19. neděle po sv. Trojici: 22.10.17
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista.
 Ž 31,10.15.16a + uvítání: oslavujeme Boha a jeho dílo, neboť nám
poslal svého Spasitele, Ježíše Krista, aby v něm byli nalezeni ztracení,
vzdálenosti aby byly překonány, aby bylo znovu spojeno to, co je
třeba naší vinou rozbito
♫ 379
Modleme se:
Náš dobrotivý Bože, ty nám pomáháš stát se
novými lidmi, kteří jednají podle tvé vůle, kteří jsou tvým obrazem
v lásce a milosrdenství.
Musíme s pokorou přiznat, že není všechno v našich životech
v pořádku. Jsou v nich mnohá zranění, mnohé bolesti. Nejenom že
jsme je utrpěli a neseme si je, ale také jsme mnohé způsobili. Prosíme
o tvé slitování a odpuštění.
A prosíme o tvé uzdravení. Obnov svou mocí a svým Duchem
naše narušené vztahy a proměň naše srdce tak, abychom s důvěrou
a s nadějí vyhlíželi tvou dobrou budoucnost, kterou jsi nám představil
a připravil v Ježíši Kristu, svém Synu. Pro něho ať tě vždy chválíme:
Sláva Otci … Amen
♫ Svítá 188
promluva – vyslání do NŠ – spacák: kde jste už spali mimo domov?
 Ef 4,29-5,2
♫ 482
„Uzdrav mne, Hospodine, a budu zdráv. Spas mne a budu spasen.‟ (Jr
17,14) Kéž svou naději pevně skládáme ve tvé jednání, náš Bože,
neboť ty víš, co je pro nás nejlepší.
 Mk 1,32-39
Slova a skutky mají být spolu v souladu. Teprve pak se slova ukáží
být pravdivá, teprve pak je řečník věrohodný. To skutky dokazují, že
slova nejsou jen prázdné zvuky. Proto Ježíš své kázání o blízkosti
Božího království podporuje i svými činy. Proto kázání v synagoze

doplní i jasnou ukázkou toho, že jeho slovo má moc něco změnit.
Co to ale Ježíš dělá? Obecně se má za to, sestry a bratři, že
uzdravuje. My lidé to tak totiž chceme číst. Zdraví je prý to
nejcennější, co máme. Takže není divu, že by se nám takový schopný
léčitel hodil. Chceme mít a vidět Ježíše takového.
Jenže první skupina lidí, se kterými má Ježíš co do činění, jsou
lidé doslova „špatně, zle se mající.“ Ano, to mohou být nemocní.
„Není mi dobře, je mi zle,“ říkáváme. Jenže mít se špatně může
i člověk, který ztratil domov, přišel o práci, rozpadla se mu rodina, je
na něj vyvíjen nepřiměřený nátlak, žije v nevyhovujících podmínkách,
někdo mu ublížil, byť třeba jen slovem apod.
A další skupina jsou pak lidé posedlí. Nemusíme věřit přímo na
démony a zlé duchy, a přesto kolem sebe můžeme vidět mnoho lidí
posedlých. Třeba prací, tzv. workholici, posedlých požitkářstvím, celá
naše společnost je tzv. konzumní, lidí posedlých budováním kariéry
a dosažením proslulosti a úspěchu, kteří se pak neštítí ničeho, lidí
posedlých adrenalinovými sporty nebo právě zdravým životním
stylem, kteří neúprosně všechno tomu svému podřizují. A to už vůbec
nemluvím o lidech závislých, zfanatizovaných nebo žijících
v sebeklamu. Lidí posedlých, kteří nemají svůj život ve svých rukou
a kteří by potřebovali nějak osvobodit, těch je kolem nás i dnes dost
a dost.
S takovými lidmi, zle se majícími a posedlými, má Ježíš co do
činění. A jejich životy uzdravuje. Ne především jejich tělesnou
schránku, ale jejich životy, případně vztahy. Proto i člověk kypící
zdravím má u Ježíše možnost nalézt něco, co jeho život posune
k lepšímu.
Ježíšova slova a činy jsou v souladu. Je důvěryhodný. A to je pro
nás, sestry a bratři, velice dobrá zpráva. Smíme to poznat ze svědectví
Písma a, věřím, že i z mnoha osobních zkušeností buď vlastních,
anebo lidí kolem nás. Tak jako to poznávali už lidé v Ježíšově době
a shromažďovali se kolem něj, v jeho blízkosti. Hledali ho, jak to
později nahlas sdělí i sami učedníci. I my tuto možnost máme, během
bohoslužeb, a je dobré jí využívat.
Možná namítnete, že je to trochu rychlá zkratka od příběhu

evangelia hned k bohoslužbám. Pojďme se podívat, co nás k ní ale
může vést.
„Ježíš časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven z domu.“
Evangelista si tu velmi jemně hraje se slovy a údaji o čase a místě.
Jednak, pokud bychom četli víc to, co předchází, zjistili bychom, že
jde o první den po sobotě. A události časného rána prvního dne po
sobotě, kdy Ježíš vstává a vychází ven – to je přeci zřejmá narážka na
Ježíšovo vzkříšení. Když Ježíš „mizí“ ze svého místa, vstává, vychází
ven, mizí svým učedníkům i zástupům, je to zřejmý dvojsmysl. Nejde
jen o to, co čteme v příběhu, ale jde tu i o událost samotného jeho
vyvrcholení, Ježíšova vzkříšení, a o to, co my s ním dnes máme
spojeno, tedy právě čas konání našich bohoslužeb.
Ježíš odchází, se modlil. To je nedílná součást našich bohoslužeb,
být spolu s ním znamená se i modlit. A učedníci se pustí za ním,
přicházejí na místo, kde je on. Uskuteční se cosi takového jako
shromáždění učedníků kolem svého Mistra a Pána. A Ježíš jim sdělí,
že to nanejvýš důležité, to hlavní, proč přišel, je kázání, zvěstování.
Nakonec nasměruje své učedníky na další místa, na místa dosud
zvěstí o Božím království nezasažená. Tentokrát jde Ježíš a jeho
učedníci s ním, po jeho vzkříšení to budou učedníci, kteří půjdou
a Ježíš s nimi – jen s tímto maličkým rozdílem se odehrává totéž. I my
nakonec přijímáme v bohoslužbách slovo poslání, s nímž jdeme do
nového týdne na mnohá další místa.
Je tedy čas bohoslužeb tím zcela jedinečným okamžikem, kdy
smíme prožívat oslovení a zároveň uzdravující zásah do našich
osobních životních příběhů. Je to čas modlitby i čas, kdy přijímáme
poslání k tomu, abychom svým způsobem Ježíše následovali i v jeho
díle uzdravování a vysvobozování od zlého. To je nám totiž nakonec
naším Pánem svěřeno. On v nás vkládá svou důvěru, že to zvládneme.
Třeba právě v důvěře, že on je při tomto díle vždy s námi.
Na nás je nezapomínat, že i naše slova a skutky mají být stále
v souladu. Kvůli důvěryhodnosti toho, co jako církev dál neseme.
Amen
♫ 324

Náš Pane Ježíši Kriste, tvůj Duch oživuje a posvěcuje, tvá blízkost
zachraňuje a posiluje, tvá láska proměňuje svět i naše životy. U tebe se
nyní přimlouváme:
Vstupuj do nemocničních pokojů. Těm, kdo ošetřují, dávej sílu
a cit, těm, kdo léčí, dávej moudrost a umění tišit bolesti, hojit rány,
porazit nemoci. Těm, kdo léčení potřebují, dej trpělivost a naději.
Jejich blízkým dopřej dostatek lásky a síly k povzbuzování.
Vstupuj do soudních síní, věznic a mučíren. Ty, kdo páchají
bezpráví na svých bližních, kdo ponižují a týrají druhé, ty veď
k obrácení a pokání. Ty, kdo jsou šikanováni, pronásledováni pro své
přesvědčení, víru či občanské postoje, ty posiluj, nes sám jejich kříž,
posiluj jejich věrnost a odhodlání stát na straně pravdy.
Vstupuj do míst, kde je soustředěna moc. Ty, kdo byli zvoleni
a zasednou do sněmovních lavic, ty, kdo budou vyjednávat o nové
vládě, ty osvobozuj od sobecké ctižádosti, zbav je lačnosti po
uchvácení moci a veď je k čisté službě naší společnosti. Ochraňuj,
prosíme, naši zem.
Vstupuj do míst, kde vládnou strach, beznaděj a otupělost. Těm,
kdo jsou zlomeni a zklamáni svým životem, svými neúspěchy a pády,
otevírej nové vyhlídky, ukazuj nové možné cesty, jak dál.
Vstupuj mezi nás, do své církve. Dávej nám radost z možnosti
zvěstovat tvé slovo a naslouchat mu. Dávej nám ve své blízkosti
prožít pokoj, který jinde nemá obdoby, a dej, ať jej neseme dál. Stůj
při nás, abychom věrně a věrohodně plnili poslání, které od tebe
máme.
Ve tvém jménu společně k Bohu voláme: Otče náš … Amen
♫ 193,1-4
ohlášky
 „Usilujte o pokoj země a města, modlete se za ně k Hospodinu,
neboť v jejich pokoji budete i vy mít pokoj.“ (parafráze Jr 29,7)
 Nu 6,24-26
♫ 177

