
09. ledna 2022 (1. neděle po Zjevení Páně) 
 

Vyvedu, vysvobodím, vykoupím 
Pozdrav 
Milé sestry a milí bratři, vítám Vás na těchto bohoslužbách, v 1. neděli po Zjevení Páně, slovy apoštolskými:  
Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi námi. Amen 
 
Introit: (Žalm 25, 20-22) 
20 Hospodine, ochraňuj můj život, vysvoboď mě, ať nejsem zahanben, vždyť se utíkám k tobě. 
21 Bezúhonnost a přímost mě chrání, svou naději skládám v tebe. 
22 Bože, vykup mě ze všeho soužení! 
 
Píseň: EZ 303 - Moudrosti poklad z nebe 
 
Modlitba 
Pane! Často se snažíme najít útočiště v Tobě, ale nevíme jak. Pod vlivem každodenního života se zaměřujeme 
především na své úspěchy, přestože toužíme po uznání a lásce. Děkujeme Ti, že nás na prvním místě miluješ. 
Děkujeme Ti, že nám dáváš svou lásku bezpodmínečně. Děkujeme Ti, že o nás i o naši duši pečuješ a 
poskytuješ nám vše, co potřebujeme. Není třeba žádných doplňkových „vitamínů“. Pane, pomoz nám chápat 
náš hlad jako touhu po Tobě. Pomoz nám, abychom se sytili Tvou láskou. Ukaž nám, jak být denně ve Tvé 
přítomnosti, a vždy nás veď. Amen. 
 
I. Čteni (Exodus 6, 2-13)  
Milí bratři a milé sestry v Pánu Ježíši Kristu, vyslechněte si slova z Písma svatého, jak je nacházíme zapsaná 
v knize Exodus 6, 2-13. 
 
2 Bůh promluvil k Mojžíšovi a ujistil ho: „Já jsem Hospodin. 
3 Ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Bůh všemohoucí. Ale své jméno Hospodin jsem jim nedal 
poznat. 
4 Ustavil jsem s nimi také svou smlouvu, že jim dám kanaánskou zemi, zemi jejich putování, kde pobývali jako 
hosté. 
5 Rovněž jsem uslyšel sténání Izraelců, které si Egypťané podrobili v otroctví, a rozpomenul jsem se na svou 
smlouvu. 
6 Proto řekni Izraelcům: Já jsem Hospodin. Vyvedu vás z egyptské roboty, vysvobodím vás z vašeho otroctví a 
vykoupím vás vztaženou paží a velkými soudy. 
7 Vezmu si vás za lid a budu vám Bohem. Poznáte, že já jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvede z egyptské 
roboty. 
8 Dovedu vás do země, kterou jsem přísežně slíbil dát Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Vám ji dám do vlastnictví. 
Já jsem Hospodin.“ 
9 Mojžíš to tak Izraelcům vyhlásil, ale ti nebyli pro malomyslnost a tvrdou otročinu s to Mojžíšovi naslouchat. 
10 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: 
11 „Předstup před faraóna, krále egyptského, a vyřiď mu, ať propustí Izraelce ze své země.“ 
12 Mojžíš Hospodinu namítl: „Když mi nenaslouchají Izraelci, jak by mě poslechl farao! Nejsem způsobilý 
mluvit.“ 
13 Ale Hospodin Mojžíšovi a Áronovi domluvil a dal jim příkazy pro Izraelce i pro faraóna, krále egyptského, aby 
připravili odchod Izraelců z egyptské země. 
Blahoslavení jsou všichni, kteří slyší Boží slovo a ve svém srdci ho zachovávají. Amen 
 
Slůvko dětem (lekce 13 - Rebeka, žena pro Izáka) – Jana Pešková 
Přineste si s sebou kopretinu (nebo třeba ukažte prstýnek v krabičce na prstýnky) a začněte si s ní hrát: „Má 
mě rád(a), nemá mě rád(a), má mě rád(a) atd… Jak se to vlastně pozná? Jak se najde správná nevěsta/ženich? 
Kde hledat? Děti si dnes při svých bohoslužbách poví, jak se jedna taková nevěsta hledala kdysi dávno v 
Božím lidu. 
Píseň: „Všechny děti v celém světě“ ze zpěvníku „Buď Tobě sláva“ 
 
Píseň: EZ 282 - Kéž bychom to uměli 
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Kázání (Exodus 6, 6-8) 
Slova Písma svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet, a která nám poslouží jako zaklad kázání, jsou 
zapsaná v knize Exodus, v 6 kapitole, 6-8. 
 
6 Proto řekni Izraelcům: Já jsem Hospodin. Vyvedu vás z egyptské roboty, vysvobodím vás z vašeho otroctví a 
vykoupím vás vztaženou paží a velkými soudy. 
7 Vezmu si vás za lid a budu vám Bohem. Poznáte, že já jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvede z egyptské 
roboty. 
8 Dovedu vás do země, kterou jsem přísežně slíbil dát Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Vám ji dám do vlastnictví. 
Já jsem Hospodin.“ 
 

Milí bratři, milé sestry, 
 
slyšeli jsme vyprávění o vyvedení izraelského lidu z egyptského otroctví, kterému se někdy říká fáze 

příprav. Židé v Egyptě byli jako otroci okradeni o šabatový odpočinek. Jako otroci museli také bez ustání 
pracovat ve faraonových službách. Ocitli se v pasti systému, který je vykořisťoval a uplatňoval absolutní 
nadvládu nad Božím stvořením. Bůh se však s tímto stavem nehodlal smířit.  

Osvobodil svůj lid z otroctví. Mimo Egypt - na poušti, mohli Židé opět slavit šabat. Při uctívání Boha 
si mohli připomenout svou nejhlubší identitu. Byli vyvoleným a milovaným Božím lidem.  

 
Den odpočinku by měl být pro nás všechny klíčový. Když uctíváme Boha a máme vzájemné 

společenství, zakoušíme, že skrze dávání vždy také dostáváme. Jsme víc než to, co děláme a čeho 
dosahujeme. Boží identita a důstojnost se nakonec nachází v uznání, že jsme – nezaslouženě – milované 
Boží děti.  

Práce nám pomáhá při budování našeho charakteru, ale naše osobní hodnota není určena tím, co 
děláme. V den odpočinku se můžeme vzdálit od své práce a nově zakusit Boží blízkost. S pomocí šabatového 
odpočinku, který ustanovil Bůh, získáváme pokoj; naše hodnota jako lidské bytosti je založena na našem 
vztahu s Bohem. 

 
Tento dnešní příběh nás poučuje v tom, že Bůh znovu dává Mojžíšovi příkazy, tentokrát v egyptské 

zemi. Opět se představuje jménem Hospodin, avšak jeho význam už nevykládá. Zdůrazňuje však svou 
totožnost s Bohem, jehož uctívali otcové. Ti jej ovšem znali jako „Boha všemohoucího“.  

Je překvapující, že se zde Hospodin ztotožňuje právě s Bohem, zvaným hebr. „el šaddaj“. El bylo 
jméno vládce kanaánského boha, a Šadaj, byl Bůh, který sídli na hoře šadu. Bůh vstupuje do života Izraelitů 
prostřednictvím jim známého Boha. Žádný jiný bůh, takto nevstoupil do jejich života a žádný jiný bůh nebyl 
schopen jejich životní podmínky změnit. 

 
Nyní je výslovně připomenuta Boží smlouva. Smlouva jako závazek. Vysvobození z Egypta bude 

dokladem Hospodinovy věrnosti – smlouvy, kterou s praotci uzavřel, a dovršením jeho zaslíbení. Je to 
Hospodinův závazek, že se postará o budoucnost těch, kdo mu důvěřují a nechávají jej vstupovat do svého 
života. A tak Hospodin začíná pracovat nyní v Egyptě, odkud chce vyvést Izraelce. Mojžíš je proto s touto 
zvěstí o záchraně z egyptského otroctví posílán nejprve k lidu izraelskému, nikoli k faraónovi. 

 
Vyvedu, vysvobodím, vykoupím. 
Všechno jsou to synonyma, kterými Bůh charakterizuje zásadní zásah do života.  
 

 Vyvedení – jako pohyb z jednoho místa na druhé. 
 Vysvobození – znamená záchranu ze smrti, opatření nové totožnosti. 
 Vykoupení – vyjadřuje, že za člověka bylo zaplaceno, někdo do něj něco investoval. Ten, kdo zde 

investuje je Bůh. 
 

Bůh si bere Izraelce za svůj lid, pro sebe, má o ně zájem. To je to důležité. Bůh svůj lid zcela ujišťuje, že 
chce být a také skutečně bude jeho Bohem. Hospodinův jedinečný vztah k Izraeli je vyjádřen obratem 
obdobným termínu pro uzavření manželství: „Vezmu si vás za lid“ (verš 7). Hospodin mluví o svém lidu slovy, 
z nichž vyplývá nejen jeho svrchovaná moc a stálá věrnost, nýbrž i bezvýhradná láska.  
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Toto Hospodinovo prohlášeni se týky i nás, aktuálních posluchačů. Předně proto, že obsahem této 
perikopy je Hospodinův výrok, který není omezen jen na okamžik jeho vyslovení. I v dnešní době jsme 
opakovaně konfrontování s naši vlastní vírou. Těžištěm smlouvy je naležet Bohu, který se zavazuje, že bude 
patřit lidu. A tak vzniká velmi těsné pouto a Hospodin z tohoto vztahu nevystupuje. Jeho smlouva stále platí. 
Kdo se tedy k Hospodinu vztahuje a přiznává, ten s ním a jeho věrností může určitě počítat. 

 
A co to znamená pro nás?  
 
Současně věříme, že příběh mezi Bohem a člověkem neskončil. Něco starého skončilo a něco nového 

začalo. Často se cítíme ne jako Izraelci vstupující do zaslíbené země, ale spíš jako Mojžíš v Egyptě, který 
ztrápený před Bohem vylévá své srdce. Necítíme se jako zcela svobodní, protože je mnoho věcí, které nás 
spoutávají a tísní.  

 
Něco v našich životech začalo. Ten začátek je skromný, jako hořčičné zrnko, které když spadne do 

trávy, tak ho ani nenajdeme. Ale jednou z něj bude mocný strom. My bychom radši chtěli přeskočit tu 
náročnou pouť poušti a být v zaslíbené zemi, v Božím království. A tak pamatujme na to, že i v našich 
životech Bůh zjevuje své jméno skrz náš příběh.  
 
Modlitba 
Bože náš, děkujeme ti za to, že jsi svůj lid nenechal v otroctví. Děkujeme ti, že jsi tehdy ukázal, jaký jsi Bůh. I 
my ti takhle můžeme věřit – a sledovat, kudy nás vedou tvá slova a zaslíbení. Věříme, že ani nás neopustíš, 
protože tobě na nás záleží. Amen. 
 
Ticho – 30 sekund 
 
Píseň: EZ 299 - Chválu, dík všichni vzdejme Pánu, on je cestou 
 
Ohlášky 
 
Přímluvná modlitba 
Pane Bože, často máme za to, že si vystačíme sami – s tím, co umíme, se svou dobrotou, se svojí vzorností, se 
svým štěstím. Žijeme často jen vedle sebe místo spolu. A i v lásce často spíš jen prokazujeme dobrodiní, místo 
abychom jednali s důvěrou, že jsme v ní sami obdarováni. Proto Ti děkujeme za Tvoje slovo, které nám 
připomíná hodnotu vztahů. Děkujeme Ti za dílo tvého ducha, který probouzí naše srdce k životu a uvádí je do 
pohybu k druhým.  

 Prosíme Tě, pracuj na nás stále, abychom pochopili, že kdo dává, má dost sám, kdo ztrácí, nalézá, a 
kdo žije v lásce, toho ani smrt o život nepřipraví. 

 Prosíme za ty, kdo se spokojili s vlastním dostatkem a soukromou pohodou. Probouzej lidská svědomí, 
otvírej naše oči pro hodnotu vztahů. Buď posilou pro všechny, kdo o ně zápasí a pro ně pracují, buď 
nadějí těm, kterým se ztrácí jejich smysl.  

 Prosíme za vztahy osobní i společenské. Dej ať v ní nevítězí sliby, které lákají na úspěch a bezpečí za 
cenu odcizení, nevšímavosti a ztráty solidarity.  

 Prosíme Tě o moudrost, která nenaletí, a o víru v Tebe, která se pro nás stane smyslem života.  
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 
 
Píseň: SV 135 – K svobodě je dlouhé putování 
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Posláni (1. Tes 5, 9-11)  
9 Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána 
Ježíše Krista. 
10 On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním. 
11 Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte. 
 
Požehnáni (2.Tes 2,16‒17) 
16 Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec,  
který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, 
17 nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. 
 
Píseň: EZ 755 - Není lepší na tom světě nežli Boha ctíti 


