nalézat moudrost a život,
o nichž věříme, že k nám přicházejí skrze svědectví Hospodinova
sdělovaná nám v Písmu; abychom jim naslouchali, přicházíme na
bohoslužby
♫ 439
Modleme se:
Děkujeme tobě, náš nebeský Otče, že nás tvůj Syn
přivedl na cestu víry. Děkujeme, že nás naplnil tvým Duchem, tak
abychom dokázali správně vnímat svědectví Písma, abychom se jím
dali vést z beznaděje k plnému životu. Děkujeme, že smíme poznat
jako hlavní skutečnost, k níž nás vedeš, lásku.
Odpusť tedy, že tak málo milujeme a tak moc se staráme sami
o sebe. Odpusť, že ti tak málo důvěřujeme a tak moc se strachujeme.
Odpusť, že tak málo čteme Písmo a tak málo v něm hledáme život,
který jsi nám v Ježíši Kristu přinesl. Prosíme, smiluj se nad námi
a odpusť nám.
A prosíme, abychom hledali tvou slávu, nikoli slávu od lidí. Dej,
kéž vždy vzdáváme chválu tvému jménu: Sláva Otci … Amen
♫ Svítá 17
promluva – vyslání do NŠ
 Dt 6,4-9
♫ 103,1-5
„My jsme poznali lásku, kterou má Bůh k nám, a věříme v ni.‟ (1J
4,16) Posiluj tuto naši víru, náš Pane. Kéž se v této víře stane láska
nedílnou součástí všech okamžiků našeho života!
 J 5,39-47
Začalo to jednou v sobotu, když Ježíš u rybníka Bethesda u Ovčí
brány v Jeruzalémě postavil na nohy jakéhosi ochrnutého. Bylo z toho
pozdvižení, ale také vyšetřování: „Kdo to tady uzdravuje, pracuje
v sobotu?! To se přeci nesmí, to Mojžíš zakázal. A tato přikázání daná

skrze Mojžíše od Boha samotného máme bedlivě dodržovat a střežit.“
Samozřejmě se na to přišlo, že to byl Ježíš. A tak se začala diskuse
o tom, kdo Ježíš je a co má a nemá dělat, co si může a nemůže dovolit.
Stručně shrnuto ta Ježíšova odpověď zněla, že je mu prý jednak
svěřen soud, ale pak to hlavní, že jeho úkolem je přinášet život. A to
není Ježíšova vlastní vůle, nějaký jeho výmysl a nápad, ale vůle toho,
který jej poslal, totiž Boha, který je jeho Otcem.
„Aha! A teď tě máme, mládenečku! Sám ses nachytal. Říkáš, že tě
poslal a zplnomocnil sám Bůh? To je ale tvé svědectví o sobě samém,
sám sobě vytváříš alibi, sám si vyrábíš důkazy. Ale to neplatí! Abys
byl věrohodný, víš, musíš mít jiné svědky. Tak to na soudu chodí. A to
bys měl vědět, byl-li ti nějaký soud svěřen.“
Ale i tady má Ježíš odpověď. Nesvědčí sám o sobě. Jsou tu jiní
svědkové. Za prvé to byl Jan, ten zvaný Křtitel. „Jan byl svící hořící
a zářící.“ A mnozí lidé jeho světlo vítali a přijímali. On svědčil
o Ježíši. Za druhé je tu ještě další svědectví, větší než to Janovo. A tím
jsou skutky, které Ježíš činí. Skutky jako znamení blízkosti nebeského
království a velikosti Boží moci jemu svěřené. A nakonec jako třetí
svědek je tu Písmo. Právě slova o něm, o Písmu jsme slyšeli.
Nejspíš nás zarazí, jak drsná slova to jsou. Ale není divu, jsou
řečena ve vyostřené polemice, kdy se obě strany tvrdě napadají. Inu,
Ježíš nebyl jen uhlazený a za všech okolností na všechny milý,
přívětivý a usměvavý. Ale dokázal i jasně a bez obalu říct také ostré
slovo, pokud to bylo na místě.
Na druhou stranu je nám, sestry a bratři, asi velmi sympatické, že
se tu Ježíš soustředí právě na Písmo a na to, jak je chápat, jak je
vykládat, jak hledat, co je v něm to podstatné. V tom se přeci cítíme
doma. Větu: „Zkoumáte Písma a hledáte v nich život věčný,“ si klidně
rádi vetkneme i na svůj vývěsní štít. To je přeci o nás. Reformační
důraz na Písmo je nám dodnes blízký. A i když o něm třeba moc
nemluvíme, ovlivňuje naši běžnou praxi, ovlivňuje to, co se v církvi
děje. Ať už jsou to různé biblické hodiny či práce s dětmi a mládeží,
vždy je Bible základem programů těchto setkání. O bohoslužbách pak
ani nemluvě.
A snad bychom se přihlásili i k tomu, že „Písma svědčí o“ Ježíši.

Jak to vyjádřil Martin Luther: To, co různorodé biblické spisy pojí
a sjednocuje, co je v Bibli tím nejdůležitějším a co je základním
klíčem k pochopení Písma, je to, co Krista vyzdvihuje, vyvyšuje.
A dokonce umíme celkem snadno pochopit, co znamená, že už
„Mojžíš psal o Kristu.“ Ačkoli výslovně, doslovně o Kristu nic
v knihách Mojžíšových nenajdeme, tušíme, jak je to myšleno. V těch
příbězích vidíme některé předobrazy, uplatňují se v nich principy,
které Ježíš ztělesňuje. Např. to je smilování a láska – viz. dnešní první
čtení, požehnání a dobrota, věrnost uzavřené smlouvě a zachraňování
ze všelijakých tíživých situací i osvobozování z otroctví. Učí nás to,
že ne doslovné citování, ale chápání smyslu biblického svědectví je
tím podstatným. A ve svém smyslu je Písmo jednotné od počátku do
konce, od Geneze po Apokalypsu.
My na Písmo hodně dáme. Ale nejsme první a dnes už ani ne
jediní. Hodně na něj dáme, ale pozor, aby se nám nestalo jen
prostředkem, jak sebe sama oslavit, jak si omluvit, že nám jde hlavně
o nás. Jde přeci v první řadě o Krista a o to, co on přináší a k čemu on
nás vede. Právě i skrze Písmo.
Aby se nám to nejdůležitější z Písma, totiž Kristus, nevytratilo,
jsou tu naštěstí i pro nás stále ti další svědkové. Jistě už ne osobně Jan,
ale jsou zde jiní lidé, kteří náš život podobně jako Jan projasňují,
dávají nám radost, ukazují dobrým směrem. A jsou zde i ta znamení.
Nikoli skutky pozemského Ježíše, ale mocné skutky milosrdenství
a lásky, které jsou konány v Duchu svatém, kterého nám Ježíš seslal
od Otce z nebes.
A tak druhými lidmi a takovými skutky povzbuzeni zkoumejme
Písma, hledejme v nich život, avšak při tom všem nezapomeňme, že
svědčí předně o našem Pánu, neboť on je tím jediným zdrojem
pravého života. Amen
♫ 446

Náš Pane Ježíši Kriste, ty i dnes k nám promlouváš, tvé oslovení
přináší útěchu a radost, tvůj hlas nás napomíná i upokojuje. Prosíme,
mluv! Kéž celý svět naslouchá tvým slovům!
Přimlouváme se za ty, kdo na tvůj zákon nedbají a tvá přikázání
porušují, za ty, kdo ohýbají právo, za ty, kdo pohrdají pravdou, za ty,
kdo neznají žádný soucit. Zasej do jejich srdcí símě tvého království,
aby se falešně obvinění spravedlnosti, aby skončily lži, aby oslabené
milosrdenství znovu udávalo tón našemu lidskému jednání. Pane, slyš
naše prosby.
Přimlouváme se za ty, jejichž slzy neosychají, za ty, kdo všechno
ztratili až na holý život, kdo truchlí pro své milované, za ty, kdo mají
strach dál žít. Povzbuď je a posilni jejich odvahu, tak aby zakusili
dostatek namísto bídy, pokoj namísto násilí. Dej, aby se jim vrátila
radost a jejich naděje nepřišly nazmar. Pane, slyš naše prosby.
Přimlouváme se za ty, kdo ti důvěřují, za tvou církev po celém
světě, za věřící v tomto městě i za tento náš sbor, za naše nemocné, za
všechny, o něž máme starost. Obnovuj svou církev, ochraňuj ty, kdo
procházejí zkouškami a pokušením, žehnej životu. Dej, ať máme dost
síly nést odpovědnost ve všem, kde jsme k tomu povoláni. Pane, slyš
naše prosby.
Prosíme, Pane, mluv k nám dnes i zítra i vždycky!
Ve tvém jménu společně k Bohu voláme: Otče náš … Amen
♫ 554,1-4
ohlášky
 1K 16,13n
 Nu 6,24-26
♫ 172

