Láska = milosrdenství
Pozdrav:
Milé sestry a milí bratři, vítám Vás na těchto bohoslužbách, slovy apoštolskými:
Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi námi. Amen
Introit:
3 Sešli své světlo a svoji věrnost; ty ať mě vedou, ty ať mě přivedou k tvé svaté hoře, k příbytku tvému,
4 a já tam přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu, zdroji své jásavé radosti, a hrou na citeru ti budu vzdávat
chválu, Bože, můj Bože! (Žalm 43, 3-4)
Píseň: 625
Modlitba:
Pane, prosíme tě, zažeň od nás všechny chmury a děj ať povzbuzeni slovem evangelia jdeme po cestách
svého života beze strachu. Pane, děkujeme ti, že tě smíme potkávat v tomto společenství. Děkujeme ti,
že jsi s námi, že nám otevíráš Písma. Děkujeme ti, že nám do srdce dáváš naději tak hlubokou, jako nám
nikdo jiný nemůže dát. Děkujeme ti, že tyto dary smíme zde u nás rozpoznávat a vzájemně
dosvědčovat. A žít z vděčnosti z těchto darů. Prosíme, zůstaň s námi, když ubývá sil. Dej, abychom měli
odvahu dosvědčovat tvé evangelium před světem kolem nás. Amen
I. Čteni:
Milí bratři a milé sestry v Pánu Ježíši Kristu, vyslechněte si slova z Písma Svatého, jak je nacházíme
zapsaná v 1. listě Tesalonickým, v 5 kapitole, od 1-11 verš.
1 Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině.
2 Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci.
3 Až budou říkat ‚je pokoj, nic nehrozí‘, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou.
4 Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj.
5 Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě.
6 Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.
7 Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci.
8 My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako
přilbu.
9 Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho
Pána Ježíše Krista.
10 On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním.
11 Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte. (1.Tes 5, 1-11)
Blahoslavení jsou všichni, kteří slyší Boží slovo a ve svém srdci ho zachovávají. Amen
Píseň: 483
Slůvko dětem:
Máte-li odvahu, zkuste sehrát ztrátu Bible. Předem poprosíme někoho ze shromáždění (třeba učitele
NŠ), aby k sobě schoval Bibli ze stolu Páně. Začněte bohoslužbu trojičním úvodem, bez vstupního verše.
Ve chvíli, kdy přijde na řadu první čtení z písma, začněte Bibli hledat a necháme i děti hledat… (pokud
by někdo ze shromáždění nabízel svou, poděkujte, ale vysvětlete, že opravdu potřebujete tu se
záložkami). Co teď budeme dělat? Jak budeme pokračovat? Co všechno nám vypadne…? (Necháme děti
i shromáždění odpovídat.) Pak se ozve ten, kdo má Bibli u sebe: Podívejte se! Našel jsem ji! — Děti si
dnes v nedělce poví o jednom podobném nálezu…
Nemáte-li odvahu ztratit Bibli, zeptejte se shromáždění, jestli někdy našli poklad. Anebo jestli našli
něco, co je hodně zarmoutilo, nebo hodně potěšilo? Některé objevy úplně převrátí vzhůru nohama
dosavadní život… o jednom takovém objevu uslyší děti v nedělce.
Píseň: „Všechny děti v celém světě“ ze zpěvníku „Buď Tobě sláva“

Kázání:
Slova Písma Svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet, a která nám poslouží jako zaklad kázání,
jsou zapsaná v evangeliu podle Jana ve 13 kap., 33-35 verši.
33 Dítky, ještě jen krátký čas jsem s vámi. Budete mě hledat, a jako jsem řekl Židům, tak nyní říkám i vám:
Kam já odcházím, tam vy přijít nemůžete.
34 Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte
navzájem.
35 Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“ (J 13, 33-35)
Milí bratři, milé sestry,
náš dnešní příběh zařadil evangelista Jan mezi Jidášovu zradu a Petrovo zapření. Mluví se tam o
tom, že Ježíš je nyní na odchodu, ale učedníci ještě nemůžou jít tam, kam On, i kdyby chtěli. Budou ho
následovat později, až po poznání Jeho lásky k nám. Teď mají před sebou výzvu – ztotožnit se s novým
přikázáním, přijat ho za své, protože je to veliký dar.
Na chvíli pojďme někam jinam. Představte si veliké město, které je plné krásných kostelů. Třeba
město stověžaté, jakým se stala Praha. Kostely jsou na každém kroku, kde se podíváte. Dokonce v Praze,
na Barrandově se kostel staví. A takovéto město navštíví neznámy turista, aby ho obdivoval. A jak se tak
jednou veze v taxíku, řekne řidiči: „Místní lidé asi mají Boha moc rádi“ a řidič na to: „To já nevím. Ale
určitě vím, že mezi sebou se rádi nemají.“
Proč to asi řekl ten taxikář? Možná proto, že ne kostely plodí křesťany! Nebude to tím, čím víc
kostelů, tím víc věřících! Lidé dnes můžou mít uši, ale už neslyší. Často se dnes víc řídíme očima.
Co asi vidí svět, když se podívá na „křesťana“? Jak se pozná věřící? Možná vidíme na krku
řetízek s kalichem nebo křížkem. Na autě vidíme znak ryby. Nebo si třeba v autobuse někdo čte Bibli.
Samozřejmě, na tom není nic špatného, pokud cítí člověk potřebu navenek se hlásit ke křesťanství. Ale co
my? Jaký symbol si volíme my? Podle čeho nás mají lidé, které potkáváme rozpoznat, identifikovat? Jaký
symbol by se Vám líbil?
Podle Bible existuje mnohem lepší poznávací znamení - znamení, které nebylo vymyšleno jen pro
zvláštní příležitosti. Znamení, které nepodléhá módním trendům. Je to univerzální znamení, které má
zdobit církve, dokud Mesiáš znovu nepřijde.
Jaké je to znamení? „Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako já jsem
miloval vás; i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li míti
lásku jedni k druhým.“
Příkaz, který nám Ježíš dal, mluví o lásce vůči jiným. O následování Jeho příkladu! Namísto
rozšířeného sobectví - ON uplatňoval nesobeckou lásku. Namísto kultu mamona - ON věděl, co jsou
pravé hodnoty života. Namísto pomsty - odpouštěl. Namísto ponižování druhých a psychického násilí,
které je v dnešním světě tak velmi rozšířené - ON pomáhal utlačovaným lidem najít jejích důstojnost.
Obléknout se v Krista znamená, osvojit si alespoň něco z těchto charakteristických znaků Jeho
života. Všechny jeho způsoby chování se dají shrnout do jediného pojmu: láska. ON je láska ve své
podstatě. Když byl na zemi, byl ztělesněnou láskou. Cokoliv řekl, udělal, ale také vytrpěl - to vše byly
projevy jednoho základního postoje. Vždyť přišel na zem jako Syn Boží, jako reprezentant nebeského
Otce, zvěstovat nám lásku.
Protože, kdo bližního miluje, naplnil zákon. Láska stojí vyš než kterékoliv jiné přikázání.
Někdy se člověk musí rozhodnout mezi přikázáním lásky a některým jiným předpisům.
Láska jedni k druhým - toto má být naším rozpoznávacím znamením. To není žádný diktát,
nýbrž je to dar. Láska není předmětem zásluhy, ale je to milosrdenství Otce ke svým synům a
dcerám.
Láska je opravdu univerzálním řešením. Sv. Augustin řekl. “Miluj a dělej co chceš. Když mlčíš, mlč
z lásky; když mluvíš, mluv z lásky; když napomínáš, napomínej z lásky; když odpouštíš, odpouštěj z lásky.
Láska ať v tobě zapustí kořeny, neboť z nich může vyrůstat jen dobro.“

Byl to Ježíš, který navštěvoval hříšné lidí, hříšných výběrčích daní a ženy špatné pověsti, věděl, že dělá
něco, co odporuje určitým předpisům o takzvané kultovní čistotě. Tohle bylo Jeho poslání, protože ho
vedl zájem o záchranu lidí. Když ho takzvaní zbožní a spravedliví kritizovali, řekl jim, že ON to dělá
docela vědomě, neboť přikázání lásky a milosrdenství má přednost před kultovním ustanovením.
Farizeům vyčítal, že plní sice drobné náboženské předpisy jako dávání desátků, ale zanedbávají
přikázání lásky, věrnosti, spravedlnosti.
Příklady v evangeliích ukazují, jak se i my máme rozhodnout, kdy si musíme vybrat ze dvou
protichůdných příkazů. Přikázání lásky stojí výš než jiné příkazy a požadavky. Vzpomeňme si na
příklady, kdy jsme byli v podobné situaci. Jak jsme se rozhodli? Čemu jsme dali přednost?
Láska je cit, i není cit. Cit lásky nesmí zůstat pouze citem, ale musí se přeměnit na skutek,
aktivní čin. Jinak se láska stane pouze sebeklamem. K lásce také patří slova, ale láska se nesmí
vyčerpávat jen ve slovech. "nemilujme slovem ani jazykem, ale skutkem a opravdově" (1 Jan 3,18).
Milovat máme "bližního", to znamená člověka, který je blízko nás, který potřebuje naši pomoc.
Řeči o tom, že miluji všechny lidi světa, jsou prázdná slova. Už jenom milovat jednoho člověka je
těžké. Právě na člověku, který je v naší blízkosti a možná má problémy, se může projevit opravdovost
naší oběti lásky.
Nikdy nemůžeme říci: Já jsem dluh lásky už splatil. Tento dluh třeba splácet každý den. Láska by měla
být pravidlem života a viditelným znakem křesťana.
Amen.
Píseň: 635
Ohlášky:
Přímluvná modlitba:
Pane, chceme se i dnes přimlouvat: Prosíme za lidi, kteří jsou na útěku, myslíme na nás všechny, kteří si
neumíme přiznat, co jsme zlého způsobili, jak jsme druhým ublížili. Připomínej nám naši odpovědnost za
náš život. Prosíme tě za lidi, kteří jsou na útěku před pronásledovateli, kteří utíkají před násilím, které
nezavinili. Prosíme i za lidi, kteří jsou na cestách, z různých dalších důvodů opustili bezpečí a zázemí.
Pane, dávej jim najít nový domov, nové zázemí. Prosíme za tvou církev, ať je vždycky přístřeším a
azylem lidem, kteří opustili své domovy a vydali se na cestu. Bože, prosíme, vyslyš i naše tiché osobní
modlitby… Společně k tobě, náš Pane, voláme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v
nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my
odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest
království i moc i sláva na věky. Amen
Píseň: S 364
Posláni:
O bratrské lásce není třeba, abych vám psal, neboť Bůh sám vás vyučil, jak se máte mít mezi sebou rádi.
(1.Tes 4, 9)
Požehnáni:
23 Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do
příchodu našeho Pána Ježíše Krista.
24 Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní. (1.Tes 5, 15-16)
Píseň: 197

