Bláznivější zvěst snad neexistuje
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: (Žalm 139, 1-6)
1 Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě.
2 Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat.
3 Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známy.
4 Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, Hospodine, víš už všechno.
5 Sevřel jsi mě zezadu i zpředu, svou dlaň jsi položil na mě.
6 Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné, nestačím na to.
Píseň: Svítá 136 - Kam v soudu den
Modlitba:
Pane, pomoz nám, abychom se ti otevřeli, abychom odložili stranou starosti tohoto světa. Naplň naši mysl
svým pokojem a svou láskou. Pane, pomoz nám, aby nás nezotročovala touha po bohatství. Ať máme srdce a
mysl volné a připravené milovat tě a sloužit ti. Děkujeme, Bože, za chvíle, které jsme s Tebou strávili.
Děkujeme ti za tvé slovo a za všechny inspirace, za světlo i za povzbuzení. Prosíme dnes o milost vidět Tvou
slávu ve všem kolem nás. Dej nám vnitřní poznání Tebe, které by nás zapálilo touhou hovořit o Tobě s
druhými. I když vždycky nevyslovíme tvé jméno, ať jsme pokaždé dobrou zprávou pro ty, se kterými se
setkáváme. Ve Tvém jménu prosíme. Amen.
I. Čteni: (J 14, 15-31)
Milí bratři a milé sestry v Pánu Ježíši Kristu, vyslechněte si slova z Písma Svatého, jak je nacházíme zapsaná
v 1. listě Samuela, ve 3 kapitole, od 1-21 verš.
1 Mládenec Samuel vykonával službu Hospodinovu pod dohledem Élího. V těch dnech bylo Hospodinovo slovo
vzácné, prorocké vidění nebylo časté.
2 Jednoho dne ležel Élí na svém místě. Oči mu začaly pohasínat, takže neviděl.
3 Boží kahan ještě nezhasl a Samuel ležel v Hospodinově chrámě, kde byla Boží schrána.
4 Hospodin zavolal na Samuela. On odpověděl: „Tu jsem.“
5 Běžel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi mě.“ On však řekl: „Nevolal jsem, lehni si zase.“ Šel si tedy lehnout.
6 Ale Hospodin zavolal Samuela znovu. Samuel vstal, šel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi mě.“ On však řekl:
„Nevolal jsem, můj synu, lehni si zase.“
7 Samuel ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno.
8 A znovu, potřetí, zavolal Hospodin Samuela. On vstal, šel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi mě.“ Tu Élí
pochopil, že mládence volá Hospodin.
9 I řekl Élí Samuelovi: „Jdi si lehnout; jestliže tě zavolá, řekneš: Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší.“ Samuel si
tedy šel lehnout na své místo.
10 A Hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím: „Samueli, Samueli!“ Samuel odpověděl: „Mluv, tvůj služebník
slyší.“
11 Hospodin řekl Samuelovi: „Hle, já učiním v Izraeli něco takového, že bude znít v obou uších každému, kdo o
tom uslyší.
12 Onoho dne uvedu na Élího všechno, co jsem ohlásil jeho domu, od začátku až do konce.
13 Oznámil jsem mu, že jeho dům odsuzuji navěky pro nepravost, o které věděl: Jeho synové přivolávají na sebe
zlořečení, on však proti nim nezakročil.
14 Proto jsem o Élího domu přísahal: Dům Élího nebude nikdy zbaven viny ani obětním hodem ani obětním
darem.“
15 Samuel ležel až do jitra. Pak otevřel dveře Hospodinova domu. Samuel se bál oznámit Élímu to vidění.
16 Élí si však Samuela zavolal a pravil: „Samueli, můj synu!“ On odpověděl: „Tu jsem.“
17 Otázal se: „Co to bylo, o čem s tebou mluvil? Nic prosím přede mnou nezatajuj! Ať s tebou Bůh udělá, co chce,
jestliže přede mnou zatajíš něco z toho všeho, o čem s tebou mluvil!“
18 Samuel mu tedy oznámil všechno a nic před ním nezatajil. A on řekl: „On je Hospodin. Ať učiní, co je dobré v
jeho očích.“
19 Tak Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním. Nedopustil, aby některé z jeho slov padlo na zem.
20 Celý Izrael od Danu až k Beer-šebě poznal, že Samuel má od Hospodina prorocké pověření.
21 Hospodin se mu dával i nadále vidět v Šílu; Hospodin se totiž v Šílu zjevoval Samuelovi svým slovem.
Blahoslavení jsou všichni, kteří slyší Boží slovo a ve svém srdci ho zachovávají. Amen

Píseň: EZD 688 - Odpusť
Slůvko dětem:
Píseň: „Všechny děti v celém světě“ ze zpěvníku „Buď Tobě sláva“
Kázání: (J 1, 43-51)
Slova Písma Svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet, jsou zapsaná v evangeliu podle Jana 1, 43-51.
Tam čteme:
43 Druhého dne se Ježíš rozhodl vydat na cestu do Galileje. Vyhledal Filipa a řekl mu: „Následuj mě!“
44 Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova;
45 Filip zase vyhledal Natanaela a řekl mu: „Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně i Proroci, Ježíše,
syna Josefova z Nazareta.“
46 Natanael mu namítl: „Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?“ Filip mu odpoví: „Pojď a přesvědč se!“
47 Ježíš spatřil Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: „Hle, pravý Izraelec, v němž není lsti.“
48 Řekl mu Natanael: „Odkud mě znáš?“ Ježíš mu odpověděl: „Dříve než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem.“
49 „Mistře,“ řekl mu Natanael, „ty jsi Syn Boží, ty jsi král Izraele.“
50 Ježíš mu odpověděl: „Ty věříš proto, že jsem ti řekl: ‚Viděl jsem tě pod fíkem‘? Uvidíš věci daleko větší.“
51 A dodal: „Amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa otevřená a anděly Boží vystupovat a sestupovat na Syna
člověka.“
Milí bratři, milé sestry,
Tento úryvek ukazuje jak se svědectví šíří – jako nákaza, nebo lépe jako oheň, který postupuje od
jednoho k druhému a zapaluje všechny stejným světlem. Vidíme tady rychlý sled krátkého střídaní otázky a
odpovědi, kde se ustavičně dozvídáme, a je nám stále víc odkrýváno Ježíšovo tajemství. Ten kdo ho objevil,
přivádí dalšího k setkání s ním a stává se divákem nového zjevení, které ještě sám nezachytil.
Celý tenhle ten proces je rozhovorem o Ježíši a s Ježíšem. Náš vztah má být rozhovorem, protože
člověk je partnerem v dialogu s Bohem.
V tomto svižném vyprávění Ježíš shromažďuje vhodné a ochotné spolupracovníky, kteří by mu
pomáhali utvářet Boží království, společenství všech lidí oddaných soucitné lásce schopné darovat sebe.
Ježíš volá další dva učedníky. Jednoduše a prostě „potkal Filipa a vyzval ho: Pojď za mnou.“ Druhé
povolání je složitější. Zprostředkuje je Filip, který „nalezl“ Natanaela (podobně Ježíš „nalezl“ Filipa). Natanael
je nejprve skeptický, ale nechá se k Ježíšovi dovést. V následující konverzaci vyslovuje Natanael rané vyznání
víry: „Ty jsi Boží syn, ty jsi král Izraele.“
Bůh s námi komunikuje mnoha způsoby. Povolání bývá zprostředkováváno také jinými lidmi. Jen si
vzpomeneme si na osoby, které nás přivedly k Ježíšovi nebo které nám pomohly uvědomit si, co po nás On
žádá? Dnešní čtení totiž hovoří o povolání křesťanů, o našem povolání být s Ježíšem jako svým přítelem.
Všimněme si Natanaela blíže. Natanaela, někteří biblisté ztotožňují s Bartolomějem. Jeho jméno
znamená „Bůh dal, Bohem daný“.
Natanael sedí pod fíkovníkem. Aby dobře viděl, ale sám viděn nebyl. To je výhodná pozice. Byla
výhodná dříve, je výhodná i dnes. Je to jako - do všeho mluvit, ale nenést zodpovědnost. Všechno z povzdáli
pozorovat, ale sám nebýt zpozorován. Co takového člověka osloví? Co může změnit jeho smýšlení? Řekneme
si, že asi nic … A přece dnešní čtení vypovídá o tom, že Natanael smýšlení změnil.
Natanael je typem dnešního člověka-učedníka, který je plný nedůvěry, pochybností a skepse. Natanael
je skeptický. Co dobrého může vzejít z Nazareta? Předsudky ovlivňují jeho, ale i náš pohled na druhé. Jak
muže byt Mesiáš, tak běžný a obyčejný, stejný jako každé tělo? „Pojď a podívej se.“ Nadšené slovo „pojď a
uvidíš“ – tentokrát od Filipa, který si nevšímá Natanaelovy posměšné poznámky o Nazaretě. Filip neztrácel
čas dohadováním se s Natanaelem.
Natanael pochybuje vždy, o všem a za každých okolností. „…Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít
dobrého?…“ To je zvláštní pochybnost. Odporuje zdravému selskému rozumu. Každý přece ví, že se geniální
lidé se mohou vyskytnout v kterékoli oblasti země. Bez ohledu na územní a správní celky. Možná toto naše
dnešní vědění Natanaelovi chybělo. Ale líbí se mi lidskost tohoto příběhu. Natanael byl dobrý a počestný

muž, ale stále měl zděděné předsudky. Neomezujeme i my jako on místa, osoby nebo události, ve kterých se s
námi může setkat Bůh? Mnoho lidi si dnes mysli, že setkání s Bohem je možné jenom v kostele. V Bibli je
mnoho míst, kde se setkává Bůh s člověkem, a není to v chrámě nebo kostele. Jsou to místa jako poušť, u
studny, na lodi, na kopci, na svatbě, v zahradě, při hrobě, u večeře, na cestě, na kříži. Tak, kde Ho potkáváme
my dnes?
Ježíš nás zná tak dokonale, jako znal Natanaela. Poznává Natanaelovu vrozenou dobrotu a integritu.
Natanaela nepřekvapilo to, že ho Ježíš viděl pod fíkovníkem, ale že četl jeho nejvnitřnější myšlenky. Slibuje
mu, že uvidí větší věci, naplnění proroctví, nastolení Božího království nad lidstvem.
Povolání ke křesťanství totiž stojí na slovech „Pojď a uvidíš“ a „Následuj mě.“ Ne chytré argumenty,
které taháme z kapsy, ale skutečné setkání s Ježíšem získává a otevírá lidi pro evangelium.
Natanaelova skepse nad Nazaretem není něco, co bychom dnes neznali a dokonce nepoužívali. Je to
stejné i dnes. Je to i v nás a ani si to neuvědomujeme. Svět má rád to, co imponuje. Co dokáže dát najevo svou
sílu. Svět drží s těmi, kteří jdou nahoru, ne s těmi, kteří jsou na dně.
Ale Pán Bůh s oblibou povolává z míst, kterými lidé opovrhují. Tam, kde je rozum rozhořčen, kde se
staví na odpor naše přirozenost, dokonce i tam kde bázlivě couvá naše zbožnost, právě tam je s oblibou Bůh.
Bůh miluje to, co je nízké a nepatrné. „Bohu se zalíbilo spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí.“ (1K 1,21)
Sestry a bratři, ta milost a záchrana, přichází od Boha, který byl v jeslích, protože ho lidé odmítli.
Boha, který umíral kříži, který zhotovil člověk. Boha, kterého lidé uložili do hrobu, ale On byl vzkříšený z
mrtvých. Bláznivější zvěst snad neexistuje. Zvěst o tom, že Boží milostivá vůle - miluje, vyvoluje a činí
velkým to, co je nepatrné a bezvýznamné. Kristus v jeslích! Bůh, co se nestydí za nízkost člověka. Přichází
přímo doprostřed nás. Bůh, který povolává člověka, aby se stal jeho přítelem, bratrem a sestrou. Bůh, který
činí divy tam, kde je člověk nejméně očekává.
Kde se člověk cítí „ztracený“, Bůh říká „nalezený“. Kde se člověk cítí „prokletý“, Bůh říká „spasený“.
Tam, kde lidé své pohledy povýšeně odvracejí od lidí vyřízených, od ubožáků a pomatenců, tam, právě tam je
Jeho pohled naplněn takovým žárem lásky, jako nikde jinde!!! Bůh má jiná měřítka na to, co je velké a co je
malé, co je hezké a co nevzhledné, co voní a co smrdí. On hledal a dosud hledá, aby našel a spasil, co už bylo
zahynulo! Je to Bůh v jeslích, vedle osle a hnoje. Bůh na cestách, kde potkává samaritáni a ztracené syny a
dcery. Bůh bez střechy nad hlavou, Bůh na popravišti a Boží Syn, který vstal z mrtvých.
Proto i takto skeptického člověka, jako byl Natanael, Pán Ježíš Kristus k sobě volá. Ani Natanaelova
skepse nemusí být na překážku, aby mohl uvěřit a otevřít mu své srdce dokořán. Pán Ježíš má tu živou vodu,
to slovo života i pro Natanaela. I pro skeptika Natanaela. Ježíš vidí do jeho ulity. Vidí ho v jeho úkrytu. Vidí
ho pod fíkem. Na místě, o kterém si Natanael myslí, že je jen jeho.
Natanael má svou hlavu, ale má také touhu nechat se přesvědčit. A proto jde. I když pochybuje. I když
neví. I když má svou pravdu, nezůstane pod fíkovníkem. Vyjde ze své ulity. Ze svých takzvaných jistot a jde
se podívat. A pak stojí před někým, který ho vidí. Všude! I v místě kde si je jist, že je sám.
Vyjití z nějakého našeho ukrytu je tím nejdůležitějším, co můžeme udělat. To ostatní už nechme na
toho, který nás volá a osvobozuje – na Krista. Stačil krátký rozhovor a Natanael vidí věci docela jinak, než
před chvílí. Pán Ježíš mu říká, „že ho zná, jako ryzího Izraelce, v němž není lsti.“ a Natanael uvěří. Uvěří tak
snadno a tak rychle, že i samého Ježíše to snad překvapí. Takový skeptik a hned věří!
Skeptičtí lidé nemění rychle své názory. Co tedy viděl, slyšel? Ježíš Natanaelovi při prvním setkání
řekl: „opravdový Izraelec, v němž není lsti“. Ježíš Natanaele vysoce ocenil, sotva ho uviděl. Krátký dialog a
velká změna. Pár slov a radikální změna názoru.
Natanael, tak jako i my, měl dost všelijakého povídání o významných osobnostech dějin, pak ale
poznal Ježíše docela osobně.
Tam, kde docela osobně poznáváme, že Pán Ježíš nás zná, tam před Ním nemusíme už vůbec nic
skrývat. On nás zná a i dnes nás volá. Volá, abychom vyšli ze svých ulít, viděly své viny, zanechaly své
starostí, nebloudily po křivolakých cestách. Volá nás k sobě a nabízí své přátelství. Jako Natanaelovi.
Píseň: EZD 673 - Dej odvahu včas slyšet

Ohlášky:
- narozeniny tento týden – bratr Martin Blažek st., Jan Šulgan, Jan Jílovský, sestra Nikol Pospíchalová, Eva
Němečková, Štěpánka Skalická, Hana Marková
k narozeninám přejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání do dalších let!
- bohoslužby příští neděli budou opět v 9:30, za přísných hygienických podmínek
- Klub dětí, Konfirmační příprava a Biblická hodina tento týden nebudou, protože jedu na kurz
- Noc kostelu bude v pátek 12 června, program je na nástěnce
- 13. června (sobota) se na faře sejde mládež, bude se grilovat
- 19. června v pátek od 19h se uskuteční ekumenické setkání mužů
- rodina Bánoci zve sbor na nedělní oběd, který se uskuteční 21. června po Bohoslužbách, při příležitosti
okrouhlých narozenin některého z jejích členu
- 28. června bude seniorátní den rodin a děti u nás na zahradě (kapely, divadlo, skákací hrad, soutěže,
občerstvení) – kdo by se chtěl zapojit, např. stavění stanů a pódia, pečení koláčů, čepování, vydávání jídel,
přípravu her pro děti, a jiné – ať mi dá vědět, co nejdřív – jakákoliv pomoc je vítaná
- dnešní sbírka je určená pro náš sbor
- u východu ze sálu je QR-kód pro zaplacení sbírky, můžete ho používat
- zveme Vás dnes také na posezení při kávě a čaji venku na zahradě, kdybyste chtěli jakýmkoliv způsobem
pomoct z přípravou občerstvení a úklidem – protože to není samozřejmost (mít třeba nějakou neděli
službu), tak si o to klidně řeknete
- také děkujeme všem, kteří se jakkoliv podílí na fungování sboru, práce je stále dost, stačí se jenom zeptat
Přímluvná modlitba:
Pane Ježíši Kriste, přimlouváme se za své přátele, sousedy, spolupracovníky, známé. Za ty, s kterými sdílíme
mnohé, jen ne víru. Dej, ať nás neodradí skepse, posměch a neporozumění, a dokážeme o naší víře v Tebe
mluvit.
- prosíme za všechny, kdo už v nic dobrého nedoufají, kdo nečekají, že by ještě něco dobrého mohlo do
jejich života přijít
- prosíme i za ty, kteří jsou sami se sebou spokojeni a domnívají se, že jim žádný vztah s jejich Stvořitelem
nechybí
- modlíme se i za ty, kteří poctivě přiznávají, že v Tebe věřit nemohou, protože se jim zdáš neskutečný a
pouze vysněný. Prosíme, dej, ať se s tebou setkají ne jen v podobě zkostnatělé dogmatiky, ale skrze živé
obecenství a zkušenost tvé lásky
- prosíme za tvou církev, ať je městem na hoře ležícím a pevným majákem v bouřích tohoto světa
- dej, ať si všímáme lidí potřebných a zdánlivě bezvýznamných. Dej, ať všechny přijímáme jako své bratry a
sestry. Amen.
Ve jménu Ježíše Krista prosíme a v jeho jméně se společně modleme slovy:
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 je království i moc i
sláva na věky. Amen.
Píseň: EZD 621 - Za ty, kdo hladem trpí a bídou
Posláni: (2. Petrův 1, 10-11)
10 Proto se, bratří, tím více snažte upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy neklopýtnete.
11 Tak se vám široce otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.
Požehnáni: (Koloským 3, 15)
A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.
Píseň: Svítá 189 - Modlitba krále Šalamouna

