11. neděle po sv. Trojici: 12.08.18
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista.
 „Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte
národům ve známost jeho skutky.“ (Ž 105,1) + uvítání
♫ 168
Modleme se:
Náš dobrý Bože, k tobě se můžeme modlit díky
tvému Synu Ježíši Kristu. Ty, vyvýšený vládce nebes a země, máš
přesto zájem o jednoho každého z nás, i ten nejnepatrnější lidský osud
ti stojí za pozornost. Děkujeme ti a chválíme tě za to, že svou
nesmírnou moc používáš k tomu, aby s nám pomáhal a abys nás před
sebou samým ospravedlnil.
Přiznáváme, že tvé ospravedlnění potřebujeme. Nejsme schopni
dostát tvé vůli a žít podle tvých přikázání. Bez tvé pomoci bychom
propadli naplno zlému a hříchu. Přemáhej všechno, co nás odděluje od
tebe, od poslušnosti tvého slova i od sebe navzájem.
Buď tedy, prosíme, nadále věrně s námi, cítíme, že je tvá blízkost
pro nás velmi dobrá. Podepírej nás, prosíme, naplňuj nás svým
Duchem a veď každého z nás i celé toto naše společenství církve po
cestě života za naším Pánem Ježíšem Kristem. Amen
 Mt 21,28-32
♫ 438
 „Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně
Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který
si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.“ (Ga 2,19b.20)
Jinými slovy: To, co se odehrálo s Ježíšem Kristem, to se i nás,
sestry a bratři, osobně týká. Týká se nás to mnohem víc a mnohem
hlouběji, než to, jaká je u nás politická situace, než to, jak si stojí naše
národní hospodářství. Ano i víc, než počasí nebo zdraví.
To všechno jsou totiž skutečnosti, které náš život ovlivňují sice
hodně, ale my se jim můžeme přizpůsobit nebo se jim stavět na odpor.
Můžeme volit či do politiky dokonce aktivně vstoupit. Můžeme si
hledat lépe placenou práci nebo si v čase dostatku šetřit na horší časy.

Před vedrem můžeme zalézt do stínu i před bouřkou se schovat.
Podlomené zdraví můžeme léčit nebo zdravé tělo ještě více tužit.
Ale apoštol Pavel píše o něčem, co se týká našeho života, a to
života úplně celého, jeho podstaty, základů, jeho směřování a náplně.
Jde o „život, který zde nyní žiji.“ Ta dvě nenápadná slovíčka jsou
nesmírně důležitá: Zde. Nyní. Tady a teď. Naší křesťanské víře někteří
velcí myslitelé a především pak mnozí nevzdělanci, kteří ovšem o víře
lautr nic neví, vytýkají, že je útěkem z tohoto světa. Kamsi na
obláček. Kamsi do časů či nečasů po smrti. Nic takového. Pavel a my
s ním musíme jasně a pevně a neochvějně trvat na tom, že v naší víře
v Krista jde o „život, který ZDE NYNÍ žiji.“ Jde o tento světa a o nás
v něm, jde o naši přítomnost. Tady a teď. To je místo a čas naší víry.
Naše víra totiž ovlivňuje to, jak žijeme. „Nežiji už já, ale žije ve
mně Kristus.“ To má vliv na všechno. Na naše vztahy k lidem kolem
nás, v rodině, v zaměstnání, v církvi. Kdy kristovskými způsoby jsou
například věrnost, láska, milosrdenství a odpuštění. To má vliv na náš
vztah k práci a ke vzdělání. Kdy kristovská je například poctivost,
pečlivost nebo vztah toho, co dělám a čím se zabývám, k druhým
lidem a vůbec k okolí. Zda to slouží k dobrému, zda to pouze ostatní
nevyužívá. To má vliv na náš vztah k majetku. Kdy kristovské je jeho
používání k tomu, aby to, co vlastníme, sloužilo, podporovalo život,
pomáhalo. To má vliv na naše politické smýšlení. Kdy kristovské
neznamená, že bych musel volit stranu, která si do štítu napíše
křesťanská, ale kdy moji podporu zcela jistě nezískají strany hlásající
nenávist, šířící strach a odpor k příchozím, strany vedené lidmi
s velmi pochybnou minulostí i podivným současným jednáním. To má
vliv na náš vztah k přírodě. Kdy kristovské je to, co podporuje život
a čistotu, slepě nedrancuje, není lhostejné, hledá co nejšetrnější
jednání vůči našemu životnímu prostředí. Takto „nežiji už já, ale žije
ve mně Kristus.“ A to i ve všech dalších oblastech našeho lidského
života, v našem životě celém.
K tomu patří ještě i jedna věc, patří k tomu zcela samozřejmě, ale
je nutné ji zdůraznit a vypíchnout, protože se občas objeví, že to lidé
ke své víře nepotřebují. A tou oblastí je život v církvi. Nejen být někde
zapsán, ale žít v konkrétním společenství. Být s druhými. Přijímat od

nich a podle svých obdarování jim dávat. Pokud tohle chybí, pokud
nežiji v církvi, ve sboru, pak nežiji ani „ve víře v Syna Božího.“
A můžu si přitom vykládat, co chci. Žije-li ve mně Kristus, pak žiji ve
společenství Kristových učedníků. Nemusím se do toho nijak nutit, to
jde samo, přirozeně, stejně jako to, že když žiji, tak dýchám.
Nakonec apoštol přidá, proč tomu tak je. Proč nás víra vede
k takovému životu. Tím důvodem není žádná naše snaha nebo naše
náboženské zaměření. Tím důvodem není naše zvláštní, už vůbec
nechci říkat lepší, pochopení. Ale tím zdrojem života z víry je to, že
„Syn Boží si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.“ Nic po mě
nechtěl, nic mi nevyčítal, nic předem nediktoval, nekladl si předběžné
podmínky. Ale zamiloval si mne. Mě osobně, každého z nás.
A dal. Obdaroval mě. Vydal pro mne, vydal za mě sebe sama. To
nejvíc, co mohl, co každý z nás má, svůj život. Protože miluje.
Proto se všechno, co se odehrálo s Ježíšem Kristem, týká i osobně
jednoho každého z nás. A smíme mít naději, že se to týká i těch, kdo
tomu nevěří, kdo se o to nezajímají, kterým je to dočista lhostejné,
kterým to dosud nikdo přesvědčivě nesdělil.
Pokud však o tom vím, nakolik téhle celkem jednoduché
skutečnosti, že si nás Kristus a v Kristu sám Bůh zamiloval, rozumím,
pak se to zkrátka projeví i na mém životě. Pak „nežiji už já, ale žije ve
mně Kristus.“ Amen
♫ 392, sloky 1-3 a 6-8 (první tři, poslední tři)

Náš Pane Ježíši Kriste, ty sis nás zamiloval, ty ses pro nás vydal,
abychom mohli žít život Bohu milý, život, který nekončí v nicotě, ani
nepodléhá strachu. U tebe se nyní přimlouváme:
Prosíme tě za tvé stvoření, které je ničeno suchem a požáry, které
je vystaveno ničivým zemětřesením. Prosíme tě za lidi i zvířata, kteří
mají v oblastech postižených katastrofami svůj domov. Ochraňuj je
a posiluj ty sám, vzbuzuj solidaritu a dej, ať se jim dostane pomoci.
Přijď svou milostí, Pane.
Prosíme tě za rodiny vojáků, kteří před týdnem zahynuli na své
misi v Afghánistánu. Dodávej útěchu v této nelehké situaci, způsob,
aby se jim dostávalo dostatek projevů podpory a lidské blízkosti.
Prosíme za země, kde se válčí. Dej jim mír. Přijď svou milostí, Pane.
Prosíme tě za ty, kdo rozhodují o směřování národů, kdo svými
výstupy ve sdělovacích prostředcích ovlivňují názory a mínění
širokých zástupů. Prosíme za ty, jejichž slova a rozhodnutí znamenají
buď mír, anebo válku, přinesou pokoj nebo strach, nenávist a násilí,
mohou uklidnit nebo rozbouřit. Dej jim svou moudrost, dej, ať hledají
skutečně obecné dobro, a ne svůj prospěch. Přijď svou milostí, Pane.
Prosíme tě za ty, kdo jsou nám blízcí a jejichž úděl nám leží na
srdci. Prosíme za nemocné a slabé, prosíme za ty, kdo tě odmítají.
Proměň jejich životní cesty. Přijď svou milostí, Pane.
Prosíme za tento sbor i tvou církev kdekoli po celém světě. Posilni
nás svým Duchem, dej nám prožít svou lásku, dej nám své požehnání,
abychom dokázali sloužit svému okolí a šířil tvou slávu. Přijď svou
milostí, Pane.
Ve tvém jménu společně k Bohu voláme: Otče náš … Amen
♫ 635
ohlášky
 „Jenom veďte život hodný Kristova evangelia, abych viděl, až
přijdu, nebo nepřijdu-li, abych slyšel, že zakotveni v jednom Duchu
vedete jednou myslí zápas ve víře v evangelium.“ (Fp 1,27)
 Nu 6,24-26
♫ 426

