1. neděle po Velikonocích: 08.04.18
Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha
svatého buď se všemi vámi.
 1Pt 1,3 + uvítání: i v tuto neděli velikonočního období se chceme
společně radovat z Kristova vzkříšení
♫ 177
Modleme se:
Veleben buď, náš Bože, za to, že nás povoláváš do
nového života. Ve tvé moci a síle smíme být jak znovuzrození. Ne už
ustrašení a neschopní, ne do sebe zahledění a vše předem vzdávající,
ale díky tobě lidé noví, lidé víry, lásky a naděje, lidé pokoje a nesoucí
požehnání, následovníci Ježíše Krista.
Ty jsi dal Ježíši povstat z mrtvých do života, učinil jsi jej Pánem
nad živými i mrtvými, v něm jsi z nás sňal naše viny a hříchy a i před
námi otevíráš věčnost. To nás naplňuje radostí a novou odvahou. Ve
křtu jsi nás přijal, dal jsi nám narodit se jako tvoje děti. Dáváš nám
svého Ducha jako zdroj všeho dobrého a potřebného pro život podle
tvé vůle, v něm přemáháš naši slabost a nedokonalost. Proto ti i dnes
chceme projevit svou vděčnost a vzdát ti své díky: Sláva Otci …
Amen
♫ 631
promluva – vyslání do NŠ
 Iz 40,27-31
♫ 103,1-2.8-10
„Uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není
neproveditelný.‟ (Jb 42,2) Kéž nás vědomí naprosté nevyčerpatelnosti
tvých možností, náš Bože, vždy posiluje a povzbuzuje!
 Ko 2,12-15
Leasing na auto. Úvěr na podnikání. Hypotéka na dům. Půjčka na
cokoli. Směnka. Tolik možností. Vystaví se dlužní úpis a prostředky
jsou vaše.
Pravda, trošku to člověka omezuje, musí to postupně dlouhodobě

vracet. Musí na to myslet, když plánuje své výdaje, aby mu zbylo na
měsíční splátku. Dlužní úpis omezuje.
A dlužní úpis doslova drtí ve chvíli, kdy člověk splácet nemůže.
Kdy se věřitelé domáhají svých peněz, které jsou jim dluženy, ale ono
není kde brát. To pak je tíha k neunesení.
Kdyby tak nebylo toho dlužního úpisu, kdyby jeho text zmizel,
kdyby byl nějak vygumován. Kdyby tak byl roztrhán, spálen, zrušen.
Kdyby mi bylo odpuštěno. Jé to by bylo něco! Zvláště ve chvíli, kdy
není z čeho brát a z čeho splácet, by tohle byla obrovská úleva. Kdyby
tak nastalo oddlužení.
Právě k této situaci, když není z čeho splácet dlužní úpis,
přirovnává apoštol, autor dopisu kolosenským křesťanům, situaci
člověka vůbec: „Je tu dlužní úpis, který svědčí proti nám.“ A my
nemáme čím tu dlužnou částku uhradit.
Komupak já co dlužím, namítne možná někdo. Dlužíme lidem
kolem nás, blízkým, známým, těm, které denně potkáváme. Ale
dlužíme dnes také tisícům vzdálených a neznámých, díky jejichž dřině
máme my přeplněné obchody laciným zbožím ku příkladu. Dlužíme
mnohé celému Božímu stvoření, které svým jednáním a způsobem
života drancujeme a ničíme. Dlužíme nakonec i Pánu Bohu, třeba
vděčnost za skutečnosti, které bereme jako samozřejmé, zadlužujeme
se vůči němu, když jsme lhostejní k utrpení, neprojevujeme lásku
a milosrdenství, nedokážeme odpustit, nebereme se za spravedlnost
a pravdu, nešíříme pokoj atd.
Apoštol napíše, že jsme byli „mrtvi ve svých vinách a duchovně
neobřezáni.“ Tomu, že jsme se ve svých vinách topili, že nás dusily
a že bychom tomu zcela jistě podlehli, tomu rozumíme. Ale co ta
„duchovní neobřezanost?“ Obřízka je starozákonním znamením
smlouvy mezi Bohem a jeho lidem. Tedy: Byli jste mimo smlouvu,
nepatřili jste k ní, Bůh k vám neměl žádné závazky, neplatila pro vás
jeho zaslíbení. Byli jste úplně mimo.
Ale už tomu tak není! Bůh vás ze smrti probudil k životu spolu
s Kristem, vzal i vás za partnery své smlouvy (znamením je nikoli
obřízka, nýbrž křest). A pokud jde o ten dlužní úpis? I když jsme ho
nemohli splatit, tak ho zrušil. Vymazal. Všechny viny nám odpustil.

Rázem je všechno naše, i když jsme to nezaplatili, nebo třeba jen
maličký zlomek. Dluhy jsou odpuštěny a to, nač jsme si, obrazně
řečeno, půjčili, nám zůstalo. Zdarma. Z milosti.
Tímto způsobem nám apoštol přibližuje, jak se nás týká vzkříšení
Ježíše Krista. A to jak se nás týká už teď. Probudil nás k životu spolu
s ním. K novému životu nezatíženému dluhy, vinami, hříchy. Můžeme
žít, aniž by nás ovlivňovaly, svazovaly, tížily. Můžeme žít svobodně.
To neznamená, že si budeme dělat úplně všechno, co se nám
zachce. Že budeme dál hřešit a dál se nekontrolovaně a nezřízeně
zadlužovat jak Česká republika byť jsou časy hojnosti. Vůbec ne.
Protože nás už se tohle netýká, jsme od toho svobodni. To je nám
odpuštěno a my jsme od toho upustili.
Tak působí na nás vzkříšení Ježíše Krista už tady a teď. Projevuje
se na nás v novém způsobu života podle Boží vůle. Kristus nad všemi
nečistými mocnostmi a zlými silami oslavil vítězství a my v radosti
a ve svobodě pramenící z jeho vítězství můžeme žít. Jako když je
zrušen náš dlužní úpis, jako když jsou nám odpuštěny dluhy.
Opět námitka! My přeci nejsme bezhříšní. My ty dluhy stále znovu
a znovu děláme. Tak kde je chyba? Bohužel v nás. Je to podobné
prožitému vítězství svého oblíbeného sportovce nebo týmu, kterému
fandíme. Nějakou dobu z toho ještě žijeme, ovlivňuje nás to, náš život
to svým způsobem zabarvuje. Máme dobrou náladu, všechno vidíme
nadějněji, ta radost je v nás. Ale pak časem vyprchá. Nějaké jiné,
neradostné události, starosti, bolesti to překryjí. A už je to jinak. Náš
život je vláčen smutkem, obavami, zaměřením se jen na sebe apod.
My z toho Kristova vítězství a z našeho oddlužení nedokážeme žít
trvale a bez kolísání.
Ale právě proto je tak důležité přicházet znovu a znovu ke Kristu
vzkříšenému, neděli co neděli, každý týden slavit malé Velikonoce
a dobíjet tu svou radost, čerpat sílu, brát podíl na vítězství, připomínat
si zrušení dlužního úpisu. Ne protože se to musí a někdo to nařizuje.
Ale kvůli sobě, kvůli lidem kolem nás, kvůli tomuto světu. Aby ten
náš nový život byl obnovován, znovu nastartován, a aby pak byl ve
světě, na tom místě kde žijeme, patřičně pociťován, aby působil.
Jsme oddluženi. Tak ať je to pořádně vidět! Ať nám to vydrží

aspoň týden! A pak se zase přijďme setkat se Vzkříšeným a od něj
načerpat pro další pokračování. Amen
♫ 693
(na závěr přímluvné modlitby budeme zpívat Modlitbu Páně:
nachystejte si ve zpěvníku píseň 583)
Náš Pane Ježíši Kriste, tys pro nás překonal smrt a jsi nám skrze
Božího Ducha zdrojem nového života zde na zemi i dárcem života
věčného. U tebe se přimlouváme:
Prosíme za ty, kdo bojují proti smrti v tomto světě. Za zdravotníky,
za záchranáře, za vědce vyvíjející nové léky, za pracovníky
humanitárních organizací. Buď jim posilou.
Prosíme za ty, kdo odmítají násilí a zasazují se o smírné řešení
problémů a sporů, za ty, kdo druhým prokazují lásku a milosrdenství,
za ty, kdo k takovému jednání vyzývají a vedou druhé. Buď jim
posilou.
Prosíme za ty, kdo pro své viny nemohou normálně žít, za ty, kdo
bloudí duchovními pustinami. Vnášej do světa hojivou moc odpuštění,
otevírej před lidmi rajskou zahradu Božího království. Buď jim
v jejich zápasech a hledání posilou.
Prosíme za tvou církev, aby dokázala žít životem novým v moci
tvého zmrtvýchvstání. Buď nám nablízku, setkávej se s námi. Buď
nám posilou.
Přimlouváme se, aby se stávalo více a více skutečností tvé
vítězství nad všemi silami zmaru a mocnosti zla. Zabraňuj hrozivým
účinkům zastrašování a násilí. Odzbrojuj hřích i smrt. Buď nám
posilou.
Ve tvém jménu se společně k Bohu modlíme a zpíváme:
♫ 583
ohlášky
 1Pt 2,1-3
 Žd 13,20n
♫ 432,1

