Jedinečnost života s Bohem
Pozdrav:
Milé sestry a milí bratři, vítám Vás, na bohoslužbách slovy apoštolskými:
Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi námi. Amen
Introit: (Žalm 65, 2-5)
2 Ztišením se sluší tebe chválit, Bože, plnit tobě sliby.
3 K tobě, jenž modlitby slyšíš, přichází veškeré tvorstvo.
4 Přemohly mě nepravosti, našich nevěrností jenom ty nás zprostíš.
5 Blaze tomu, koho vyvolíš a přijmeš, aby směl pobývat ve tvých nádvořích. Tam se budem sytit dary tvého
domu, tvého svatého chrámu.
Píseň: EZ 178 - Krásná je modrá obloha
Modlitba:
Voláme k Tobě, Bože náš, neboť si pro nás útočištěm v dobách, ve kterých se dokazuje naše víra v Tebe a
vytrvat je potřeba ještě dlouho. Prosíme tě, abys přišel mezi nás, občerstvil nás svým Slovem, naplnil svým
Duchem a osvobodil nás od strachu a úzkostí. Svým dotekem lásky nás očisti a obnov s námi svůj vztah. Je
toho tolik, co potřebujeme napravit, ale sílu sami k tomu nemáme. Proto se na Tebe obracíme s prosbou o
pomoc. Prosíme tě, abys byl přítomný v naších rodinách, v našem společenství. Ať víme a poznáme, že si
skutečný Bůh a Pán. Ať tvé království očekáváme. Ať tě hledáme ve své touze, ať po tobě toužíme svým
hledáním, ať tě nalézáme ve své lásce a ať tě milujeme ve svém nalézání. Pane, ať tvá přítomnost v našich
srdcích změní celý náš život. Amen.
I. Čteni: (Fp 3,7-14)
Milí bratři a milé sestry v Pánu Ježíši Kristu, vyslechněte si slova z Písma svatého, jak je nacházíme zapsaná
v listě Filipským ve 3 kap., 7-14 verš.
7 Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu.
8 A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Pro něho
jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic,
9 abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z
víry v Krista – spravedlností z Boha založenou na víře,
10 abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti,
11 abych tak dosáhl zmrtvýchvstání.
12 Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se
zmocnil Kristus Ježíš.
13 Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co
je přede mnou,
14 běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.
Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a „ve svém srdci“ ho zachovávají. Amen (Lk 11, 28)
Píseň: Svítá 61 - Hledejte především

Kázání: (Mt 13, 44)
Slova Písma svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet, jsou zapsaná v evangeliu podle Matouše ve 13,
44 verš.
Tam čteme:
„Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko,
co má, a koupí to pole.
Milí přátelé,
přečetli jsme závěrečný úryvek oddílu o „tajemství království“. Celá 13. kapitola je věnována
podobenstvím o království. Nacházíme tady několik částí:
1) podobenství o pokladu (v. 44)
2) podobenství o perle (v. 45-46)
3) podobenství o rybolovu (v. 47-50)
Podobenství o pokladu (v. 44)
Ve starověku nebylo neobvyklé skrýt poklad v poli. Bližší kontext nám však poskytuje mudroslovná
literatura, kde je moudrost přirovnána k pokladu (Př 2,4-5: „budeš-li hledat moudrost jako stříbro a pátrat po
ní jako po skrytých pokladech, tehdy pochopíš, co je bázeň před Hospodinem, a dojdeš k poznání Boha“).
Toto podobenství nám sděluje, že něco nesmírně cenného může být mezi námi přítomné, a přece
nepoznané, skryté. Kdo jej pozná, dá za něj všechno: tím se myslí – učednictví. „Tak ani žádný z vás, kdo
se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem.”. I o tomto podobenství platí to, co bylo řečeno o
jiných, a sice, že ne všechny detaily se mají vyložit: některé slouží jen k dokreslení příběhu (např. znovu
ukrytí pokladu, koupě pole). Marně bychom zde však hledali jednoznačnou a vyčerpávající definici.
Ježíš hovoří o Božím království zásadně nepřímo – v podobenstvích. Nechává prostor svým
posluchačům, tedy i nám, abychom odpověď na tuto otázku sami objevovali. Podobenství je totiž cosi jako
hádanka. Dobrat se k jeho smyslu vyžaduje aktivní účast jeho čtenářů a posluchačů. Podobenství nemá jen
jeden význam, který by chtělo sdělit. Významů, motivů a sdělení je mnohem víc, než posluchač v danou
chvíli vnímá.
Představte si reakci osoby, která najde poklad jako v tomto podobenství. Jak jí musí poskočit srdce!
Změní se jí celý život, poprvé v životě cítí naději, že bude lépe. Nemůže se dočkat, až to řekne své rodině,
ale ví, že musí zprávu držet v tajnosti, než to pole koupí. A tak tu dobrou zprávu tají.
I v našem životě by se hodně změnilo, kdybychom našli takový poklad. Ale co se změní, když
najdeme Boží království? Co měl Ježíš na mysli, když tak často mluvil o Božím království a o jeho
příchodu.
Boží království můžeme chápat jako životní cíl nebo styl. Především je to naděje, pro kterou
žijeme. Hostina, na kterou jsme byli pozváni. Dar, na který se již dnes můžeme těšit. Království Boží však
není pouze onen výsledek. K Božímu království neoddělitelně patří i hledání a cesta, která k němu vede. A
tou je náš každodenní život. Právě ten je nejvíc ovlivněn tím, čemu jdeme vstříc a pro co žijeme.
Jsou dni, když člověk ráno vstává (někdy se mu vstávat ani nechce) protože ví, že ho nečeká nic
jiného než samé starosti a povinnosti. Někdy vstává z radostí, že ho – navzdory všem starostem a
povinnostem – čeká něco dobrého a krásného. Když se člověk nemá nač těšit, jeho život se stává
bezduchým.
Boží království – jakkoli vzdálené dokáže změnit náš každodenní život. Kdo poznal, že jde vstříc
něčemu tak nadějnému, jako je život s Bohem, může s nadhledem zvládat své každodenní problémy a
starosti. Pomocí víry v Boží království je možné čelit nepřízním života.
Boží království je nový, radostný a vděčný pohled na život, který nám již dnes otevírá víra v
Boha. Je to pokladem, který člověk každý den znovu a znovu nachází.
Na jedné straně je království Boží běh na dlouho trať, k němuž se může každý z nás připojit.
Na druhé straně je království Boží vítězství, které prožíváme už dnes a také, den co den.
Ve srovnáním z něčím, co je z nezaplacení (jako zdravý, láska, mír), ztrácejí ostatní věci, které máme,
svou cenu. Život každého z nás je jedinečný poklad. Kniha Zjevení hovoří o tom, že Bůh drží v ruce cenný
kámen s vyrytým jménem každého člověka. A Pán říká každému z nás slovy proroka Izajáše: Jsi cenný v

mých očích, dám za tebe království. Ztratit tento poklad – jedinečnost života danou Bohem – to by byla
katastrofa.
Boží království teda od nás vyžaduje celý náš život, všechny naše chvíle, veškerou naši sílu.
Vynucuje si naši energii, čas a pot. Nechce od nás nic, jen nás samotné, vyžaduje, abychom v něm byli
přítomni. Zároveň však nikdy nesmíme zapomenout na to, že nám Boží království nepatří – žádá si nás, a
přitom nás přesahuje. Máme se podílet na jeho existenci, ne ho vlastnit. Jsme těmi, kdo Boží království
hlásají, a ne jeho majiteli.
Setkat se s královstvím nebeským znamená nacházet, objevovat, radovat se, nasazovat se. A to
již nyní, ne teprve po smrti. Nechat se vtáhnout do dění Božího království je jako najít poklad, kvůli
kterému stojí za to všeho se vzdát.
Setkat se s Božím království znamená chopit se šance, která se člověku nabízí, tady a teď.
Nevyčkávat, nekalkulovat, neodkládat na později. Člověk, který nalezl poklad ve zvěsti evangelia,
nepřemýšlí, kolik ho to bude stát úsilí, času, energie. Prostě je natolik stržen tímto děním, že mu podřizuje
celý svůj život.
Setkání se zvěstí o Božím království zpřehází člověku všechno, co měl dosud pěkně srovnané ve
světě bez Boha. Učí jej nově vnímat skutečnost a nově žít. Žít v radosti z nalezení.
Jak uvidět, uslyšet a poznat Boží království?
Jako ilustraci Vám řeknu jeden příběh. Setkali se dva přátele ve velikém městě. Jdou spolu širokou
třídou, kde jezdí tam i zpět stovky aut a široké chodníky jsou plné proudících lidí. Všude plno hluku, smogu
a chaosu. Mezi chodníkem a silnicí je úzký pás trávy a nízkých keříků. Najednou říká přítel svému příteli:
„Slyším cvrčka“. Ten druhý se zaposlouchá, a řekne: „já nic neslyší“. Kde by se tady vzal cvrček? Jeho přítel
trval na svém, vstoupil na travnatý pás a po chvíli cvrčka našel. „Tohle dokážou slyšet jen tvé uši“, žasne jeho
přítel, „nikdo z lidí tohoto města by tak slabý zvuk neslyšel“. On mu na to odpoví: „Dokážu ti, že lidé mají
stejnou schopnost slyšet slabý zvuk navzdory hluku, který je kolem nich. Půjč mi pár mincí!“ Přítel mu podal
několik kovových peněz a on je hodil na zem. A jak cinkly, hned se několik kolemjdoucích zastavilo a začalo
se rozhlížet po zemi a hledat peníze. „Vidíš“, povídá, „člověk slyší to, na co je zaměřena jeho mysl. A slyší
to i v největším hluku života“.
Sestry a bratři, podobenství je jako hádanka a že dobrat se k jeho smyslu vyžaduje naši aktivní účast.
Nejde tu však jen o účast myšlenkovou. Smysl podobenství je třeba dotvářet životním postojem. A tak i
každý z nás jako posluchač dnešních podobenství smí dotvořit jejich smysl ve svém vlastním životě, a to
tehdy, bude-li nacházet, radovat se a jednat.

Amen
Píseň: EZD 694 - V království Božím místa dost

Ohlášky:
- 9. května (neděle) od 9:30 - Bohoslužby
- 21.května (pátek) od 19h – MKV - mládež online
- 22.května (sobota) od 10h – Celo-sborová brigáda na farní zahradě
- 23.května (neděle) od 9:30 - Bohoslužby s VP - H. Opočenský
- 28.května 2021 (pátek) od 18h - Noc kostelů
- 30.května 2021 (neděle) po Bohoslužbách – VSS za rok 2019
- 13.června 2021 (neděle) po Bohoslužbách – VSS za rok 2020
- Volby staršovstva (budu volat právníkovi)
- kandidáti – Růžena Jancyková, Laďka Richterová, Hanka Blažková, Štěpánka Skalická, Jana Pešková,
Pavel Jirsák, Radovan Gaudyn, Honza Spodniak, Tomáš Ryšavý, Markéta Zvolánková
pouze jako náhradníci – Anna Šavel, Martin Jirsák, Vlastík Vondráček, Aleš Homuta
- Narozeniny v tomto týdnu slaví – sestra Julia Smirnova, bratr Pavel Šulgana, sestra Eva Vokálková a
sestra Růžena Jancyková
Blahopřejeme, vyprošujeme moudrost, sílu a odvahu do dalších let. Vše nejlepší k narozeninám hodně
štěstí zdraví a Boží požehnání
- Vzadu na stole je na rozdání dnešní kázání
- nový evangelický zpěvník. Cena za kus je 490,-. První výtisk je dotovaný, a ještě není tak drahý, pak
cena poroste o 30-40%. Objednat si můžete v této první etapě také varhanní chorálník obsahující
doprovody ke všem písním. Jeho cena je nyní 400,-. Objednávat můžete do konce května!
- leták sčítání lidu 2021
- děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na fungováni sboru a různých akcích
- Dnešní sbírka je určená pro Jeronýmovu jednotu
Je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají. (Římanům 10, 12)
Přímluvná modlitba:
Pane Ježíši Kriste, voláme k Tobě a prosíme:
 za lidi, ke kterým z našich kostelů a modliteben evangelium nedolehne, a kteří slyší jenom báje a mýty.
 prosíme za sbory, ve kterých se nekáže Boží slovo, ale jenom manipuluje, sbory, ve kterých není slyšet o
apoštolské svědectví a kde presbyteři nejsou příkladem obětavosti
 prosíme za svět, v němž lidé ztratili povědomí tvé jedinečnosti a není jim proto nic svaté. Svět, kde se
jenom odsuzuje, nadává a proklíná – mněn ve svět, kde bude převládat odpuštění, milosrdenství a láska
 prosíme, dávej nám odvahu zápasit a moudrost konat podle Tvé vůle. Ať si počínáme jako tví učedníci,
kteří postavili svůj život na poznání, že Ty jsi milostivý Bůh
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: EZ 446 - Moudrosti poklad z nebe
Posláni: (Koloským 2, 6-7)
6 Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána.
7 V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a
znovu vzdávejte díky.
Požehnáni: (Numeri 6, 24-26)
Ať je na tvých rtech mírnost – laskavá jako letní večer.
Ať je laskavost v tvých očích – půvabná a ryzí jako polední slunce.
Ať se na dně tvého srdce zrcadlí čistota – jasná jako Boží pramen. Amen
Píseň: Svítá 135 - Posila na cestu

