13. únor 2022

Manifest křesťanství
Pozdrav
Milé sestry a milí bratři, vítám Vás na těchto bohoslužbách, slovy apoštolskými:
Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi námi. Amen
Introit: (Žalm 126)
1 Když Hospodin úděl Sijónu změnil, bylo nám jak ve snu.
2 Tehdy naše ústa naplnil smích a náš jazyk plesal. Tehdy se říkalo mezi pronárody: „Hospodin s nimi učinil
velké věci.“
3 Hospodin s námi učinil velké věci, radovali jsme se.
4 Hospodine, změň náš úděl, jako měníš potoky na jihu země!
5 Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet.
6 S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním však přijde, až ponese snopy.
Píseň: EZ 640 – Díky za toto krásné ráno
Modlitba
Bože, ty přebýváš v těch, kdo mají čisté a upřímné srdce; dej nám svou milost, ať žijeme tak, abychom byli
tvým důstojným příbytkem. Hospodine, děkujeme za to, že tu smíme být. Vyznáváme, že naše beznaděj
pramení z toho, že se díváme jen na svoje možnosti a zapomínáme se ptát, jak to všecko vidíš ty. Vždyť z
tvého pohledu jsou věci často úplně jinak. A tak jsme tady, abychom ti vzdávali chválu a toužíme dnes slyšet
tvůj hlas, tvé slovo napomenutí, i tvé potěšení. Ty dobře víš, co každý z nás potřebuje. Znáš naše srdce až do
jeho nejskrytějších hloubek. Děkujeme za to, že před tvou tváří smíme být takoví, jací opravdu jsme. Prosíme,
přiznávej se k nám jako Otec ke svým dětem a dej, abychom se ti neztráceli. Žehnej všem, kteří jsou dnes
vetvém jménu shromážděni po celém světě. Amen
I. Čteni (1. Samuelova 2, 1-10)
1 Chana se takto modlila: „Mé srdce jásotem oslavuje Hospodina, můj roh se zvedá dík Hospodinu. Má ústa se
otevřela proti nepřátelům, raduji se ze tvé spásy.
2 Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh.
3 Nechte už těch povýšených řečí, urážka ať z úst vám neunikne! Vždyť Hospodin je Bůh vševědoucí, neobstojí
před ním lidské činy.
4 Zlomen je luk bohatýrů, ale ti, kdo klesali, jsou opásáni statečností.
5 Sytí se dávají najmout za chléb, hladoví přestali lačnět. Neplodná posedmé rodí, syny obdařená chřadne.
6 Hospodin usmrcuje i obživuje, do podsvětí přivádí a vyvádí též odtud.
7 Hospodin ochuzuje i zbohacuje, ponižuje a též povyšuje.
8 Nuzného pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka; posadí je v kruhu knížat a za dědictví jim dá trůn slávy.
Vždyť pilíře země patří Hospodinu, on sám založil svět na nich.
9 On střeží nohy svých věrných, ale svévolníci zajdou ve tmách; svou silou se nikdo neprosadí.
10 Ti, kdo s Hospodinem vedou spor, se zděsí, až on z nebe na ně zaburácí. Hospodin povede při i s dálavami
země. Udělí moc svému králi, roh svého pomazaného zvedne.“
Blahoslavení jsou všichni, kteří slyší Boží slovo a ve svém srdci ho zachovávají. Amen
Slůvko dětem (lekce 18 - Jákobův návrat) – Dana Gaudynová
Pozdravení pokoje: Ve sborech bývá pozdravení pokoje před nebo po večeři Páně, ale může být i jindy (např.
po vstupní modlitbě nebo po vyznání vin, je-li jako zvláštní část bohoslužeb). Farář může ve slovu k dětem
nebo před vysláním dětí do nedělní školy nebo po návratu z ní připomenout téma odpuštění a smíření a
vyzvat k pozdravení pokoje — podáme si se sousedy ruce se slovy Pokoj tobě.
Píseň: „Všechny děti v celém světě“ ze zpěvníku „Buď Tobě sláva“
Píseň: EZ 303 – Moudrosti poklad z nebe je slovo Boží nám
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Kázání (Lk 6, 20-26)
20 Ježíš pohlédl na učedníky a řekl: „Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží.
21 Blaze vám, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát.
22 Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymažou vaše jméno jako proklaté pro
Syna člověka.
23 Veselte se v ten den a jásejte radostí; hle, máte hojnou odměnu v nebi. Vždyť právě tak jednali jejich otcové s
proroky.
24 Ale běda vám bohatým, vždyť vám se už potěšení dostalo.
25 Běda vám, kdo jste nyní nasyceni, neboť budete hladovět. Běda, kdo se nyní smějete, neboť budete plakat a
naříkat.
26 Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali jejich otcové k falešným prorokům.
Milí bratři, milé sestry,
toto Lukášovo tzv. kázání na rovině spolu s kázáním na hoře u Matouše jsou pokládána za jakýsi
manifest křesťanství – představení základních hodnot a ideálů křesťanského života. Jsou výzvou ke
svobodě ode všeho, co není Bůh, aby byl náš život směrován k Bohu, ke smyslu naších životů, k našemu cíli.
Určitě není snadné jim rozumět a řídit se jimi.
Ježíš se při své řeči nedívá na druhé spatra. Jeho katedru najdeme níž, sestupuje k nim, prochází se
mezi nimi, zvedá k nim své oči. Bůh takovým lidem blahopřeje, přeje jím štěstí, naplňuje svá zaslíbení.
Evangelní verše odkazují na čtyři kontrasty: chudoba/bohatství, hlad/nasycení, smutek/smích a
hanobení/chvála. Ježíš převrací pořadí hodnot, které bychom obvykle považovali za žádoucí. Máme si
uvědomit, že nežijeme jen proto, abychom byli šťastní v tomto životě, ale že se máme zamýšlet nad hlubšími
životními hodnotami ve světle toho, co si můžeme vzít do života věčného.
Z křesťanského hlediska bychom nikdy neměli zapomínat, že věci si s sebou na věčnost nevezmeme.
Vezmeme si s sebou jen to, čeho jsme se vzdali – i kdyby to byla jen sklenice vody darovaná v Ježíšově
jménu.





Chudí – jsou tady ti, kteří mají nouzi, jimž chybí i to nezbytné k životu. Nuzní nemají nic. Řecké slovo to
přeloží ještě úplně jinak – „skrýt se, ze strachu se schoulit do sebe.“
Hladoví – tady se myslí skutečný hlad, ten, který nemá co jíst a nemůže se hmotně nasytit. Hlad je trvalý
stav, který tvoří přítomnost a je v protikladu z budoucnosti, kde je hojnost.
Plačící – pláč je projevem bolesti, člověk bezmocně křičí a pláče. Ježíš také pláče a přináší milosrdný pláč,
který osuší každou slzu.
Nenávidění – svět miluje jen to, co je ze světa a nenávidí učedníky, kteří ze světa nejsou.

Chudí a boháči, hladoví a nasycení, plačící a smějící se, nenávidění a chválení – táto čtveřice
protikladných postojů vyvolává skutečné napětí. Kristova ostrá slova míří k „zajištěným“. Jistoty, které
člověku dávají mylný pocit nezranitelnosti, v konečném důsledku vyzní jako cesta do zkázy. „Běda vám“
znamená dolehnutí důsledků lehkovážnosti, v níž lidé žili na úkor jiných. Běda není jásavý výkřik poražence,
který se stal vítězem. Nejhorším boháčem je zbohatlý chuďas. Nekrutějším vítězem je ten, který začne
odplácet. Běda je řečeno nám všem, aby nás upozornilo na zlo, o kterém nevíme.
Kristovo evangelium se zde dotýká velmi konkrétních důsledků našeho jednání či nejednání. Není
třeba propadnout strachu, ale je třeba nést na srdci každého, kdo potřebuje pomoc. Asi nedokážeme
pomoci všem lidem v nouzi, ale to neznamená, že se smíme uzavřít do skořápky lhostejnosti.
Nabízí se teda otázka: do jaké míry dokážeme žít křesťanství nejen v rámci pravidel a příkazů, ale
také v perspektivě blahoslavenství jako hledání blaženosti a štěstí? Co jsou ty věci, které mají věčnou
hodnotu? Co nám zaručí, že dosáhneme Boží království?
Boží království je tajemné, protože je to Boží plán tiše fungující v lidských dějinách. Z tohoto textu
ale víme o některých z těch, kteří v něm budou. Budou tam chudí a hladoví. Rovněž plačící, lidé trpící pod
nadvládou druhých, pronásledovaní a vyděděnci z celého světa. Jak nezvyklé seskupení! Ti, kteří jsou na
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dně lidské pyramidy, se budou veselit a jásat radostí z Boží dobroty. Nejsou to žádné líbivé obrazy! Kdo by
chtěl být chudší, smutný, obviňován, vyloučen či ponižován?
Ježíš nás nevyzývá, abychom hledali nepohodlí, ale chce po nás, abychom si uvědomili, že Bůh má pro
nás vždycky radostnější příslib do budoucna. Hledejme a nacházejme Boha tam, kde jsme, kde právě
stolíme, ale vždy si uvědomujme, že Bůh nás volá dál – ještě jsme nedorazili do cíle.
Boží milosrdenství totiž působí ve prospěch spravedlnosti pro nejchudší, pro plačící, pro
pronásledované. Jeho spravedlnost znamená, že bere tomu, kdo má, a dává tomu, kdo nemá. Je to Bůh, který
se na svých cestách setkává s rodinami, které sotva přežívají a nemohou se bránit proti mocným. Je to Bůh,
který se i dnes zastává bezmocných lidí, který v světě mocných nic nezmůžou.
Kde stojíme my, Kristovy následovníci, na který straně? Křesťanský způsob života neznamená
pohodlně se usadit v lenošce nebo přihlížet životu jako divák. Amen.
Modlitba
Pane Ježíši, buď nám milostiv. Nevydej nás sebeklamu, ale svým slovem nás vyveď na čerstvé povětří pravdy.
Dej i nám zaslechnout slova potěšení a povzbuzení. Amen
Ticho – 30 sekund
Píseň: EZ 204 – Má duše Boha velebí, chválu vzdává
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Ohlášky
Přímluvná modlitba
Pane Bože, tys nás stvořil a svou láskou vykoupil. Skrze tvého Syna Ježíše Krista se k tobě smíme hlásit a
obracet i se svými prosbami.
 A tak prosíme, dej, ať se učíme ve sboru i v rodinách laskavosti a vstřícnosti, aby se v našem jednání
odráželo to, že ti věříme, že ti patříme, že chceme být tvým obrazem v tomto světě.
 Prosíme posiluj nás, ať dovedeme být velkorysí, ať vnímáme druhé lidi jako stejně důležité a snažíme se
jim být k pomoci, nezahanbovat je a nepřivádět je do úzkých. Dej, ať jsme požehnáním pro lidi, se
kterými se denně potkáváme.
 Přimlouváme se za lidi pokročilého věku a za nemocné, kterým ubývá sil a mají dojem, že už na světě k
ničemu nejsou. Prosíme, podpírej je, ukazuj jim, že i oni mohou ještě nést ovoce trpělivosti, laskavosti,
vlídnosti a sdílení víry.
 Prosíme za lidi, kteří zůstávají sami, protože se bojí odhalit svou zranitelnost. Dej jim odvahu vykročit z
bludného kruhu strachu a povzbuzuj je ujištěním o tvé lásce, která nikomu neublíží.
 Prosíme, žehnej přátelským vztahům v našich rodinách, ve sboru, mezi známými, ale i v našem národě a
mezi denominacemi.
 Ty jsi dárce pokoje, a tak tě prosíme o pokoj ve světě, o porozumění mezi zastánci různých náboženství.
Napomínej a veď nás, když ve víře i v modlitbách umdléváme, když přichází únava ze stereotypu.
Prosíme, daruj nám novou inspiraci pro práci s dětmi a mladými lidmi.
 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 401 (S 387) – Za ty, kdo hladem trpí a bídou, prosíme
Posláni (Řím 14, 11-12)
11 Neboť je psáno: ‚Jako že jsem živ, praví Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná,
že jsem Bůh.‘
12 Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu.
Požehnáni (Staré irské požehnání)
Ať z tvých očí září požehnané světlo
jako dvě svíce v oknech tvého domu,
které zvou poutníka, aby uvnitř hledal ochranu
před bouřlivou nocí.
Kohokoli potkáš, až půjdeš cestou,
ať ho zasáhne tvůj laskavý pohled. Amen
Píseň: EZ 712 – V tvé síle, Pane Bože můj, všem bouřím vzdoruji

