
Jeho tvořivost nezná mezí 
Pozdrav:  
Milé sestry a milí bratři, vítám Vás na těchto domácích netradičních bohoslužbách slovy apoštolskými:  
Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi námi. Amen 
 
Introit: (Žalm 123) 
1 Pozvedám své oči k tobě, jenž v nebesích trůníš. 
2 Hle, jak oči služebníků k rukám jejich pánů, jako oči služebnice k rukám její paní, tak vzhlížejí naše oči k 
Hospodinu, našemu Bohu, dokud se nad námi nesmiluje. 
3 Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se nad námi! Dosyta jsme zakusili pohrdání. 
4 Naše duše už dosyta zakusila posměchu sebejistých a pohrdání pyšných. 
 
Modlitba: 
Hospodine, Bože, ty jsi tvůrce a dárce života. U tebe je plnost a hojnost dobrých věcí. Ty nám dáváš a my 
z toho žijeme, vědomě i nevědomě. Pane Ježíši, děkujeme, že jsi přišel jako podivuhodná uzdravující síla 
našich životů, našich vztahů, našeho nitra i našich cest. Tvá milost nás předchází, a přesto není možné s 
ní kalkulovat. Tvá milost se nám nabízí vždy a všude, a přesto není laciná. Tvá milost se nám nabízí jako 
jedinečná možnost nového života navzdory počtu našich provinění a hříchů, kterých máme jako ježek 
blech. Děkujeme za ni. Amen. 
 
Kázání: (Jan 5, 1–18) 
Slova Písma Svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet, jsou zapsaná v evangeliu podle Jana 5, 1-18 
(můžete to vidět na svých obrazovkách). Tam čteme:   
 
1 Potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma. 
2 V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, a u něho pět sloupořadí. 
3 V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. 
4 Neboť anděl Páně čas od času sestupoval do rybníka a vířil vodu; kdo první po tom zvíření vstoupil do vody, 
býval uzdraven, ať trpěl kteroukoli nemocí. 
5 Byl tam i jeden člověk, nemocný již třicet osm let. 
6 Když Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouho nemocen, řekl mu: „Chceš být zdráv?“ 
7 Nemocný mu odpověděl: „Pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než 
se tam sám dostanu, jiný mě předejde.“ 
8 Ježíš mu řekl: „Vstaň, vezmi své lože a choď!“ 
9 A hned byl ten člověk uzdraven; vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota. 
10 Židé řekli tomu uzdravenému: „Je sobota, a proto nesmíš nosit lože.“ 
11 Odpověděl jim: „Ten, který mě uzdravil, mi řekl: Vezmi své lože a choď!“ 
12 Zeptali se ho: „Kdo je ten člověk, který ti řekl: Vezmi je a choď?“ 
13 Ale uzdravený nevěděl, kdo to je, neboť Ježíš se mu ztratil v zástupu, který tam byl. 
14 Později vyhledal Ježíš toho člověka v chrámě a řekl mu: „Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě nepotkalo něco 
horšího!“ 
15 Ten člověk šel a oznámil Židům, že je to Ježíš, kdo ho uzdravil. 
16 A proto Židé začali Ježíše pronásledovat, že takové věci dělal v sobotu. 
17 On však jim odpověděl: „Můj Otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji.“ 
18 To bylo příčinou, že Židé ještě více usilovali Ježíše zabít, protože nejen znesvěcoval sobotu, ale dokonce 
nazýval Boha vlastním Otcem, a tak se mu stavěl naroveň. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Milí bratři a milé sestry, 
 

evangelista Jan nás v dnešním příběhu přivádí k jeruzalémskému rybníku zvanému Bethesda. 
Jeho význam není zcela jistý, může to znamenat: Bet – je určitě dům a Chesda – dva prameny, nebo 
olivy, nebo ovce, nebo milosrdenství, nebo nový (život). Ale místo, aby u něho seděli rybáři, polehávají 
tam samí nemocní a postižení. Vypadalo to tam asi podobně jako v našich „eldéenkách" nebo to možná 
bude vypadat, jako v provizorní nemocnici v Letňanech. Budou tam lidi nemocní, čekající na uzdravení. 

Na takových místech na nás vždycky dolehne tíha lidského trápení. Pohled na lidi, kteří 
bezmocně leží nebo tiše naříkají, nikomu na optimismu nepřidá. Upřímně řečeno, na taková místa 
chodíme, jen když nevyhnutně musíme. 

 
Na rozdíl od ostatních příležitostí se neupřesňuje, jaké svátky to byly. Později se dozvídáme, že to 

byla sobota – šabat. Tento svátek je svátek židů, což jsou u Jana jen vůdci lidu, není to svátek lidu, ale 
těch, kdo žárlivě střeží Zákon a chrám.  

  
Ale Ježíš tam jde, jde za lidmi nemocnými, nejde kvůli kněžím a zákoníkům. Neměl tam ani 

babičku ani žádného příbuzného. Přišel mezi ty nemocné lidi úmyslně, ale ne proto, aby všechny, co jich 
tam bylo, uzdravil. Ale proto, aby jim ukázal, že mu na nich záleží. Tehdy ještě panovalo 
přesvědčení, že když je někdo nemocný, může si za to sám. Nemoc byla vysvětlována jako následek 
hříchu. Dnes už takto zjednodušeně nemyslíme. Ale málo platné, každý nemocný se cítí opuštěný, 
nespravedlivě postižený a v duchu se ptá: „Proč právě já?“ 

 
Ježíšův příchod k rybníku je tedy jasným poselstvím: „Nemoc ani postižení nesnižuje cenu 

lidského života.“ Těm, kterým život naložil těžší břemeno, přichází Ježíš pomoct a vysvobodit je z jejich 
trápení. Přichází mezi nás, do naší bídy, nemocí, bolestí, trápení. Přichází do 21.stoleti, přichází také do 
Česka, do Teplic, přichází k nám domu, tak, kde zrovna jsme. Náš dnešní příběh chce ukázat, jak k této 
pomoci dochází. 

 
Třicet osm let čekání! Je tady muž, který žije ve svém neštěstí již mnoho let, v nečinné a napůl 

mrtvé existenci. Bůh zná touhy hluboko uložené v srdci nemocného. Vybral si toho muže s 
vědomím, že snášel svou nemoc déle než kdo jiný? Ten člověk již nic neočekával. Nikdo mu nepomohl 
dostat se k vodě jako první, aby se v ní omyl. Neuzdraví ho ani voda z toho rybníka, symbol lidské 
přirozenosti, ani voda z Jakobovy studně, symbol Zákona. Tou živou vodou, Božím darem, bude láska 
Otce k Synu. 

Proto nás Bůh stále překvapuje, jeho tvořivost nezná mezí. A úplně stačí tři Ježíšovy příkazy, 
aby naprosto změnily život: „Vstaň, vezmi své lehátko a choď.“ Nebo jinými slovy: buď znovu aktivní.  

Lehátko, na kterém leží nemocný, je symbolem Zákona, drží ho spoutaného jako delikventa, 
daleko od vody a od slavení svátku.  

Ale jen když ta slova řekl Ježíš, měla takovou sílu. Ježíš s ním mluví trpělivě a umožňuje mu, aby 
odhalil bolest ze své izolace. Ježíš nám říká, po čem - pro tohoto muže, ale i dnes pro nás - touží on: „Už 
nehřeš…“. Člověk, který byl svázán překážkami, nyní je schopen volně nosit to, co předtím nosilo jeho 
jako vězně. Nosit lehátko není předstoupením Zákona, ale naopak sám symbol jeho zachování. 

 
A tím nemocným jej jeden člověk, obraz celého lidstva. Je ochrnutý mezi mnoha sobě podobnými, 

všemi nemocnými, kteří se nemohou postavit na nohy. Jsou to „slepí a chromí“, kteří nemají přístup do 
chrámu. Jsou shromážděním zavržených, které Zákon vylučuje ze života a odsuzuje na smrt. Jsou ve 
vyschlém stavu, bez mízy. Jejích naději se stává rybník Bethesda, zvláštní místo, kde se čekalo na zázrak.  

Člověk stále doufá v nějaký pohyb – změnu situace, vzpouru, revoluci, která oživí jeho existenci. 
 

To první, co Ježíš nemocnému řekl, však nebyl příkaz: „Vstaň a choď", ale otázka „Chceš být 
zdráv?" Představte si, že by se nás takhle ptali naši lékaři. Vždyť by to byl výsměch! Copak nemocný 
člověk touží po něčem jiném, než aby byl zdravý. Copak uvězněný, nesní o tom, že se dostane na 
svobodu?  

 
A přece si někdy na své trápení postupně zvykáme a smiřujeme se s ním. Navenek si stěžujeme, 

ale uvnitř to postupně vzdáváme. To je lidská slabost a bída, ale ne hřích. 
 



Tento příběh je pozoruhodný také tím, že tu máme vedle sebe dva druhy zázraků. Jeden je 
řekněme přirozený. Vody rybníka Bethesdy se občas samy od sebe zvíří, nemocní se do nich vrhají a 
občas se někdo z nich zázračně uzdraví.  

Ten druhý je o jiné pomoci a ta je pro všechny. Ježíš ukazuje cestu ke změně nejen pro pár 
vyvolených, ale pro každého. Neptá se dotyčného, zda je věřící. Ptá se, „Chceš být zdráv?"  

 
Ježíš přišel, aby nás vyzvedl od rybníků naší beznaděje a ukázal nám novou cestu. Každému z nás 

v přeneseném slova smyslu praví: „Vstaň, vezmi své lože a choď!“ Toto slovo tvoří a obnovuje, probouzí 
mrtvého člověka a vrací mu život. 

 
Po přečtení tohoto příběhu si kladu několik otázek.  

 
1. PROČ BYL UZDRAVEN ZROVNA TENTO CHROMÝ ČLOVĚK? 
 uzdravení může přijít i do bezvýchodné situace. Neupínal svou naději ke zvíření rybníka, ale k Bohu. 

Pokud by lpěl na formě, jakou má být uzdraven, dost možná by se uzdravení nikdy nedočkal. 
 
2. PROČ TOTO UZDRAVENÍ POBOUŘILO KNĚŽÍ TOLIK, ŽE ZAČALI JEŽÍŠI USILOVAT O ŽIVOT? 
 Porušil jejich pravidla, respektive přinesl jiný výklad oněch pravidel. Ukázal jim, že Bůh není svázán 

zákonem, že vztah s Bohem je o něčem víc než o zákonu a pravidlech. Připomněl jim, že vztah s 
Bohem je o víře a vzájemné důvěře. Zatřásl jejich jistotou, která nebyla založena na víře v Boha, na 
spolehnutí se, že Bůh je ten, který uzdravuje.  

 
3. PROČ JE TENTO PŘÍBĚH A JEHO DŮSLEDEK TAK DŮLEŽITÝ I DNES PRO NÁS? 
 Každý z nás má ve svém životě oblast, kde je jak ten chromý člověk čekající na uzdravení. Každý z 

nás též vidí nějaký ten rybník, po jehož zvíření by se mohl onen problém vyřešit.  
 
Otázka, kterou si položme sami pro sebe a přemýšlejme nad odpovědí, je: "Věřím Bohu, že ten či onen 
problém vyřeší, nebo spoléhám na to, že doběhnu do rybníka včas a tím bude vše vyřešeno?" Amen   
 
Přímluvná modlitba:  
Bože náš  
- ať všichni ti, kteří kvůli nemoci se nemohou plně zúčastnit života ve společnosti, zakoušejí lidskou 

vnímavost a laskavost. 
- Ať všichni lidé, kteří z určitých důvodů stojí na okraji společnosti, nachází přátele. 
- Ať všichni ti, kteří se dostali do těžkých ekonomických situací, najdou solidaritu a pomoc. 
- Ať malomocní v zemích třetího světa dostávají kvalitní a včasnou lékařskou péči. 
- Ať jsme my všichni vnímaví ke každé podobě diskriminace a ať nalézáme cesty k účinné pomoci 

lidem pohrdaným. 
- prosíme za ty, kdo skrze masmédia vytvářejí veřejné mínění, aby dobře zvažovali svá slova a nešířili 

nenávist a nepřátelství. 
- prosíme za ty, kdo se obětavě starají o druhé, aby nepodlehli únavě a zklamání. 
- prosíme za ty, kdo předkládají nové zákony a hájí spravedlnost, aby nebrali ohled na partikulární 

zájmy. 
- prosíme za ty, kteří už nedokážou žít sami, aby našli životní oporu. 
- prosíme za ty, kteří v našem okolí hledají hlubší smysl života, aby hluboce zakusili Boží přijetí. 
- prosíme za nemocné našeho společenství, aby měli odvahu přicházet ke Kristu se svými bolestmi i 

úzkostmi. 
Daruj nám oči, abychom viděli tvé divy na naší životní cestě, dej nám důvěru, kdykoli se naše přání 
nenaplňují. Kéž jsme taky účinnými nástroji tvé moci a něžnosti – všude tam, kde vládne utrpení, 
beznaděje, zoufalství. Ty jsi Bůh neomezených možností, ty žiješ navěky věků. 
 
A nakonec tě prosíme: ve všem, oč jsme tě žádali, nám ukazuj naši vlastní odpovědnost. Přijmi i tuto naši 
společnou modlitbu: 
 
Otče náš, který 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                                            



Ohlášky:  
 
 Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se v našem sboru nebudou konat žádná sborová setkání: 

bohoslužby, klub dětí, konfirmační příprava, biblická hodina, ekumenické setkání mužů/žen, setkání 
mládeže, filmový večer, diakonie a jiné. 

 Bohoslužby se budou vysílat živě i příští neděli od 9:30 
 Výroční sborové shromáždění se zatím bude konat, jak bylo naplánované 1. 11. 2020 
 Narozeniny 

narozeniny (v týdnu) – bratr Tomáš Matucha (17) 
K narozeninám přejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání do dalších let! 

 dnešní kázání bude vyvěšeno na naších webových stránkách – www.cceteplice.cz 
 sbírka na malování kostela, která probíhala na Hit-Hitu je zdárně u konce – a vybralo se přes 

161 000,-Kč, + kolem 20.000,- přišlo na náš účet  
 na farní zahradě běží samosběr ořechů  
 opět dáváme do povědomí informace o platbě saláru, každý sbor, který chce mít faráře měl byl ho 

financovat 
 děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na fungování sboru (také výzdobou) 
 Dnešní sbírka je určená pro náš sbor (na obrazovce bude vidět č.ú. nebo QR kód) 
 
 
Posláni: (Fp 3, 21) 
On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všecko si podmanit. 
 
Požehnáni: (1 Petrův 5, 10-11) 
10 A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, 
utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. 
11 Jemu náleží panství na věky věků! 
 
 


