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Ž 119,81 Moje duše chřadne touhou po tvé spáse, čekám na tvé slovo.
Ž 119,114 Tys má skrýš a štít můj, čekám na tvé slovo.
Ž 119,147 Dřív než začne svítat, na pomoc tě volám, čekám na tvé slovo.
Ž 130,5 Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo.
6 Má duše vyhlíží Panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru.
7 Čekej, Izraeli, na Hospodina! U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení,
8 on vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí.
Pl 3,1 Já jsem muž, jenž zakusil ponížení pod holí jeho prchlivosti.
2 Hnal mě a odvedl do temnoty beze světla.
3 Ano, obrací znovu a znovu svou ruku proti mně každého dne.
4 Vetchým učinil mé tělo i kůži, roztříštil mé kosti.
5 Obstavěl a obklíčil mě jedem a útrapami.
6 Do temnot mě vsadil jako od věků mrtvé.
7 Postavil kolem mě zeď, že nemohu vyjít, obtížil mě bronzovým řetězem.
8 Jakkoli úpím a o pomoc volám, umlčuje mou modlitbu.
9 Zazdil mé cesty kvádry, mé stezky rozvrátil.
10 Stal se pro mne medvědem číhajícím, lvem ukrytým v skrýších.
11 Zmátl mé cesty, rozdrásal mě, způsobil, že úděsem trnu.
12 Napjal svůj luk a učinil mě terčem svých šípů.
13 Do mých ledví vystřílel obsah svého toulce.
14 Jsem pro smích všemu svému lidu, předmětem jejich popěvků každodenně.
15 Nasytil mě hořkostmi, napojil pelyňkem.
16 Nechává mě o štěrk si drtit zuby, přitiskl mě do popela.
17 Vytrhl mne z pokojného života, zapomněl jsem na všechno dobré.
18 Proto jsem řekl: "Je veta po mně i po mém čekání na Hospodina."
19 Rozpomeň se na mé ponížení a zmatené toulání, na pelyněk, na jed.
20 Má duše se rozpomíná, rozpomíná a hroutí se ve mně.
21 Beru si však k srdci a s důvěrou očekávám
22 Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí.
23 Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá.
24 "Můj podíl je Hospodin," praví má duše, proto na něj čekám.
25 Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje.
26 Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina.

Bůh do nás vložil touhy, sny, přání, očekávání.
nejsme bytosti, které by pasivně čekali, co se stane, ale vyhlížíme, očekáváme, těšíme se…
Ano, jsou lidé, kteří očekávají tragédie, neštěstí, neúspěch – otázka je,
 zda je to díky zkušenostem, které mají,
 anebo zda dovolili, aby strach, obavy a starosti naplňovali jejich mysl.
Lidé, kteří věří v Boha, očekávají nové věci.
Očekávají, že Bůh bude v jejich životech jednat, měnit, chránit, vést, odpouštět, používat…
Iz 40,31 Ale ti, jenž očekávají na Hospodina, nabývají nové síly. Vznášejí se jak orlové, běží bez
únavy, jdou bez umdlení.
2K 5,17 Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!
18 To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili
tomuto smíření.
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(dnes společné hledání, já bohoslužbu povedu, a prosím, jestli byste se mohli zapojit, abychom společně
našli odpovědi na dané otázky…)
1. co očekávám od bohoslužeb
když jdu na koncert, výstavu, sportovní zápas, vždy něco očekávám. Někdy jsem zklamaný, jindy
nadšený. Ale pokud bych nic neočekával, proč bych tam chodil?
Je pravda, že často potkávám manželské páry v nákupních centrech, kde žena se zářivým úsměvem a
nezdolnou energií chodí od jednoho obchodu s oblečením k druhému, zatímco manžel otrávený a
nevrlý se unaveně vleče za ní… Kdybyste mu položili otázku: co očekáváte od odpoledního maratonu
po našem obchodním centru, asi byste nedostali laskavou odpověď…
Ale to je výjimka, nakonec to, že manžel tento nápor ustojí, vypovídá o jeho lásce k manželce…
Vesměs pokud jsme se rozhodli někam jít, je to proto, že očekáváme.
Teď jsem na bohoslužbě.
Přišli jste na ni s očekáváním? Nebo je to jen otázka zvyku, patří to k neděli, je to tradice, musím
s rodiči, co by si druzí pomysleli…
Ale pokud jste přišli s očekáváním – potom s jakým?
 hezké chvály
 dobré kázání
 informace o tom, co se bude dít
 setkání s přáteli
 požehnání
Bohoslužba s Večeří Páně
Co očekávám, když jdu k VP?
Když stojíte v uličce a přicházíte kupředu, na co se soustředíte, co čekáte, že se stane.
Když berete chléb a pijete víno, je to jen mechanická záležitost, nebo něco víc?
Když se po přijímání, eucharistii vracíte zpět do sálu, co se odehrává ve vašem nitru?
(nebo zůstanete u barového pultu s dáte si buchtu a kafe, či na chodbě začnete klábosit s přáteli… )
Mt 9,27-30 Když šel Ježíš odtamtud dál, šli za ním dva slepci a křičeli: "Smiluj se nad námi, Synu
Davidův!" A když vešel do domu, přistoupili ti slepci k němu. Ježíš jim řekl: "Věříte, že to mohu
učinit?" Odpověděli mu: "Ano, Pane." Tu se dotkl jejich očí a řekl: "Podle vaší víry se vám
staň." A otevřely se jim oči.
Nic se neděje, pouhý obřad, - není to proto, že nic neočekávám…
modlitby starších za nemocné, za jakoukoliv potřebu
před Večeří Páně, nebo kdykoliv před církví
v soukromí, se vkládáním rukou, s mazáním olejem…
Co očekávám, že se stane?
Protože pokud neočekávám nic, tak proč bych to dělal?
STARŠÍ – vy se modlíte, co očekáváte, že se stane, když na někoho vložíte ruce?
A vy, kteří jste přišli s prosbou o modlitby, co jste očekávali?

2. co očekávám od osobního duchovního života (modlitby, čtení písma, sdílení)
Když otevíráte doma Bibli – co očekáváte?
Když se modlíte, když si rezervujete hodinu v nočních modlitbách ze soboty na neděli - co
očekáváte?
co očekávám od půstu
postíte se? Já v poslední době málo.
Dříve jsem se postil víc. Přemýšlel jsem, proč se nepostím.
nechce se mi, lenost, mám rád jídlo, vím, že půst není jen o jídlo (to je hladovka), ale že jde o
celkovou vnitřní koncentraci na Boží hlas. Nedokážu se zastavit, protože mám spoustu úkolů…
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Ale přitom vím, že půst je výborná a důležitá věc v duchovním životě. Tedy opravdový půst, o kterém
nikdo neví, jen Bůh, půst, kdy hledám Boží blízkost, kdy nasměruji svou mysl, srdce, vůli na Ježíše a
očekávám, že ke mně bude hovořit.

3. co očekávám, když se rozhodnu obětovat něco pro Boha
obětovat něco pro Boha – to je možná dost silné slovo…
Ale prakticky:
 přijmu službu v církvi
slovo pro děti, besídka, dětský klub, návštěva starých, nemocných, SMS, telefonát či email
pro povzbuzení, ale i např. rozhodnu se modlit každý den za kazatele a staršovstvo…
 praktická pomoc – bouřka a vítr, který se v pátek v noci přehnal přes Kladno, rozbila okna na
půdě – nechám je zasklít…
Nabídnu pomoc při umytí oken, všimnu si, co je třeba udělat a prostě přiložím ruce k práci…
pomohu pohlídat děti, aby si manželé mohli pro sebe udělat hezký večer
 ale nejen v církvi, v modlitebně – vidět potřeby lidí kolem sebe, a pomoci…
 desátky, které z toho mála co mám, dám, obětuji pro Boží dílo
Co očekávám, když se rozhodnu proto, něco obětovat pro Boha?
Nejde mi o záslužnictví, udělat na Boha nebo lidi dobrý dojem, dokázat sobě, jaký jsem borec…
Mt 25,34 Tehdy řekne král těm po pravici: 'Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které
je vám připraveno od založení světa.
35 Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali
jste se mne,
36 byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli
jste za mnou.'
37 Tu mu ti spravedliví odpoví: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého,
a dali jsme ti pít?
38 Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?
39 Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?'
40 Král jim odpoví a řekne jim: 'Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých
nepatrných bratří, mně jste učinili.'

Co očekávám?
Bůh je živý, ví o nás, miluje nás a chce v našich životech jednat. Předpokládá, že budeme
očekávat a vyhlížet na jeho činy, doteky, slovo.
Nejde možná ani o to, co vše očekávám, ale jestli očekávám. Protože platí:
Ef 3,20 Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač
prosíme a co si dovedeme představit,
21 jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.
A proto: vyhlížej, očekávej…

Bůh je živý a chce jednat nejen v Tvém životě, ale i v Tvém manželství, s Tvými dětmi, vnoučaty, rodiči,
přáteli, sousedy, spolupracovníky…
Kdo neočekává, říká Bohu: ty o mne nemáš zájem, nebo ty na to nemáš.
Neočekávání omezuje Boha v jeho moci.
Touto cestou nechci jít, a proto se znovu a znovu rozhoduji, budu člověkem, který OČEKÁVÁ!
Pláč 3, 24 "Můj podíl je Hospodin," praví má duše, proto na něj čekám.
25 Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje.
26 Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina.
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POZNÁMKY - na očekávání se Božímu lidu zjevoval Hospodin, Ježíš a Duch svatý
HOSPODIN ve SZ
Mojžíš chodil do stanu setkávání, a tam hovořil s Hospodinem tváří v tvář
Ex 33,9-11 Kdykoli Mojžíš vcházel do stanu, sestupoval oblakový sloup a stál u vchodu do stanu. A Hospodin
rozmlouval s Mojžíšem. Všechen lid viděl oblakový sloup, stojící u vchodu do stanu; tu všechen lid povstával a
klaněli se, každý u vchodu do svého stanu. A Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, jako když někdo mluví
se svým přítelem.
Šalomoun postavil chrám, a když ho zasvěcoval Hospodinu, Bůh sestoupil, a naplnil chrám svou přítomností, že
kněží nemohli vykonávat svou službu.
2Pa 5,13-14 Trubači a zpěváci hráli a zpívali zároveň, aby Hospodinova chvála a oslava zněla jednohlasně;
když se začalo hrát na pozouny a cymbály a jiné hudební nástroje, chválili Hospodina, protože je dobrý a že
jeho milosrdenství je věčné. I naplnil oblak ten dům, dům Hospodinův, takže kněží kvůli tomu oblaku nemohli
konat službu, neboť Boží dům naplnila Hospodinova sláva.
PÁN JEŽÍŠ v NZ
Učedníci se sešli po smrti Pána Ježíše k modlitbám, za zavřenými dveřmi, plni strachu, ale také v očekávání…
J 20,19 Téhož dne večer - prvního dne po sobotě - když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za
zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl: "Pokoj vám."
20 Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána.
21 Ježíš jim znovu řekl: "Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás."
22 Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého.
23 Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou."
J 20,26 Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel,
postavil se a řekl: "Pokoj vám."
27 Potom řekl Tomášovi: "Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku.
Nepochybuj a věř!"
28 Tomáš mu odpověděl: "Můj Pán a můj Bůh."
DUCH SVATÝ v NZ
Učedníci se po nanebevzetí Pána Ježíše schází a modlí, tak jak jim to řekl. A tehdy sestoupil Duch svatý…
Sk 2,1 Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.
2 Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli.
3 A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden;
4 všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával
promlouvat.
Pak, po zatření Petra a Jana, po vyhrožování velerady se církev opět schází k modlitbám…
Sk 4,23 Když byli Petr a Jan propuštěni, vrátili se mezi své a oznámili, co jim řekli velekněží a starší.
24-30 Když to bratří uslyšeli, pozdvihli jednomyslně hlas k Bohu a řekli: "Pane, který jsi učinil nebe i zemi i
moře a všecko, co je v nich, ty jsi skrze Ducha svatého ústy našeho otce Davida, svého služebníka, řekl: 'Proč
zuří pohané hněvem a národy osnují marná spiknutí? Povstávají králové země a vladaři se srocují proti
Hospodinu a jeho Mesiáši.' Opravdu se srotili v tomto městě Herodes a Pontius Pilát spolu s pohany i s
národem izraelským proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého jsi posvětil, a vykonali, co tvá ruka a
tvá vůle předem určila. Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a
odhodlaně mluvili tvé slovo; a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého
svatého služebníka Ježíše."
31 Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem svatým a s
odvahou mluvili slovo Boží.
Ale to se týká nejen církve, i jednotlivců…
Pavel v Korintu
Sk 18,9 Jedné noci měl Pavel vidění, v němž mu Pán řekl: "Neboj se! Mluv a nemlč,
10 protože já jsem s tebou a nikdo ti neublíží. Mnozí v tomto městě patří k mému lidu."
Pavel v Jeruzalémě na modlitbě v chrámu
Sk 22,17-21 Když jsem se potom vrátil do Jeruzaléma a modlil se v chrámě, upadl jsem do vytržení mysli.
Spatřil jsem Pána, jak mi říká: 'Pospěš si a rychle odejdi z Jeruzaléma, protože nepřijmou tvé svědectví o
mně.' Já jsem odpověděl: 'Pane, oni vědí, že jsem dával uvěznit a bičovat v synagógách ty, kdo v tebe věří.
Když byla prolévána krev tvého svědka Štěpána, byl jsem při tom, schvaloval jsem to a hlídal jsem šaty těch,
kdo ho kamenovali.' Ale Pán mi řekl: 'Jdi, neboť já tě chci poslat daleko k pohanům!' "

