Nedělka 25.4.
4. Velikonoční neděle

O církvi a duchu
Milé děti,
dnes se můžeme krátce zamyslet nad tím, co je církev. Na tuto neděli jsou vybrány dva
oddíly v Novém zákoně, kde je o tom psáno
1.Korintským 12, 1-22 http://www.biblenet.cz/app/b?book=Cor1&no=12
Skutky 2, 37-47 http://www.biblenet.cz/app/b?book=Acts&no=2
Můžeme si zvýraznit hlavně tyto verše z 1. Korintským 12
4 Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch;
5 rozdílné služby, ale tentýž Pán;
6 a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech.
A tady trochu zkrácený text bratra faráře Mikiho Erdingera
Jak poznáte, že venku fouká vítr? Nebo jak poznáte dech? Co mají společného? Vítr a
dech, anebo taky magnet, poznáte jen podle toho, že se něco děje. Nevidíme tu „věc“,
ale vidíme, co způsobuje. A tak jako vítr nebo dech způsobují, že se něco děje, tak
podobně působí i Pán Bůh mezi námi. Ne že by nás vodil za ruku, nebo nám jenom
nechával vzkazy v Bibli, ale vane mezi námi Duchem svatým. To je taky taková
neviditelná síla, díky které se ale ve světě děje mnoho dobrého, co je vidět.

Pán Bůh nás svým Duchem směřuje, posílá, tak trochu pofukuje směrem, který je dobrý.
A chce, abychom byli spolu. A tak nás, co tady jsme, a všechny lidi, co jsou v kostele,
přivedl — vlastně tak trochu nafoukal — na jedno místo, kterému říkáme církev. Věříme
v Pána Ježíše a chceme být spolu, abychom si o tom mohli povídat, abychom měli spolu
hezké chvíle, jako my třeba tady teď.
Kdo všechno je u nás ve sboru — v kostele? Jsme různí. Malé děti, rodiče i staří lidé. Ti,
co umí něco opravit, ti, co umí na něco hrát, nebo pan farář a paní farářka, kteří nám
povídají o Pánu Bohu a o Ježíši. Ti všichni sem patří. Ti všichni se nechali zavanout
Duchem svatým mezi nás.
Nemůžeme říct, že potřebujeme jenom faráře, nebo jenom varhaníky, nebo jenom ty,
kteří natřou kostel. Každý je potřeba, protože každý umí něco jiného a dohromady je to
takové hezké celé tělo.
A abychom hezky drželi spolu pohromadě, učí nás Pán Bůh, abychom se měli rádi. Ten
jeho Duch mezi námi vane a probouzí v nás lásku ke druhým lidem, která to všechno
spojuje.

Modlitba
Hospodine, náš dobrý Bože, Děkujeme ti za to, že jsi nás obdaroval tím, co umíme. Že jsi
s námi skrze Ducha svatého, který nás vede k dobrým věcem. Děkujeme ti za nás sbor,
kde jsme každý jiný, ale všichni věříme v tebe. Dávej nám sílu k tomu, abychom to, co
umíme, si nenechávali jen pro sebe, ale byli k užitku i druhým lidem.
Amen.
Můžeme si pustit píseň Jeden Pán, jedna víra od skladatele Petra Ebena, tak jak ji
zazpívali ve sboru Církve československé husitské v Hradci Králové
https://www.youtube.com/watch?v=uYFjWHrRZeU

