16. ledna 2022 (2. neděle po Zjevení Páně)

Hranice komfortních zón
Pozdrav
Milé sestry a milí bratři, vítám Vás na těchto bohoslužbách, v 2. neděli po Zjevení Páně, slovy apoštolskými:
Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi námi. Amen
Introit: (Žalm 1, 5-6)
5 Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní v shromáždění spravedlivých.
6 Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby.
Píseň: EZ 637 - Už svítá jasný bílý den
Modlitba
Pane Bože, Ty nás zveš, abychom za Tebou přicházeli. Nabízíš nám, že nám budeš naslouchat, brát vážně naše
rozhodnutí a že nás budeš posilovat, aby nás naše rozhodnutí nevedla od Tebe. Děkujeme Ti za to. Děkujeme,
že jsi otevřený všem našim snahám a touhám, že bereš vážně i naše bloudění a nabízíš nám světlo tam, kde se
nám zdá, že už je kolem nás jenom tma. Děkujeme za svědectví tvého Syna. Děkujeme, že to není někdo
vzdálený, ale že přišel v plném lidství za člověkem a ukázal a ukazuje nám, že je možné žít v důvěře v Tebe.
Moc Tě prosíme, abys nám dával sílu v této důvěře žít. A v této důvěře svědčit lidem, že je možný život, který
nabízíš. Amen.
I. Čteni (Iz 48, 16-19)
Milí bratři a milé sestry v Pánu Ježíši Kristu, vyslechněte si slova z Písma svatého, jak je nacházíme zapsaná u
proroka Izaiáše 48, 16-19.
16 Přistupte ke mně a slyšte toto: Od počátku nemluvím potají, od chvíle, kdy se to začalo dít, jsem při tom.“ A
nyní mne posílá Panovník Hospodin a jeho duch.
17 Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel, Svatý Izraele: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co je ku
prospěchu, uvádím tě na cestu, po níž půjdeš.
18 Jen kdybys dal pozor na má přikázání, byl by tvůj pokoj jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny,
19 tvého potomstva by bylo jako písku a těch, kteří vzejdou z tvého lůna, jako jeho zrnek; nebylo by vyťato a
zahlazeno přede mnou jeho jméno.“
Blahoslavení jsou všichni, kteří slyší Boží slovo a ve svém srdci ho zachovávají. Amen
Slůvko dětem (lekce 14 - Izák hledá své místo pro život) – Hanka Blažková
Bratři a sestry, milé děti, napadá vás něco, co dá opravdu hodně práce? Co vám dá hodně práce? (Mně dá
třeba spoustu práce…) A jaká je asi nejtěžší práce?
Myslím, že spoustu práce dá taky vykopat studni… už jste někdy kopali studni nebo jámu? Slyšel(a) jsem
příběh o člověku, který musel kopat dokonce několik studní, a to byl tedy pořádný hrdina! Jenom si teď
nevzpomínám, proč vlastně jedna nestačila… a povedlo se mu to nakonec? Víte co? Zkuste to zjistit v nedělce
a na konci bohoslužeb nám to povíte/ukážete na obrázku.
Píseň: „Všechny děti v celém světě“ ze zpěvníku „Buď Tobě sláva“
Píseň: EZ 698 - Dobře staví, kdo zná a ví
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Kázání (Mt 11,15–19)
Slova Písma svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet, a která nám poslouží jako zaklad kázání, jsou
zapsaná v evangeliu podle Matouše, v 11 kapitole, 15-19.
15 Kdo má uši, slyš.
16 Čemu připodobním toto pokolení? Je jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na své druhy:
17 ‚Hráli jsme vám, a vy jste netancovali; naříkali jsme, a vy jste nelomili rukama.‘
18 Přišel Jan, nejedl a nepil – a říkají: ‚Je posedlý.‘
19 Přišel Syn člověka, jí a pije – a říkají: ‚Hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků!‘ Ale moudrost je
ospravedlněna svými skutky.“
Milí bratři, milé sestry,
je důležité, a Ježíš nás k tomu znovu a znovu nabádá, abychom se skutečně snažili naslouchat jeho
vizi – Božího království, kterou nám zanechal. Jen málokdo z nás ale slyší Ježíšovo poselství, aniž by si ho
nějak neupravil, nefiltroval, nepřizpůsoboval ho skrze svou osobní historii nebo osobní zkušenosti.
Jádro dnešního evangelia je vysloveno v poslední větě: „Moudrost se ospravedlňuje svými skutky.“ A
právě Ježíš je ztělesněním Boží Moudrosti. On nepotřebuje ospravedlnění od nikoho jiného. Mluví za něj
ovoce jeho života, které se projevuje ve všem, co říká a koná.
My dnes žijeme ve světě plném předsudků, ve kterém není snadné poznat a přijmout pravdu. Ježíšův
způsob života se velmi lišil a byl odmítnut. Jejich posluchačům chyběla moudrost, a tak nerozpoznali pravdu
slov, která je zvala k obrácení. Mnozí z těch, kterým Ježíš kázal, vnímali jeho slova jako příliš náročná. Bylo to
všechno příliš neočekávané, příliš obtížné. Bůh své učedníky i dnes zve za hranice komfortních zón. Naše
reakce na různé situace, i na samotného Boha, závisí na naší dispozici.
Odjakživa zahrnovat Bůh lidi svou přízní a dary. Často však, když jim učinil nějakou nabídku (ústy
svých poslů, proroků), otočily se k Němu zády. A dělo se tak i v době, kdy se Ježíš připravoval započít své
veřejné působení – lidé odmítali poselství jak Jana Křtitele, tak Božího Syna. Nebylo pak tedy žádným
překvapením, že Ježíš sám začal narážet na odpor. Lidé jsou plní nespokojenosti. Ve svých reakcích jsou
tak dětinští! Ani Ježíš ani Jan nevyhovují jejich požadavkům nebo kritériím. Oba způsobují, že se lidé cítí
nepříjemně a zneklidněně, a tak je oba bez přemýšlení odmítají.
Ježíš mluví o lidech, kteří stále kritizují a posuzují druhé. Pro ně je Jan příliš exotický a Ježíš zase
příliš obyčejný.
Lidé se rozhodli trucovat – jejich námitka proti Ježíšovi se týkala společníků, s nimiž jedl a pil; proti
Janovi zase namítali, že nejedl, nepil a postil se. Ježíš nám přišel nabídnout nový život v hojnosti – ale my
se často s přílišnou vybíravostí pozastavujeme nad obalem, který se stává příliš „církevním“ nebo zas příliš
světským.
Někdy nám občas stačí, že něco máme, že máme bohoslužby, že máme biblické, náboženství, setkávaní
chlapů, žen. Někdy nám stačí, že sbor má peníze, kostel, faráře. Někdy nám stačí, že jsme pokřtěný,
konfirmovaný, že máme církevní svatbu a budeme mít i církevní pohřeb. Nejsou to však všechno jenom
obaly víry, které jsou na pohled krásné a lákavé?
Zkusme někdy ochutnat i to, co ten obal skrývá! Co je za tím vším, co tady praktikujeme? Co skrývá
například obal Večeře Páně, co ve skutečnosti znamená být pokřtěn, co pro nás znamenají různé setkání ve
sboru!
Nejsme náhodou jako lidé, o nichž zde hovoří Ježíš? Neomezujeme Boží nesmírnost svým úzkým
náhledem a nekritizujeme druhé za jejich odlišné vnímání? Boha můžeme poznat, jen když se s ním sami
setkáme. Hledáme nebo přihlížíme?
Jan i Ježíš odhalovali lidem, jaký je Bůh, ale oba zůstali nepochopeni a byli krutým způsobem
odmítnuti. Bůh dobře ví, jací jsme, a přesto zároveň vidí, jakými se můžeme stát. Hospodin svému lidu
vždycky nabízel milost hlubokou jako řeka při záplavách. Nebo jak se zpívá jedné písní: „Tvoje láska je
silnější než vítr. Vyšší je nad nejvyšší štít. Hlubší je než dno oceánů. Změnila můj svět.“
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Jistěže, navzdory všem těmto a dalším snahám se najdou lidé, pro které bude „kyselo moc kyselý a
bramborák moc bramborovej!“. Pro takové budou jedni křesťané se svým svědectvím příliš vážní a zasmušilí,
jiní příliš rozverní a nevázaní; jedni budou moc vědečtí a sofistikovaní, druzí moc jednoduší a prostoduší;
jedni moc hlubokomyslní, jiní příliš povrchní. A světe div se, stejně tomu bylo už za Ježíšova poníženého
života na této zemi! Ani v tomto ohledu tu není „nic nového pod sluncem“.
I v dnešním příběhu jsou Ježíš a Jan Křtitel, tak rozdílní, co do způsobů a formy, ale mnozí pokaždé
našli kritiku a výmluvu, proč jejich zvěst zavrhnout. „Přišel Jan, nejedl, nepil a říkají: Je posedlý. Přišel Syn
člověka, jí a pije – a říkají: Hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků! Ale moudrost je ospravedlněna
svými skutky.“
Bůh ve své moudrosti použil svého posla Jana Křtitele a svého Syna Ježíše, aby tak Boží moudré dílo
záchrany člověka skrze kříž Krista mohlo oslovit široké spektrum posluchačů. Způsobů, jak oslovit
člověka, má Bůh mnoho. A my se ptejme: Jakým specifickým způsobem se Boží moudrost ospravedlní v
našem případě, v našem životě? Amen.
Modlitba
Pane Ježíši Kriste, Ty živý, nebál ses pojmenovávat lidské nešvary a pokrytectví mocných. Sestupoval jsi k
poníženým, k těm, o které bychom my, kteří si říkáme věřící, nejraději nezavadili ani pohledem. Vidíš, Tvého
příkladu a posily je stále třeba, i v dnešní aktuální situaci. Amen.
Ticho – 30 sekund
Píseň: EZ 684 - Toužíme v lásce žíti stále
Ohlášky
Přímluvná modlitba
K tobě se, Pane, obracíme s prosbami a skloňme svá srdce k přímluvné modlitbě:
 Prosíme za náš sbor a za všechny, kdo v něm slouží zvěstováním evangelia a skutky pomáhající lásky; za
všechny, kdo jsou s námi spojeni ve víře a spolu s námi vzývají tvé jméno.
 Prosíme za mír na celém světě, za Boží požehnání pro naši práci, za dobré podmínky pro život, za vezdejší
chléb pro všechny, za spravedlnost a svobodu v naší zemi
 Prosíme za naše děti a všechny mladé lidi, za jejich rodiče a všechny, kdo vyučují a vychovávají, dej jim,
Bože, vzájemné pochopení a lásku
 Prosíme za zapomenuté a za ty, kdo potřebují pomoc, za vězně a lidi bez domova, za nemocné a umírající.
 Prosíme za lidi v zoufalství a bez naděje, za bezradné a ustrašené: buď jim Bože oporou a posilou; za lidi, s
nimiž nedokážeme žít v míru. Bože smiř nás navzájem.
 Prosíme, pomoz nám, Pane, a napřim nás ve své nekonečné lásce, kterou nás obdarováváš skrze Ježíše
Krista, tvého Syna.
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: EZ 398 - Dej mi, Pane, bdělé srdce

16. ledna 2022 (2. neděle po Zjevení Páně)
Posláni (1. Kor 1, 19-21)
19 Je psáno: ‚Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.‘
20 Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím?
21 Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří,
bláznovskou zvěstí.
Požehnáni (Ef 6, 23‒24)
23 Pokoj bratřím i láska a víra od Boha Otce a Pána Ježíše Krista.
24 Milost všem, kdo nepomíjející láskou milují našeho Pána Ježíše Krista.
Píseň: EZ 403 - Moudrost mi, Pane, dávej

