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Povoláni být lidem Božím
Kázání neděle 22. po svaté Trojici 12. listopadu 2017 v Teplé Povoláni být lidem Božím Introitus: Lid, který jsem vytvořil pro
sebe, bude vyprávět o mých chvályhodných činech. (Iz 43,21) ČTENÍ: Ex 19,1-6 TEXT: 1.Pt 2,9-10: Vy však jste rod vyvolený,
královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k Božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky toho, Který vás povolal ze tmy
do svého podivuhodného světla. Vy, kdysi Ne-lid jste nyní lid Boží, vy, kdysi Ne-slitovaní jste však nyní došli slitování.
OSNOVA: 1. Vyvolený rod, královské kněžstvo 2. Povoláni ze tmy do světla 3. K hlásání mocných Božích skutků 1. Vyvolený
rod, královské kněžstvo Pisatel listu opět křesťanům pocházejícím z pohanů opakuje, čím nyní jsou. Je to list okružní, pastýřský
pro celou církev - a jistě jej můžeme považovat i za list psaný nám, neboť ta slova patří Kristově církvi všech dob. A je to
skutečně podivuhodné, jakými slovy vypisuje Petr tu novou skutečnost, ve které nyní ti křesťané nově narození z Ducha
svatého žijí. Protože on jim dává jména, která patřila jedině a pouze Božímu starozákonnímu lidu! Jen Izrael si mohl nárokovat
jméno Boží lid, rod vyvolený, svatý národ, královské kněžstvo. Rozumí se, že králem je zde myšlen Pán Bůh. A nás to znovu
překvapuje, že již ve Starém zákoně se objevuje toto tzv. "všeobecné kněžství", které tak vyzdvihla reformace. Již
starozákonní Izrael je totiž vyvolen ke kněžství, a to znamená být spojnicí mezi lidem a Bohem. Již Izrael měl výsadu poznat
Boha, ale s onou výsadou šlo zároveň poslání, úkol, nezastupitelný úkol: Ukazovat ostatním národům na jediného, pravého
Boha. A to se nyní přesunuje na Kristovu církev. Na ten "nový Izrael", jak také říkáme. My máme v Písmu spoustu takových
nádherných textů o tom, kým jsme skrze Krista. Často na to zapomínáme, nebo si to nedokážeme pořádně uvědomovat. Že
však máme milost skrze Krista, že máme přístup k Bohu skrze Krista, že jsme znovuzrozeni skrze Krista, to spíše přijímáme
než to, že k tomu patří i to naše poslání být Kristovými svědky. A o tom mluví náš dnešní text. Jistě na prvním místě je nutné
si to znovu a znovu opakovat a uvědomovat, čím jsme. Pro ty pohany tenkrát to muselo být něco neslýchaného! A že si Petr
troufl dávat křesťanům z pohanů atributy lidu Izraele, to muselo vyvolat velký hněv židů. Tenkrát v době sepsání dopisu již
křesťané byli úplně odděleni od židů. Petr však používá Starý zákon. V dopisu se objevuje spousta příkladů ze Starého zákona.
Jistě jej křesťané z pohanů dostali do ruky jako první bibli. Nový zákon tenkrát nebyl sestaven. Existovaly jednotlivě Pavlovy
dopisy, některá evangelia. Takže když jim Petr napíše, že oni, dříve pohané, oni že jsou nyní tím rodem vyvoleným od Boha,
tím královským kněžstvem, národem svatým - to znamená odděleným pro Boha, lidem určeným k Božímu vlastnictví, že kdysi
nebyli tímto lidem a nyní jsou, kdysi nedošli slitování, žili pod soudem, kdežto nyní slitování došli a byli omilostněni, došli u
Boha přízně, jsou jeho, to pro ně muselo být něco úžasného. My jsme na tom nebyli o moc lépe než ti pohané tenkrát. I naši
předkové žijící v naší české kotlině anebo někde jinde ve světě - ti všichni byli pohané jako polena. Byli to právě zase ti, kteří
vzali vážně poslání, které se váže na vyvolení a přišli i do našich krajin zvěstovat Krista. Musel to být obrovský převrat v životě
pohanských národů, když přijaly evangelium, a bylo to, jak píše Petr, jako přejití ze tmy do světla. 2. Povoláni ze tmy do
světla Zažili jsme v posledních dnech, co znamená tma. Když byla celá Teplá bez elektřiny ponořená do tmy, tak to nebylo
moc příjemné. Nejsme na absolutní tmu již zvyklí. Jaká to byla úleva, když se rozsvítilo! Takové to bylo v životech pohanů,
nevěřících jedinému Bohu. Tma, úzkost, strach. Strach z pomstychtivých božstev. Zapomeneš udělat nějaký náboženský úkon,
a již se ti božstvo může mstít. (Ne že by něco z takového pohanství v nás nebylo! Kolikrát si z Pána Boha děláme modlu! Cítím
to například, když mě lidé potkají a začnou se omlouvat, že nebyli ve shromáždění a připojí k tomu: "Snad mi to Pán Bůh
odpustí." Přece nejde o to, že my něco dáváme Bohu, jestliže chodíme do shromáždění. Bohoslužby jsou službou Boha nám,
lidem, On nám to nabízí, neděláme službu my jemu.) Misionáři přišli do oněch pohanských končin a zvěstovali Boha
milostivého, slitovného! Toho, který odpouští hříchy a nabízí novou cestu životem! Bylo to tak mocné, tak osvobozující, že tito
lidé, po generace sloužící modlám, je dokázali odhodit a obrátit se k Bohu neviditelnému, jedinému! Nejde nám to na rozum,
jak se to mohlo stát. Stalo se to však, protože byl při díle svatý Duch, a kde je svatý Duch, tam se dějí zázraky a proměna
života. 3. K hlásání mocných Božích skutků Je to skutečně slavné, co se stalo ve světě, když lidé poznali slitovného Boha skrze
Ježíše Krista. A je to slavné dodnes pro nás a mělo by to být stále slavné. Proto zaslouží Pán Bůh, abychom ho za jeho slavné
skutky chválili. I nás povolal ze tmy do světla, ale je tu také to poslání, o kterém jsme již hovořili. I my máme rozhlašovat
mocné Boží skutky, jeho slitování, které přišlo skrze Ježíše. I my máme hlásat evangelium nevěřícím lidem. Jestliže se nám
stane něco radostného, tak o tom dovedeme hovořit s každým, koho potkáme. A o této zásadní veliké radosti, že jsme
započteni mezi Boží lid, že jsme královským kněžstvem, že jsme vyvolení a svatí Boží, o tom již moc hovořit neumíme, protože
nám nějak ta první radost vyprchala. Určitě zvěstovat máme Krista celým svým bytím, každým činem i myšlenkou. V Písmu
však je kladen velký důraz právě na slovo. Petr o tom hovoří snad v každé řádce svého dopisu, o tom mocném slovu, o
evangeliu, které probouzí víru a tvoří nový rod z Ducha svatého. Přemýšlíme o tom, jak nejlépe se přiblížit lidem a jak jim co
nejsrozumitelněji zvěstovat evangelium. Vymýšlíme spoustu akcí, a je to dobré a chvályhodné. Nesmíme však zapomenout, že
na prvním místě je Slovo. Boží slovo. A myslím, že si nemusíme tak moc dělat starosti, jak budou lidé reagovat. Počítat máme
i s nepřátelstvím. Věříme-li evangeliu, pak ono bude samo působit. Je tu přece moc Ducha svatého. Modleme se, abychom se
dovedli znovu a svěže radovat z toho, čím jsme pro Boha pro drahou Kristovu oběť. Pak i to poslání zvěstovat mocné Boží
skutky půjde samo. Amen. POSLÁNÍ: I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. (Ef 5,8) PÍSNĚ: 138, 206, 442,
397, 679.
Kázání neděle 22. po svaté Trojici 12. listopadu 2017 v Teplé

Povoláni být lidem Božím

Introitus:

Lid, který jsem vytvořil pro sebe, bude vyprávět o mých chvályhodných činech. (Iz 43,21)
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ČTENÍ: Ex 19,1-6

TEXT: 1.Pt 2,9-10: Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k Božímu vlastnictví, abyste rozhlásili
mocné skutky toho, Který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Vy, kdysi Ne-lid jste nyní lid Boží, vy, kdysi
Ne-slitovaní jste však nyní došli slitování.

OSNOVA:

1. Vyvolený rod, královské kněžstvo

2. Povoláni ze tmy do světla

3. K hlásání mocných Božích skutků

1. Vyvolený rod, královské kněžstvo

Pisatel listu opět křesťanům pocházejícím z pohanů opakuje, čím nyní jsou. Je to list okružní, pastýřský pro celou církev - a
jistě jej můžeme považovat i za list psaný nám, neboť ta slova patří Kristově církvi všech dob.

A je to skutečně podivuhodné, jakými slovy vypisuje Petr tu novou skutečnost, ve které nyní ti křesťané nově narození z Ducha
svatého žijí. Protože on jim dává jména, která patřila jedině a pouze Božímu starozákonnímu lidu! Jen Izrael si mohl nárokovat
jméno Boží lid, rod vyvolený, svatý národ, královské kněžstvo. Rozumí se, že králem je zde myšlen Pán Bůh.

A nás to znovu překvapuje, že již ve Starém zákoně se objevuje toto tzv. "všeobecné kněžství", které tak vyzdvihla reformace.
Již starozákonní Izrael je totiž vyvolen ke kněžství, a to znamená být spojnicí mezi lidem a Bohem. Již Izrael měl výsadu poznat
Boha, ale s onou výsadou šlo zároveň poslání, úkol, nezastupitelný úkol: Ukazovat ostatním národům na jediného, pravého
Boha.

A to se nyní přesunuje na Kristovu církev. Na ten "nový Izrael", jak také říkáme.

My máme v Písmu spoustu takových nádherných textů o tom, kým jsme skrze Krista. Často na to zapomínáme, nebo si to
nedokážeme pořádně uvědomovat. Že však máme milost skrze Krista, že máme přístup k Bohu skrze Krista, že jsme
znovuzrozeni skrze Krista, to spíše přijímáme než to, že k tomu patří i to naše poslání být Kristovými svědky. A o tom mluví
náš dnešní text.

Jistě na prvním místě je nutné si to znovu a znovu opakovat a uvědomovat, čím jsme. Pro ty pohany tenkrát to muselo být
něco neslýchaného! A že si Petr troufl dávat křesťanům z pohanů atributy lidu Izraele, to muselo vyvolat velký hněv židů.
Tenkrát v době sepsání dopisu již křesťané byli úplně odděleni od židů. Petr však používá Starý zákon. V dopisu se objevuje
spousta příkladů ze Starého zákona. Jistě jej křesťané z pohanů dostali do ruky jako první bibli. Nový zákon tenkrát nebyl
sestaven. Existovaly jednotlivě Pavlovy dopisy, některá evangelia. Takže když jim Petr napíše, že oni, dříve pohané, oni že
jsou nyní tím rodem vyvoleným od Boha, tím královským kněžstvem, národem svatým - to znamená odděleným pro Boha,
lidem určeným k Božímu vlastnictví, že kdysi nebyli tímto lidem a nyní jsou, kdysi nedošli slitování, žili pod soudem, kdežto
nyní slitování došli a byli omilostněni, došli u Boha přízně, jsou jeho, to pro ně muselo být něco úžasného.
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My jsme na tom nebyli o moc lépe než ti pohané tenkrát. I naši předkové žijící v naší české kotlině anebo někde jinde ve světě
- ti všichni byli pohané jako polena. Byli to právě zase ti, kteří vzali vážně poslání, které se váže na vyvolení a přišli i do našich
krajin zvěstovat Krista. Musel to být obrovský převrat v životě pohanských národů, když přijaly evangelium, a bylo to, jak píše
Petr, jako přejití ze tmy do světla.

2. Povoláni ze tmy do světla

Zažili jsme v posledních dnech, co znamená tma. Když byla celá Teplá bez elektřiny ponořená do tmy, tak to nebylo moc
příjemné. Nejsme na absolutní tmu již zvyklí. Jaká to byla úleva, když se rozsvítilo! Takové to bylo v životech pohanů,
nevěřících jedinému Bohu. Tma, úzkost, strach. Strach z pomstychtivých božstev. Zapomeneš udělat nějaký náboženský úkon,
a již se ti božstvo může mstít. (Ne že by něco z takového pohanství v nás nebylo! Kolikrát si z Pána Boha děláme modlu! Cítím
to například, když mě lidé potkají a začnou se omlouvat, že nebyli ve shromáždění a připojí k tomu: "Snad mi to Pán Bůh
odpustí." Přece nejde o to, že my něco dáváme Bohu, jestliže chodíme do shromáždění. Bohoslužby jsou službou Boha nám,
lidem, On nám to nabízí, neděláme službu my jemu.)

Misionáři přišli do oněch pohanských končin a zvěstovali Boha milostivého, slitovného! Toho, který odpouští hříchy a nabízí
novou cestu životem! Bylo to tak mocné, tak osvobozující, že tito lidé, po generace sloužící modlám, je dokázali odhodit a
obrátit se k Bohu neviditelnému, jedinému! Nejde nám to na rozum, jak se to mohlo stát. Stalo se to však, protože byl při díle
svatý Duch, a kde je svatý Duch, tam se dějí zázraky a proměna života.

3. K hlásání mocných Božích skutků

Je to skutečně slavné, co se stalo ve světě, když lidé poznali slitovného Boha skrze Ježíše Krista. A je to slavné dodnes pro nás
a mělo by to být stále slavné. Proto zaslouží Pán Bůh, abychom ho za jeho slavné skutky chválili. I nás povolal ze tmy do
světla, ale je tu také to poslání, o kterém jsme již hovořili. I my máme rozhlašovat mocné Boží skutky, jeho slitování, které
přišlo skrze Ježíše. I my máme hlásat evangelium nevěřícím lidem.

Jestliže se nám stane něco radostného, tak o tom dovedeme hovořit s každým, koho potkáme. A o této zásadní veliké radosti,
že jsme započteni mezi Boží lid, že jsme královským kněžstvem, že jsme vyvolení a svatí Boží, o tom již moc hovořit neumíme,
protože nám nějak ta první radost vyprchala.

Určitě zvěstovat máme Krista celým svým bytím, každým činem i myšlenkou. V Písmu však je kladen velký důraz právě na
slovo. Petr o tom hovoří snad v každé řádce svého dopisu, o tom mocném slovu, o evangeliu, které probouzí víru a tvoří nový
rod z Ducha svatého.

Přemýšlíme o tom, jak nejlépe se přiblížit lidem a jak jim co nejsrozumitelněji zvěstovat evangelium. Vymýšlíme spoustu akcí,
a je to dobré a chvályhodné. Nesmíme však zapomenout, že na prvním místě je Slovo. Boží slovo. A myslím, že si nemusíme
tak moc dělat starosti, jak budou lidé reagovat. Počítat máme i s nepřátelstvím. Věříme-li evangeliu, pak ono bude samo
působit. Je tu přece moc Ducha svatého.

Modleme se, abychom se dovedli znovu a svěže radovat z toho, čím jsme pro Boha pro drahou Kristovu oběť. Pak i to poslání
zvěstovat mocné Boží skutky půjde samo. Amen.
POSLÁNÍ: I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. (Ef 5,8)
PÍSNĚ: 138, 206, 442, 397, 679.
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