Směrem do světa
Pozdrav:
Milí přátelé, vítám Vás slovy apoštolskými:
„Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi námi. Amen“
Introit: (Žalm 77, 12-14)
12 Skutky Hospodinovy si připomínám, připomínám si onen tvůj div z dávnověku.
13 Rozjímám o všech tvých činech a přemítám o tvých skutcích.
14 Bože, tvá cesta je svatá. Který bůh je velký jako Bůh náš?
Píseň: EZ 196 – Co činí Bůh, vše dobré jest
Modlitba:
Pane Ježíši Kriste, kdysi si opustil své učedníky, ne proto, že bys je chtěl nechat samotné, ale proto, aby tě
začali vnímat ve svém životě a vlastním srdci. Vždyť nebe, do kterého jsi vstoupil, je také mezi námi. Pohledět
vzhůru je pro nás lehčí než pohledět do vlastního srdce. Prosíme, abys přebýval mezi námi. Neopouštěj nás, ale
provázej nás na našich cestách. Tvoje nanebevstoupení se nám snaží ukázat, že už tady – v tomto světě, jsme
obklopeni tvým nebem, tvou přítomností. Nechceme být závislí na pozemských věcech, ale v otevřenosti tvého
náruči, naučit se přijímat Tebe a lidi kolem sebe. Prosíme, aby se tvé nebe nad námi rozklenulo, jak v našem
životě, tak v našem společenství. Proto tě prosíme, ať nalezme kousek nebe mezi sebou. Ať se tak často
zatažené nebe – nad námi otevírá, abychom Tě cítili a vnímali blízko sebe. Amen
I. Čteni: (Ef 1, 17-23)
Milí bratři a milé sestry v Pánu Ježíši Kristu, vyslechněte si slova z Písma svatého, jak je nacházíme zapsaná
v listě Efezským, v 1 kapitole, od 17-23 verš.
17 Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali
18 a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho
svatém lidu
19 a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme.
20 Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích,
21 vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku,
tak i v budoucím.
22 ‚Všechno podrobil pod jeho nohy‘ a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve,
23 která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest.
Píseň: Svítá 284 - Radujte se, bratři

Kázání: (Lk 24, 45-53)
Slova Písma svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet, jsou zapsaná v evangeliu podle Lukáše, 24 kap., od
45-53 verš. Tam čteme:
45 Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu.
46 Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých;
47 v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem.
48 Vy jste toho svědky.
49 Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“
50 Potom je vyvedl až k Betanii, zvedl ruce a požehnal jim;
51 a když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe.
52 Oni před ním padli na kolena; potom se s velikou radostí navrátili do Jeruzaléma,
53 byli stále v chrámě a chválili Boha.
Milí přátelé, sestry a bratři v Kristu,
příští týden to bude 40 dní od Velkého pátku. V církevním kalendáři je tento den označen jako
“nanebevstoupení Páně” nebo „nanebevzetí Páně“.
Před touto událostí ještě čtěme slova: “Tehdy jim otevřel mysl!” Tak jako Bůh otevírá Písma myslí, tak
otevírá mysl pro Písma. Vysvětluje nám je a ohýbá naši tvrdohlavost, abychom je pochopili. Kristus odstraňuje
pečeť, která je na lidském srdci, pokrytem tím prastarým hříchem a lži.
Konečně je odstraněná Izajášová kletba: „Vidění toho všeho vám bude jako slova zapečetěné knihy. Dají ji
tomu, kdo umí číst, se slovy: „Přečti to.“ On však odpoví: „Nemohu, je zapečetěná.“ I bude kniha předána tomu, kdo
neumí číst, se slovy: „Přečti to.“ A on odpoví: „Neumím číst.“ (Iz 29, 11-12)
Je velmi příhodné, že právě vyslání učedníků do světa začíná těmito slovy. Všichni totiž dobře víme,
že nikdo sám od sebe nepůjde zvěstovat Kristovo evangelium, neotevře-li mu Pán mysl. O co tehdy při
otevření mysli jde? O pochopení, že jde o záchranu člověka Ježíšovým způsobem, Jeho obětováním a vzkříšení,
že tady nejde jenom o chrám, ale o svět.
My všichni můžeme mít dobré poznání biblických událostí. Můžeme dobře rozumět významu Kristova
kříže. Můžeme mít hluboce promyšlené dopady Golgoty i vzkříšení, ale nezvedne nás to z naších kostelních
lavic směrem do světa. Směrem k lidem stejným, jaké potkával sám Kristus.
Obecný termín “otevření mysli“ lze definovat jako: podívat se na danou věc z nového, dosud netušeného
úhlu. Objevit nové nepřezkoumané zákoutí. Přesně tohle se stalo učedníkům. Pán Ježíš svým učedníkům
otevřel mysl a spojil své ukřižování a vzkříšení se službou tomuto světu. Otevřel jim mysl, aby pochopili kříž a
vzkříšení jako pomocnou ruku podanou tomuto světu. Není to jenom náš Kristus, náš Bůh, jenom náš
zachraňující kříž pro nás, ale je to pro svět!
A učedník neboli chcete křesťan, věřící půjčuje svá ústa a ruce jemu, který je přítomný, živý a
působící ve slově o něm. Je to zvěst, která se má sířit v prostore i čase.
Čím se pro nás stalo křesťanství dnes? Co se stane s křesťanstvím, které staví na náboženskosti
člověka? Dá se mluvit o Bohu bez teologie, bez tradicí? Jak máme o Bohu mluvit?
Má-li Kristus zůstat mezi námi, tak nejde jenom o náboženství, teologií a tradici. Vždyť příchod Ježíše
Krista na tuto zem nikdy nebyl novým náboženstvím.
Mnohdy si myslíme, že evangelium je náboženstvím pro lidi, kteří chtějí rozšířit svůj náhled a názor.
Nebo snad jen pro trpící. Nebo pro lidi bez přístřeší či pod vlivem drog. Nejde jen o lidi v krajní mezi, lidí
nevyléčitelně nemocných, či právě se rozvádějících, nebo prahnoucích po moci, či vtažených do zločineckých
organizací. Jde o komplexní život tohoto světa. Jde o každého člověka v tomto světe.
Jinakost je v tom, že evangelium Ježíše Krista není vůbec náboženstvím. Izajáš má odvahu prorokovat o
něm slovy: „Dám se nalézt těm, kteří mě nehledali, dám se poznat těm, kteří se po mně neptali.“
Hospodin je nenáboženský Bůh, Ten, který naše myšlení dobře zná.
Pán Ježíš otevírá mysl učedníkům, aby pochopili, že Jeho smrt a vzkříšení je silou, odpuštěním i
nadějí. To znamená: „Přijď k Bohu ne až budeš v problémech. Přijď k Němu, ne až nebudeš moci někomu odpustit.
Ne až ztratíš naději. Ale přijď k Bohu hned teď, když seš silný, plný naděje a bez problémů s odpouštěním.“

Bůh otevírá mysl k zvěstování evangelia lidem, který proměňují svět láskou Boží. On je Bohem
evangelizace a spasení. Dobrá zpráva světu je ta, která nevymýšlí, jak založit a zorganizovat církev. Dobrá
zpráva, která nevymýšlí nové náboženství. Dobrá zpráva je ta, která osvobozuje uvězněného člověka a nabízí
mu skutečné vysvobození. Naše slabost je nádobou pro jeho moc.
Když Ježíš odchází, zanechává nám slib Božího požehnání. Všichni, kdo jsou v Kristu, nezůstali jako
sirotci, ale jako milované děti. Ježíš zvedá ruce a požehnává svým následovníkům.
Bratři a sestry, když se setkáváme se zkouškami všeho druhu a když narazíme na boje ... pamatujte, že
Ježíš nám zanechal své požehnání. Jeho požehnání nás bude následovat, ať jsme kdekoli.
Co se změnilo? Dříve byli učedníci smutní, když je Ježíš opustil ... nyní jejich srdce naplňuje veliká
radost. Velkou změnou učedníků je, že věří všemu, co jim Ježíš řekl. Nyní vidí, že Mesiáš, zemřel, aby splnil své
poslání ... hledat a zachránit ztracené. Jasně pochopili vše, co je naučil, a jak Písmo před mnoha staletími
předpovídalo. Plně věřili Jeho slovům.
Poslouchají Ježíšova slova, jdou zpět do města a čekají, až jim bude zjeven Duch svatý. Zatímco jsou ve
městě a neustále velebí Boha v chrámu.
Učedníci pochopili nenáboženskost evangelia. I když je opustil ten, kterého milovali, přece se radují. To
proto, že se evangelium otevřelo celému světu. Amen
Píseň: EZ 384 - Pomoz mi, můj Pane

Ohlášky:
- Bohoslužby příští neděli od 9:30
- 21.května od 19h – MKV - mládež online na odkaze: MKV - mládež 21.května
- 22.května od 10h - Celosborová brigáda na farní zahradě + grilování
- 23.května od 9:30 - bohoslužby s VP - H. Opočenský
- 28.května od 18h – Noc kostelů
- 30.května 2021 - VSS za rok 2019 a VSS za rok 2020 + volba nového staršovstva - Růžena Jancyková, Laďka
Richterová, Hanka Blažková, Štěpánka Skalická, Jana Pešková, Pavel Jirsák, Radovan Gaudyn, Honza
Spodniak, Tomáš Ryšavý, Markéta Zvolánková, náhradníci – Vlastík Vondráček, Aleš Homuta, Anna Šavel,
Martin Jirsák
- Narozeniny v tomto týdnu slaví –sestra Rút Jelínková, sestra Drahomíra Koutská, bratr Jan Marek
Přejeme hodně Božího 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 – poslední výzva
- děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na fungováni sboru a různých akcích
- kdo by měl zájem pomáhat s fotkami a sborovými ozvěnami, ať najde odvahu a dá nám vědět
- Dnešní sbírka je určená pro náš sbor
- zveme Vás dnes také na posezení při kávě a čaji venku na zahradě
Počátek poznání je bázeň před Hospodinem. (Přísloví 1,7)
Přímluvná modlitba:
Pane Ježíši Kriste, ty jsi poslal učedníky do světa, aby učili druhé to, co jsi je naučil. Obdaroval jsi je silou
Ducha svatého a svou přítomností. Děkujeme ti, že i my smíme žít ze síly tvého Ducha a vnímat tvou
přítomnost, když ti předkládáme své upřímné prosby:
 používej si nás jako své nástroje, mluv skrze nás – našimi ústy a našima rukama
 otevři nám naše oči pro dobro a pravdu, abychom je věděli rozeznat od zla a lži
 dej, ať jsme připraveni nést radost a pokoj k našimi sestrám a bratřím, také do celého světa
 Pane, byl jsi odebrán naším očím, ale stále nám žehnáš, stále se o nás staráš i ve všech našich bolestech a
skleslosti, staráš se o nás, když se nám nedaří, když už nemáme síly
 Pane, v tobě jsme poznali, co je člověk v Božích očích. Pomoz nám, ať se naučíme být pozorní k lidem v
nouzi, k odmítaným, k pronásledovaným
 Pane, posilni ty, kdo nesou v církvi i společnosti odpovědnost, dávej jim moudrost pro vykonávání jejich
služby. Ochraňuj je před pokušením zneužít svého postavení
 Pane, veď nás, přitáhni nás k sobě, a jednou nás doveď do slávy svého Otce, do plného společenství s tebou
i se všemi, kdo v tebe uvěří. Neboť v tobě je milosrdenství i život, nyní a navěky.
Prosíme ukazuj nám naši vlastní odpovědnost ve zvěstování evangelia a přijmi i tuto naši společnou modlitbu:
Otče náš, jenž jsi v 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: Svítá 145 - Kdo bude v nebi žít
Posláni: (Řím 14, 5-6)
5 Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý, nechť má jistotu svého přesvědčení.
6 Kdo zachovává určité dny, zachovává je Pánu.
Požehnáni: (Nu 6,24-26) Přijměte do svých srdcí Boží požehnání.
Ať Hospodin ti žehná a chrání tě,
ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,
ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.
Píseň: EZD 685 - I když se rozcházíme

