Už dost, Hospodine!
Pozdrav:
Milí přátelé, vítám Vás slovy apoštolskými:
„Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi námi. Amen“
Introit: (Žalm 104, 31-33)
31 Hospodinova sláva potrvá věčně! Hospodin se bude radovat ze svého díla.
32 Shlédne na zemi a ta se třese, dotkne se hor a kouří se z nich.
33 Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, dokud budu.
Píseň: Svítá 286 - Rok za rokem
Modlitba:
Hospodine, náš Pane, tvoje myšlení je myšlení o pokoji. V našem trápení máš i ty své trápení. Dokázal
jsi to, když jsi k nám poslal svého Syna Ježíše Krista. On přemohl naše nemoci, utrpení i smrt. Zjevil nám svoji
lásku i tajemství své slávy.
Pane, přicházíme za tebou se svými starostmi a trápeními. Každý z nás má svou bolest. Pane, nejsme
hodni, abys vstoupil pod naši střechu. Řekni jen slovo a budeme uzdraveni.
Duchu svatý, dej svou mocí, abychom Kristovo slovo přijímali ve víře, ať se nám i našim blízkým stane
zdrojem zdraví pro duši i pro tělo, ať je pramenem naděje v našich starostech.
Dej, ať Boží slovo, které je zvěstováno po celém světě, rozbíjí přehrady předsudků mezi církvemi a
národy, vede tvůj lid k jednotě a oslovuje ty, kdo tě neznají. Amen
I. Čteni: (1. Královská 19, 1-13)
Milí bratři a milé sestry v Pánu Ježíši Kristu, vyslechněte si slova z Písma svatého, jak je nacházíme zapsaná v
1. Královské 19., od 1-13 verš. Tam čteme:
1 Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Elijáš, že pobil všechny Baalovy proroky mečem.
2 Jezábel poslala k Elijášovi posla se slovy: „Ať bohové udělají, co chtějí! Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty
jsi naložil s nimi!“
3 Když to Elijáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beer-šeby v Judsku a tam zanechal svého
mládence.
4 Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním; přál si umřít. Řekl: „Už dost,
Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové.“
5 Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu: „Vstaň a jez!“
6 Vzhlédl, a hle, v hlavách podpopelný chléb, pečený na žhavých kamenech, a láhev vody. Pojedl, napil se a opět
ulehl.
7 Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl: „Vstaň a jez, máš před sebou dlouhou cestu!“
8 Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře Chorébu.
9 Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl: „Co tu chceš,
Elijáši?“
10 Odpověděl: „Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře
zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mně ukládají o život, jak by mě o něj
připravili.“
11 Hospodin řekl: „Vyjdi a postav se na hoře před Hospodinem.“ A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem
veliký a silný vítr rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale
Hospodin v tom zemětřesení nebyl.
12 Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný.
13 Jakmile jej Elijáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil:
„Co tu chceš, Elijáši?“
Blahoslavení jsou všichni, kteří slyší Boží slovo a ve svém srdci ho zachovávají. Amen
Píseň: EZD 607 - Bůh je náš Pán a Král

Kázání: (Lk 9, 57-62)
Slova Písma svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet, jsou zapsaná v evangeliu podle Lk 9, 57-62 verš.
57 Když se ubírali cestou, řekl mu kdosi: „Budu tě následovat, kamkoli půjdeš.“
58 Ale Ježíš mu odpověděl: „Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil.“
59 Jinému řekl: „Následuj mne!“ On odpověděl: „Dovol mi, Pane, abych šel napřed pochovat svého otce.“
60 Řekl mu: „Nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a všude zvěstuj království Boží.“
61 A jiný mu řekl: „Budu tě následovat, Pane. Ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou rodinou.“
62 Ježíš mu řekl: „Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží.“
Milí přátelé, sestry a bratři v Kristu.
Boží prorok Eliáš, o kterém jsme četli ze starozákonní knihy, je na konci sil. Už nemůže dál. Vidí kolem
sebe jenom nepřátelství a ohrožení, takže Pánu Bohu říká: „Už dost, Hospodine!“ Člověk obvykle touží po
životě a chce jej zachovat za každou cenu, ale Eliáš chce umřít a mít už konečně od všeho pokoj. I od té služby,
k níž si ho zavolal Bůh. Položil ruku na pluh a ohlíží se zpět na to, co všechno musel prožít.
Jeho oči nehledí s důvěrou k Hospodinu, třebaže s ním mluví, ale dívají se se strachem na Jezábel, která
se rozhodla jej zabít. A tak může nad ním znít slovo, které řekl Pán Ježíš: „Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se
zpět, není způsobilý pro království Boží.“
Ježíš se ubírá cestou a odmítá výmluvy těch, kdo ho opouštěli, báli se jít s ním. Chápeme jejich strach,
ale uvědomovali si ti lidé plně, kdo je k volá k náročnému následování? Nezdá se mnohdy i nám Ježíšovo
volání příliš těžké? Jak se s takovými pokušeními vyrovnáváme?
V dnešním evangeliu Ježíš probírá některé zájemce, kteří by ho chtěli následovat, podobně jako
zaměstnavatel hodnotí kandidáty na pracovní místo. Má kandidát potřebné vlastnosti? Ježíš nastavuje laťku
hodně vysoko. Hlásání Božího království je velmi naléhavé a vyžaduje od kandidátů rychlou a jasnou odpověď.
Nebudou mít čas pohřbít své příbuzné, ani se s nimi rozloučit. V židovské kultuře, která bere pohřeb velice
vážně a velmi si váží rodiny, znějí tato Ježíšova slova opravdu silně.
V tomto úryvku lidé Ježíše obdivují a jsou jím inspirováni, a tak říkají: „Půjdu za tebou.“ Ale
upozorňují ho také, že si nejdřív potřebují vyřídit nějaké své záležitosti. Ježíš se jich ptá, zda si opravdu
uvědomují, co znamená následovat ho.
Nadšení a dobré tužby jsou důležité, ale samy nestačí. Je třeba, aby následovalo rozhodnutí a
uskutečnění. Správně říkáme: „Pane, budu tě následovat, kamkoli půjdeš.“ Je to krásný a láskyplný slib. Ale ani
když ten slib vyřekneme, sami na něho nestačíme. Ježíš ví o našich dobrých úmyslech. Jen nám připomíná, že
chceme-li ho následovat, nesmíme si klást žádné podmínky. Máme být připravený sdílet s ním strasti i radosti
jeho služby.
Následování je radikální povolání, které vyžaduje odpověď celého srdce. Patří k němu i nutnost brát
na sebe denně svůj kříž a jít za ním. Ježíš nám chce pomoci, abychom ho lépe poznávali, a tak nám klade
náročné otázky, které nás vedou ke hlubší sebereflexi. I naše výmluvy jsou příležitostí k tomu, abychom si
uvědomili, co je pro nás opravdu atraktivní.
Všichni tři muži, o kterých je tu zmínka, jsou přesvědčeni, že Ježíše budou následovat. nezdá se, že
vědí, co to obnáší. Možná, že ani netuší, jak je snadné se unavit na této cestě a kolik ohrožení na ně číhá, aby
byli nezpůsobilí pro království Boží. My všichni jsme nezpůsobilí pro Boží království, a přece stále znovu síleni
k další cestě víry Božím slovem.
Když příliš spoléháme na své síly, slyšíme varování, abychom nežili v iluzích, ale když jsme ustrašeni,
vyčerpání a sklíčeni vším, co se kolem nás děje, nejsme opuštěni, ale obklíčeni Boží láskou, která nám dává
sílu. A jen ten, kdo pozná, jak je skutečně nezpůsobilý pro Boží království, protože stále zklamává ve víře, jen
ten může pokorně prosit, aby to království se mu otevřelo z pouhé milosti, ne pro jeho kvalitní orbu na vinici
Páně, ale toliko pro zásluhy Krista Pána.
Následovník, který nejprve chce pochovat otce, chce splnit svou základní povinnost, jenže to, co se zdá
být všem tak důležité a zásadní, je v pohledu Božího Syna nepodstatné. To nejdůležitější je, abychom zvěstovali
Boží království. To království není z tohoto světa. Nedá se vybudovat lidským úsilím, zbavit svět zla či zlých a
zavést na světě říši spravedlnosti. Nikdy to nedokážeme, protože ze všech lidských pokusů vlastními silami si
vytrucovat ráj, zbude jen veliká prázdnota v temnotě. Nedejme se tím vším pohltit a zdeptat, protože je na
nás i dnes, a právě dnes svěřeno poslání, nad něž není větší. „Ty jdi a všude zvěstuj království Boží.“
Píseň: EZD 610 - Kéž bychom to uměli

Ohlášky:
- dnes odpoledne od 14h se bude konat rozloučení se sestrou Jaroslavou Horákovou
- Bohoslužby příští neděli od 9:30
- Sobotu 12.června 2021 od 16h – Mládež a rodiny grilují
- Neděle 20.června 2021 – křest Natanaele
- Sobota 26.června 2021 - Multižánrový festival Doma na zahradě
- Neděli 27.června – slib nového staršovstva
- Funkce nového staršovstva: Novým kurátorem FS ČCE Teplice byl zvolen Radovan Gaudyn, náměstkyní
kurátora se stala Jana Pešková, předsedou staršovstva byl zvolen Martin Bánoci, místopředsedou Radovan
Gaudyn, zapisovatelka L. Richterová, pokladní: R. Jancyková, výpomocní pokladní J. Spodniak, účetní: H.
Blažková, hospodář: T. Ryšavý, výpomocní hospodáři Milan Jancyk, koordinátorkou práce s dětmi byla
zvolena M. Zvolánková, výpomocná J. Pešková, koordinátorkou pro hudební doprovod Š. Skalickou
- Cyklo-dovolená Strmilov - 17.-24.července 2021
- Táborový pobyt pro děti od 6-15 let (fara Jáchymov) - 1.-7.srpna 2021 –
- Objednávaní nového evangelického zpěvníku skončilo (domluvit počet)
- děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na fungováni sboru a různých akcích
- Narozeniny slaví – dnes sestra Dana Gaudynová a bratr Jiří Pospíšil; v týdnu: bratr Martin Blažek, Jan
Jílovský, Jan Šulgan, Erwin Koritko, sestra Eva Němečková a Štěpánka Skalická
- Blahopřejeme, vyprošujeme moudrost, sílu a odvahu do dalších let. Vše nejlepší k narozeninám hodně
štěstí zdraví a Boží požehnání.
- Dnešní sbírka je určená na potřeby našeho sboru
- zveme Vás dnes také na posezení při kávě a čaji venku na zahradě
Radost mají ti, kdo radí ku pokoji. (Přísloví 12,20)
Přímluvná modlitba:
Milostivý Bože, stojíme před tebou tak, jak jsi nás stvořil. Před tvou tváří neskryjeme svoje prohřešky a
klopýtání. Ty vidíš a slyšíš, všechno, co si myslíme, a přesto nás nezavrhuješ. Neustále nám dáváš naději.
Vyslyš naše prosby a přímluvy, které ti předkládáme.
- Prosíme za církev. Ať v jednotě a lásce přijímá do svého středu každého bez rozdílu a funguje jako
společenství. Ať nikdo nemusí mít strach přidat se, nestát jen na okraji nebo mezi dveřmi.
- Přimlouváme se za rodiny. Pod tlakem pracovních povinností a starostí všedních dní zapomínáme, že našim
dětem nestačí jen peníze a jídlo. Potřebují taky naši rodičovskou lásku a pochopení. I mezi partnery se
vytrácí komunikace. Dej nám sílu, abychom se dokázali zastavit se a měli čas ochraňovat hodnoty
nejcennější.
- Prosíme za lidi, kteří mají moc. Mít moc je věc dvousečná, kdy se člověk pohybuje na tenkém ledě. Zpevňuj
ten led, ať se tito lidé nepropadnou a jsou společnosti k užitku, ne ke zmaru.
- Dávej nám všem moudrost a rozvahu do našich všedních dnů.
- 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: EZD 611 - Není lepší na tom světě
Posláni: (Židů, 4, 12)
Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč;
proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.
Požehnáni:
Ať je na tvých rtech mírnost.
Ať je laskavost v tvých očích.
Ať se na dně tvého srdce zrcadlí čistota.
Ať každý tvůj čin vzejde z moudrosti. Amen
.
Píseň: Svítá 304 - Spoj nás v jedno, Pane

