02. ledna 2022 (Nový rok)

Ochrana, milost a pokoj
Pozdrav
Milé sestry a milí bratři, vítám Vás na těchto bohoslužbách, v tento nový rok 2022, slovy apoštolskými:
Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi námi. Amen
Introit: (Žalm 67, 2-4)
2 Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář!
3 Ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi pronárody tvoje spása!
4 Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé!
Píseň: EZ 641 - Nevím, Pane, co Ti dát
Modlitba
Milosrdný a dobrý Bože, ty jsi nám daroval nový rok. Nové má zvláštní přitažlivost. V novotě se skrývá
zaslíbení svobody a velikosti, otevřenosti a naděje. Přesto, nové se může rychle stát starým. Požehnej tento
nový rok, ať se nově rozzáří v původní a nepředstavitelný jas toho, co máš pro nás přichystané. Nedopusť,
abychom upadli do starých chyb, ale stvoř v nás nové věci. Amen
I. Čteni (Iz 65, 16-25)
Milí bratři a milé sestry v Pánu Ježíši Kristu, vyslechněte si slova z Písma svatého, jak je nacházíme zapsaná u
proroka Izajáše 65, 16-25.
16 Kdo si bude v té zemi dávat požehnání, bude si je dávat v Bohu pravém. Kdo bude v té zemi přísahat, bude
přísahat při Bohu pravém. Minulá soužení budou zapomenuta, ukryta před mým zrakem.
17 „Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl.
18 Veselte se, jásejte stále a stále nad tím, co stvořím. Hle, já stvořím Jeruzalém k jásotu a jeho lid k veselí.
19 I já budu nad Jeruzalémem jásat a veselit se ze svého lidu. Nikdy víc už nebude v něm slyšet pláč ani křik.
20 Nikdy už tam nebude dítě, které zemře v několika dnech, ani stařec, který by se nedožil plnosti věku, protože
bude mladíkem, kdo zemře ve stu letech. Ale hříšník, byť stoletý, bude zlořečen.
21 Vystavějí domy a usadí se v nich, vysázejí vinice a budou jíst jejich plody.
22 Nebudou stavět, aby se tam usadil jiný, nebudou sázet, aby z toho jedl jiný. Dny mého lidu budou jako dny
stromu. Co svýma rukama vytvoří, to moji vyvolení sami spotřebují.
23 Nebudou se namáhat nadarmo a nebudou rodit pro náhlý zánik, neboť jsou potomstvem těch, kdo byli
Hospodinem požehnáni, oni i jejich potomci.
24 Dříve než zavolají, já odpovím; budou ještě mluvit a já je už vyslyším.
25 Vlk a beránek se budou pást spolu a lev jako dobytče bude žrát slámu, hadu však bude potravou prach. Nikdo
už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře,“ praví Hospodin.
Blahoslavení jsou všichni, kteří slyší Boží slovo a ve svém srdci ho zachovávají. Amen
Slůvko dětem (lekce 12 - Darovaná budoucnost) – Lia Bánoci
V běžné neděli je možné se shromáždění ptát, nejdříve dětí: Proč učitelé ve škole zkouší? V čem je to dobré i
pro vás? Pak dospělých: K čemu jsou dobré v životě zkoušky? Zažili jste nějakou situaci, o které jste řekli, že
je to životní zkouška? (Odpovědi můžete shrnout podle výše naznačeného vyprávění — my i paní učitelka se
potřebujeme dozvědět, jestli jsme se naučili to, co jsme měli…) O jedné takové těžké zkoušce uslyší dnes děti
v nedělní škole.
Píseň: „Všechny děti v celém světě“ ze zpěvníku „Buď Tobě sláva“
Píseň: EZ 315 - Nás zavolal jsi, Pane
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Kázání (Nm 6, 24-26)
Slova Písma svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet, a která nám poslouží jako zaklad kázání, jsou
zapsaná v knize Numeri, v 6 kapitole, 24-26 verš.
24 ‚Hospodin tě požehná a ochrání tě,
25 Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv,
26 Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.‘
Milí bratři, milé sestry,
začínáme nový rok. Možná do něj vstupujeme s obavami, co přinese. Jak se bude vyvíjet situace ve
světě, v naší zemi, v místě, kde žijeme, v našich rodinách, v našem osobním životě.








Nenechme se těmito obavami ochromit. Bůh nám totiž přislíbil svou blízkost:
Žehná nám – nabíjí nás svou životodárnou silou,
chrání nás – soustředí na nás svou pozornost,
rozjasňuje nad námi svou tvář – přijímá nás takové, jací jsme,
je nám milostivý – odpouští nám na základě milosrdenství,
obrací k nám svou tvář – nenechává nás opuštěné.
Dopřává nám pokoj – zbavuje nás napětí a smiřuje v nás to lidsky nesmiřitelné, pomáhá nám uzdravovat
vztahy s druhými lidmi i náš vztah s ním.

Žehnání je ve své podstatě svolávání Dobra, které je větší než my. Dobra, které člověk sám není
schopen vytvořit, způsobit ani ovlivnit. Žehnání je dovolávání se Boha a svolávání jeho Dobra na nějakého
člověka (skupinu lidí atd.).
V gestu žehnání můžeme zakoušet nejen uzdravující moc Božího Ducha, ale také jeho ochranu. Když
někomu žehnáme, chceme, aby Ho Bůh oblékl do ochranného štítu.
Co se zde Božímu lidu od Boha vyprošuje? Vyprošuje se tu trojí dobro: ochrana („chrání tě“), milost
(„je ti milostiv“) a pokoj („obdaří tě pokojem“). Tato tři dobra jsou přímo spojena s Hospodinem: Hospodin svůj
lid „požehnává“ (a tedy ho chrání); Hospodin nad svým lidem „rozjasňuje tvář“ (je mu milostiv); Hospodin
ke svému lidu „obrací svou tvář“ (obdařuje ho pokojem).
1. První věta z trojice zní: „Hospodin tě požehná a ochrání tě“. Požehnání ve SZ je především materiální
povahy: je darem země a darem z této země, pro život na této zemi (majetek, zdraví, bezpečí, radost atd.).
Ale představitele židovství říkají, že o všechny pozemské dary může člověk přijít: pozemský král ti dá dar,
krásný svícen, měšec zlata, ale nezabrání, aby tě o něj v lese neobrali lupiči. Bůh ovšem nejen dary dává,
ale také je umí zachovat (proto „žehná a chrání“ oboje hned v první větě). Jenže obdarovaný člověk rád
zapomíná na Dárce; proto žádáme Pána nejen o požehnání, ale také, aby nás chránil před nevděkem.
Takže první věta Áronského požehnání zahrnuje všechno! Mohli bychom zde v kostele být do večera – a
stejně bychom nevyjmenovali vše, co je prodchnuto Božím požehnáním. Bůh nám žehná tím, že máme co
jíst a co pít. Že po zimě přichází jaro a léto a země opět vydá úrodu. Že smíme žít ve svobodě a v míru.
Požehnání a ochrana jsou jedno a to samé: „bezpečí“ je tedy tím prvním požehnáním.
2. Druhá věta z trojice zní: „Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv“. Boží rozjasněná tvář a
Boží milost, soucit, jsou ve SZ spojené s odpuštěním hříchů. Boží „rozzářená tvář“, přátelsky se
usmívající, se ve SZ textech projevuje pomocí a záchranou, ale také slitováním nad pohanskými národy.
Stát někomu tváří v tvář, hledět na něčí tvář je vždycky zvláštní, odzbrojující, někdy intimní událost.
Ocitnou se v tváři tvář Hospodinu je zdrojem „milosti“ pro hříšníka, ve kterém zemřel starý člověk. Když
se na nás Bůh usmívá, pak smí člověk počítat s Boží velkorysostí a milostí. Jenže Hospodin se umí
radovat i hněvat. Bývá hnut milosrdenstvím a soucitem, nechá se přemluvit nebo jindy je zas až žárlivě
milující. Bůh nám, nehodným, dopřál nově se v Kristu narodit. Že smíme žít s Kristem tady a teď. Bůh
nám žehná tím, že se smíme sytit Božím slovem. Bůh nám žehná tak, že po studeném období duchovního
života opět přichází duchovní rozkvět. Každý křesťan občas prožívá duchovní zimu. Ale Bůh nám po zimě
připraví opět léto – to abychom se těšili na to věčné léto v Boží blízkosti.
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3. Stejně je tomu ve třetím požehnáním: „Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.“ Pozdvihnout
tvář znamená ve SZ zahledět se, pozorně se dívat, spočinout zrakem. Když se Hospodin na nás zadívá, pak
je to člověku ku „pokoji“, a tzn.: k dobru, vůbec ke spáse, vnější i vnitřní, časné i věčné („šalóm“ je cíl
Božích cest se světem).
Všechny tři věty vyjadřují totéž: Ochrana, milost a pokoj jsou tři strany jednoho trojúhelníku, tři
skupenství téže živé vody. A všechny tři jsou darem, kterým Bůh žehná svému lidu: On žehnal, Jeho tvář se
měla rozzářit a zahledět na Boží lid. Trojí požehnání, zesilované od ochrany, přes milost, až po všezahrnující
pokoj: Tohle trojjediné požehnání spočívá v tom, že Bůh osobně chce být uprostřed svého lidu.
Každá jedna věta Áronského požehnání totiž – z křesťanského pohledu – patří jedné osobě Boží
Trojice. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě – Bohu Otci. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti
milostiv –Synu, Ježíši Kristu. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem – Duchu svatému.
Začněme nový rok s nadějí, že ve všem, co nás čeká, v radostném i těžkém, Bůh bude s námi. A
prosme Boha o milost stát se malými pramínky nevyčerpatelného požehnání. Amen
Modlitba
Vkročili jsme do nového roku, který nás odděluje od starého a nabízí nám novou skutečnost, den, který tu
nikdy před tím nebyl, neznámý čas a prostor, který se před námi rozprostírá jako zasněžené pole, jež dosud
nikdo nepošlapal. Poprosme Pána, aby požehnal tento rok a nás v něm: „Bože, svěřujeme se Ti, požehnej nám,
prosím tě, v tomto roku.“. Amen.
Ticho – 30 sekund
Píseň: EZ 620 - Moc předivná

Večeře Páně
Vyznání vin:
Před Tebe Bože předstupujeme se svou životní hořkostí a hříšností. Je v nás něco, co nás pokřivuje, a my
často jednáme špatně se svým bližním. Věříme však, že tvé milosrdenství v našem světě zmůže mnoho.
Odpusť, že se přizpůsobujeme tomuto světu a zavíráme dveře před Tebou. Prosíme Tě, dotkni se nás svým
příběhem lásky a proměň naše životy. Zaměň nedůvěru, přestrašenost, vypočítavost, nenávist za víru, lásku a
naději. Nyní před tebou stojíme a vyznáváme své viny.
1. Vyznáváme, že jsi věrný a spravedlivý Bůh. Že jsi Bůh-Otec, který poslal svého Syna Ježíše Krista, aby
obnovil porušenou smlouvu. Že z mocí milosti a záchrany jsi přemohl lidskou pýchu a nenávist – když jsi
mu dal povstat z mrtvých.
Jestliže tomu tak je, odpovězte: VYZNÁVAM.
2. Věříme, že Bůh posílá svého Ducha, aby naše žití otvíral k záchraně. Že tou jedinou záchranou je Ježíš
Kristus – Syn Boží, který za naše hříchy položil svůj život na kříži. Věříme, že Jeho smrt je naším ziskem.
Jestliže tomu tak je, odpovězte: VĚŘÍM.
3. A jako ti, kdo se s důvěrou otevřeli uzdravující moci Ducha, nechme působit v nás léčivé dílo Boží, které
přináší odpuštění v Kristu. Naše odpuštěni toužíme přinášet i do naších vztahů mezi sebou a k lidem
kolem sebe.
Jestliže tomu tak je, odpovězte: ODPOUŠTÍM, s pomocí Boží.
Slovo milosti:
Přijměte do svých srdcí slovo milosti:
A. Text:
14 Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.
15 Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v
němž voláme: Abba, Otče! (Ř 8, 14-15)
B. Pozdrav pokoje: „Na znamení pokoje a odpuštění – si navzájem přejme – POKOJ TOBĚ“.
C. Apoštolské vyznaní víry: Věřím v Boha Otce…
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Apoštolské vyznání víry
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z
mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život
věčný. Amen.
Slova ustanovení:
Poslyšte slova ustanovení svaté večeře Páně:
„Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky,
lámal jej a řekl: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.“
Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete
píti, na mou památku.“ Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on
nepřijde.“ (1 K 11, 23-26)
Epikléze (modlitba)
Všemohoucí Bože, ty nedovolíš, aby náš život určovala hořkost ani beznaděj. Nezapomínej na nás ani v tomto
novém roce. Určuj a veď naše kroky po svých cestách. Amen
Pozvání:
A Duch i nevěsta praví: PŘIJĎ! A kdokoli to slyší, ať řekne PŘIJĎ! Kdo žízní, ať přistoupí, kdo touží, ať zadarmo
nabere vody života. (Zj 22, 17)
Kdo chcete, přijměte jeho pozvání, ať přicházíte odkudkoli. Ke stolu Kristovu jsou bez rozdílu církevní
příslušnosti zváni všichni, kdo věří v jeho vykupitelské dílo. Hle vše je přichystáno!
Přijímání:
- Vezměte a jezte to jest tělo mé, které se za vás vydává.
- Vezměte a pijte to jest kalich mé krve, která se prolévá za vás na odpuštění hříchů.
Písně během vysluhováni – EZ 510 - Jezu Kriste, štědrý kněže
Propouštění:
A) 19 Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý
k hněvu;
20 vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. (Jak 1, 19-20)
Děkovná modlitba:
Pane náš – děkujeme, že jsi nás opět ujistil svou blízkostí. Chválíme tě, že tu nejsme sami, vydáni na pospas
všemu, co nás zotročuje. Děkujeme, že nás povoláváš k naději a následování. Ty sám nás provázej, ať i skrze
náš život prozařuje do tohoto světa sláva tvého království. Amen.
Píseň: EZ 679 - Pomoz mi, můj Pane
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Ohlášky
Přímluvná modlitba
Náš nebeský Bože, myslím také na všechny lidi, kteří se s námi v novém roce setkají.
 Žehnej našim setkáním.
Modlím se za ty, kteří mají strach, co by mohl nový rok přinést, kteří mají strach, že ztratí svou práci, že se
nezvládnou postarat o své živobytí, že nestačí na svůj život.
 Naplň jejich srdce důvěrou, že nejsou ponecháni o samotě, že o ně pečuješ, že jim pošleš lidi, kteří je
nasměrují a ochrání.
Žehnej našemu světu, aby zůstal uchráněn válek a katastrof.
 A daruj všem lidem nové srdce, srdce plné pokoje a lásky.
Každý ti v tichosti svěřujeme své osobní modlitby…
Prosíme skrze Krista, našeho Pána, ukazuj nám naši vlastní odpovědnost ve zvěstování evangelia a přijmi i
tuto naši společnou modlitbu:
Otče náš, jenž jsi na 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.
Slůvko dětí
Posláni (Jak 3, 5-6)
5 Či myslíte, že nadarmo je psáno: ‚Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do nás vložil‘?
6 Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno: ‚Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.‘
Požehnáni (Nm 6, 24-26)
24 Ať Hospodin ti žehná a chrání tě,
25 ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,
26 ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.
Píseň: EZ 716 - Z tvé ruky, Pane můj

