Vděčnost je jako oblečení
Pozdrav:
Milé sestry a milí bratři, vítám Vás, v pátou neděli postní, slovy apoštolskými:
Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi námi. Amen
Introit: (Žalm 123, 1-2)
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.
Píseň: EZD 638 – Díky za toto krásné ráno
Modlitba:
Děkujeme ti, Bože, že nám odpouštíš naši krátkozrakost a tvrdohlavost. Jsme ti vděčný za naše vztahy a
vůbec za všechny tvé dary. Tvá přítomnost nás zahřívá, uzdravuje a zaceluje naše rány a neúplnosti.
Milosrdný Bože, věčný Otče, stojíme v tomto shromáždění před tebou – lidé nestejné minulosti, rozdílných
kvalit, jeden od druhého velmi odlišní. Ale přes svou odlišnost všichni stejní: všichni stejně hříšní a stejně
pospíchající vstříc životu. V tom není mezi námi rozdílu.
Děkujeme Ti, za záchranu je bez rozdílu a výhrad zaslíbenou každému z nás. Prosíme dnes o Tvou
přítomnost, o Tvého Ducha, o Tvé Slovo. Chválíme Tě a děkujeme Ti, že přicházíš do našich starostí,
nepokojů i nemoci. Dej nám vytrvalost v těchto dnech. Amen.
I. Čteni: (2Kr 5, 1-7)
Milí bratři a milé sestry v Pánu Ježíši Kristu, vyslechněte si slova z Písma svatého, jak je nacházíme zapsaná
ve 2. knize Královské 5, 1-7
1 Naamán, velitel vojska aramejského krále, byl u svého pána ve veliké vážnosti a oblibě, protože skrze něho dal
Hospodin Aramejcům vítězství. Tento muž, udatný bohatýr, byl postižen malomocenstvím.
2 Jednou vyrazily z Aramu hordy a zajaly v izraelské zemi malé děvčátko. To sloužilo Naamánově ženě.
3 Řeklo své paní: „Kdyby se můj pán dostal k proroku, který je v Samaří, ten by ho jistě malomocenství zbavil.“
4 Naamán to šel oznámit svému pánu: „Tak a tak mluvilo to děvče z izraelské země.“
5 Aramejský král řekl: „Vyprav se tam a já pošlu izraelskému králi dopis.“ I šel. Vzal s sebou deset talentů stříbra
a šest tisíc šekelů zlata a desatery sváteční šaty.
6 Izraelskému králi přinesl dopis: „Jakmile ti dojde tento dopis, s nímž jsem ti poslal svého služebníka Naamána,
zbav ho malomocenství.“
7 Když izraelský král dopis přečetl, roztrhl své roucho a řekl: „Jsem snad Bůh, abych rozdával smrt nebo život, že
ke mně posílá někoho, abych ho zbavil malomocenství? Jen uvažte a pohleďte, že hledá proti mně záminku!“
Blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je. Amen (Lk 11, 28)
Píseň: S 172 – Laudato sii

Kázání: (Lk 17, 11-19)
Slova Písma svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet, jsou zapsaná v evangeliu podle Lukáše ve 17
kap., od 11-19 verše. Tam čteme:
11 Na cestě do Jeruzaléma procházel Samařskem a Galileou.
12 Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc deset malomocných; zůstali stát opodál
13 a hlasitě volali: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“
14 Když je uviděl, řekl jim: „Jděte a ukažte se kněžím!“ A když tam šli, byli očištěni.
15 Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha;
16 padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A to byl Samařan.
17 Nato Ježíš řekl: „Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět?
18 Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?“
19 Řekl mu: „Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila.“
Milí přátelé,
cesta do Jeruzaléma vymezuje duchovní popis pro učedníka. Je to cesta, která prochází od
nevěrností – Samařsko a skrze každodennosti – Galilea a cílem je obětavost – Jeruzalém. Proč je ta cesta
tak zvláštní?
První, čeho si v dnešním příběhu určitě všimneme, je překvapivé složení skupinky malomocných.
Jsou v ní totiž Židé a minimálně jeden Samařan. To by se mezi zdravými nemohlo stát, protože tyto dvě
skupiny se navzájem nestýkaly. Něco jako katolíci a evangelíci v 19. století. Samaritáni a Židé se prostě
neměli rádi.
Těch deset malomocných volá jen z dálky. Ježíš odpovídá všem bez rozdílu a všichni jsou uzdraveni.
Jen jeden se ovšem vrací a děkuje. Je to Samařan. Je to cizinec. Říká se, že jenom vděční lidé jsou opravdu
šťastní, protože kořenem radosti je vděčnost… není to radost, která nás činí vděčnými, ale je to vděčnost,
která nás činí radostnými.
Vděčnost je klíčem ke dveřím, které neumíme otevřít. Prvním krokem jezuitu bylo, že nikdy
vynechat, si s vděčností připomenout dobré věci, které se během dne staly. Jenže my žijeme v době, kdy se
prodlužuje seznam toho, na co podle našeho názoru máme právo. To nevytváří moc prostoru pro vděčnost.
Ale můžeme být šťastní bez vděčnosti?
Všichni byli uzdraveni, ale jen jeden se vrátil, aby poděkoval. Tvá víra tě zachránila, říká Ježíš
Samaritánovi. Deset jich bylo uzdraveno, ale jen jeden z nich pochopil plný význam toho, co se mu stalo.
Vděčnost se hodnotí velmi vysoko. Je to postoj, díky němuž si uvědomujeme dary, které dostáváme, a
zároveň jejich dárce. Je toho tolik, za co můžeme být vděční; a čas od času si právě toto potřebujeme
připomínat. Ve své veliké radosti z uzdravení zapomnělo oněch devět malomocných na mnohem větší radost,
totiž že nezaslouženě přijali úžasný dar. Všech deset malomocných má víru; ale jen jeden z nich zakouší
hlubokou vděčnost. Samaritán neváhal vrátit se zpět, aby Ježíšovi osobně poděkoval. Jedině Samaritán,
outsider, se vrací s vděčností a vírou. Kolik z nesčetných Božích požehnání bereme jako samozřejmost, nebo
ještě hůře, jako něco, na co máme právo?
Vděčnost promazává kola našeho života. Když neprokazujeme vděčnost řezavými a náš život je
plný koroze. Jak teda vypadá naše vděčnost?
Když malomocní trpěli, chovali se zdvořile, dokonce pochlebovali: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“
Ve svém strádání nehleděli ani na staré nepřátelství mezi Židy a Samařany. Ale když spatřili, že jsou vyléčení,
a pocítili, že jsou v pořádku, devět z nich to pochopilo jako samozřejmost a zapomnělo poděkovat. Byl to
jenom ten cizinec, Samařan, kdo se obtěžoval vrátit se k Ježíšovi, a stal se tak vzorem vděčnosti. Těch
zbylých devět si zašlo na skleničku s pocitem a svědomím – vždyť k tomuhle přece rabíni, lékaři a léčitelé
jsou.
V dnešní nemocné době, potkáváme mnoho nemocných, stejně jsou nemocní katolíci, evangelíci,
ateisté, muslimy. Nemoc si nevybírá, ale vděčnost za zdravý je na místě. V nemocnici koukám na člověka, ne
na to, jestli je bílý nebo černý, věřící nebo nevěřící. Prostě jdu bez rozdílu za tím, kdo tu pomoc potřebuje.

Boží zvěst k nám může přicházet skrze lidi, od nichž bychom to nejméně čekali. A to, co nás lidi
rozděluje je naše vlastní pýcha a hrdost. Křivdy z minulosti se někdy zdají být neodstranitelné a
neodpustitelné. Ale když přijde trápení a bolest – zdi mezi lidmi často mizí. Boží pomoc mezi námi
nedělá rozdíly.
Paradoxem v tom všem je to, že utrpení sbližuje a rozdíly se stávají malicherné. Lidé si v nouzi
pomáhají. Mezi malomocnými bylo jedno, kdo je Žid a kdo Samařan. Důležitější bylo, zda budou mít, co jíst
a zda se dožijí dalšího dne.
Ježíš nás nepřišel jen uzdravovat a zbavit našich nemocí. Uzdravení slouží ve všech evangelijních
příbězích jako způsob, kterým Ježíš lidem otevírá oči a srdce, aby mohli přijmout pomoc daleko důležitější
a trvalejší. Deset jich bylo uzdraveno, jen jeden z nich bude zachráněn.
Ve světě vidíme málo vděčnosti. Tak jako mají někteří lidé krátkou paměť, je krátké i jejich
štěstí, kterého si neváží.
Naše vděčnost bývá někdy příliš mechanická, naučená a spíš si myslíme, že Bůh něco dluží nám.
Samaritán patrně nemohl jít s ostatními do jeruzalémského chrámu. Musel přemýšlet, co jako zdravý vlastně
udělá. A pak se docela prostě vrátil k tomu, který mu pomohl.
Bez vděčnosti se zbožnost stává pouhým zvykem a povinností. Když si však člověk vzpomene, kolik
dobrého už v životě dostal, pozná, že má proč Boha chválit. A když to udělá, jeho srdce se jako zázrakem
otevře a uzdraví. Vděčnost je jako oblečení, kterou když nemáme, tak jsme nazí. Je to jediné, co nám lidem
sluší.
Amen.
Píseň: EZD 662 – Do země se skrývá

Ohlášky:
- 28.3.2021 (Května neděle) – v kostele 15 lidí + bohoslužba ze záznamu od 9:30
- Narozeniny slaví – sestra Hana Kábová, sestra Věra Tichá (Duchcov), bratr Lukáš Jílovský, bratr Jan
Spodniak
k narozeninám přejeme hodně Božího požehnáni
- Vzadu na stole je na rozdání velikonoční sborový dopis, SO a dnešní kázání
- Přišel nový Český bratr
- koncem tohoto roku vyjde nový evangelický zpěvník. Náš sbor bude objednávat několik kusu, kdo by
však chtěl zpěvník domů, může si ho u nás objednat. Cena za kus bude 400,- nebo 500,-. Stejně se to týká
také chorálniku. Existují 2 způsoby objednání: zapsat se do tabulky v kostele nebo napsat na e-mail:
kitti.jana@centrum.cz
- Zpěvník jako dar sboru – jak to funguje? Zakoupíte si zpěvník (objednáte, zaplatíte) a následně ho dáte
jako dar sboru. Jako byste darovali dar sboru v hodnotě 500,- po domluvě s nemocnici organizujeme: Pečeme pro zdravotníky. Akce, která je poděkováním za jejich
práci, kterou už rok vykonávají pro nemocné, pro nás všechny. Kdo by měl zájem se připojit, může doma
něco upéct (nejlépe suché pečivo - bábovka, perník, ....) a pak ať to přinese na faru (J.V Sládka 2006/16) a
to 23.3. (úterý) večer kolem 18h nebo 24.3. (středa) dopoledne do 10h. Následně to odvezu a rozdám v
nemocnici. Nic velkého nedělejte – stačí jedná bábovka, nebo perník.
- úterý 6. dubna 2021 od 18-20h se uskuteční on-line velikonoční šachový turnaj.
- sobotu 10. dubna od 10h se na farský zahradě uskuteční brigáda s vařením kotlíkového guláše.
Budeme upravovat kompost, odklízet jehličí, stavět trampolínu, a mnoho jiného.
- MKV – mládež se sejde opět po Velikonocích v online prostoru a to 16.4.2021 od 19h
- jednou za měsíc se schází mládež, aby pomohla lidem na ulici a uvaří 80 porcí jídla, které odveze do
nízkoprahového centra Květina, kde dobrovolníci jídlo rozdají. Tentokrát se sejdou v sobotu 17.4.2021
od 9h. Tato služba je dobrovolná. A tohle bude prozatím poslední zimní akce.
- v sobotu 27.3.2021 od 10h se uskuteční on-line setkání – Co by měl vědět každý presbyter
- kdo by měl zájem pomáhat s fotkami a sborovými ozvěnami, ať najde odvahu a dá nám vědět
- Dnešní sbírka je určená pro náš sbor
Všechno je vaše, vy však jste Kristovi. (1.Korintským 3, 22-23)
Přímluvná modlitba:
Pane, děkujeme ti za to, že nás sytíš – tak jako jsi sytil zástupy, které se k tobě valily. Děkujeme ti, že náš
život není prázdný, že ho můžeme žít v lásce a naději. Chceme ti nastavit své prázdné ruce i srdce a prosíme
tě, abys nám je naplnil a abys nám do srdcí opět vložil něco z tvé nekonečné naděje a nezměrné dobroty, abys
je proměnil svou láskou, abychom si nechtěli tvé dary nechávat jen pro sebe. Prosíme Tě, uzdrav celou zemi
spravedlností. A nás posilni k víře a k životu, když jsme slabí nebo neschopní.
Prosíme i za ustaraných a jejích starosti, za ustrašených a jejích strach. Přimlouváme se za tich, kteří jsou
bezradní před tak velikou lidskou bídou, za tich, kterým se nedostává odpuštění ze strany bližních.
V pokoře a tichosti svých srdcí myslíme i na svoje vlastní selhávání: v rodině, v zaměstnání, vůči sousedům.
Vezmi to málo, co máme a proměn to v požehnání pro ostatních. Ve svých rukou to proměň a nasyť nás svým
požehnáním a hojnosti.
Prosíme ukazuj nám naši vlastní odpovědnost ve zvěstování evangelia a přijmi i tuto naši společnou
modlitbu:
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: S 86 – Chvála ti patří
Posláni: (Sk 5, 32)
My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají.
Požehnáni: (Jan 14, 27)
Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám.
Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!
Píseň: 485 – Král věčný nás požehnej

