27. únor 2022 (Dětská bohoslužba)

Setkání s Mojžíšem
Pozdrav– Martin Bánoci
Milé děti a milí rodiče, drahé sestry a bratři, vítám Vás na těchto dětských bohoslužbách, slovy apoštolskými:
Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi námi. Amen
Introit: (Žalm 139, 1-6) - Martin Blažek
1 Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě.
2 Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat.
3 Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známy.
4 Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, Hospodine, víš už všechno.
5 Sevřel jsi mě zezadu i zpředu, svou dlaň jsi položil na mě.
6 Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné, nestačím na to.
Píseň: EZ 115 – Bůh je náš Pán a Král
Modlitba – Jéňa Černý
I. Čteni (Ex 2, 1-10) – Aleš Homuta
1 Muž z Léviova domu šel a vzal si lévijskou dceru.
2 Žena otěhotněla a porodila syna. Když viděla, jak je půvabný, ukrývala ho po tři měsíce.
3 Ale déle už ho ukrývat nemohla. Proto pro něho připravila ze třtiny ošatku, vymazala ji asfaltem a smolou,
položila do ní dítě a vložila do rákosí při břehu Nilu.
4 Jeho sestra se postavila opodál, aby zvěděla, co se s ním stane.
5 Tu sestoupila faraónova dcera, aby se omývala v Nilu, a její dívky se procházely podél Nilu. Vtom uviděla v
rákosí ošatku a poslala svou otrokyni, aby ji přinesla.
6 Otevřela ji a spatřila dítě, plačícího chlapce. Bylo jí ho líto a řekla: „Je z hebrejských dětí.“
7 Jeho sestra se faraónovy dcery otázala: „Mám jít a zavolat kojnou z hebrejských žen, aby ti dítě odkojila?“
8 Faraónova dcera jí řekla: „Jdi!“ Děvče tedy šlo a zavolalo matku dítěte.
9 Faraónova dcera jí poručila: „Odnes to dítě, odkoj mi je a já ti zaplatím.“ Žena vzala dítě a odkojila je.
10 Když dítě odrostlo, přivedla je k faraónově dceři a ona je přijala za syna. Pojmenovala ho Mojžíš (to je
Vytahující) . Řekla: „Vždyť jsem ho vytáhla z vody.“
Blahoslavení jsou všichni, kteří slyší Boží slovo a ve svém srdci ho zachovávají. Amen
Píseň: EZ 319 – Shromáždil člověk prý moudrosti své poklad
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Kázání (Mojžíš – kniha Exodus) – Martin Bánoci
Milí bratři, milé sestry, milé děti
Máte rádi, když vám rodiče nebo prarodiče vyprávějí o tom, jak byli malí? Dávají se za vzor (dobře se učili,
poslouchali, vždycky si uklízeli), nebo vám říkají i to, jaké prováděli lumpárny, co neuměli a čeho se báli?
Co víme o Mojžíšovi?
Hlavním tématem této knihy je vysvobození Izraele z egyptského otroctví, začátek putování do zaslíbené
země přes poušť a uzavření smlouvy mezi člověkem a Bohem s pravidly pro život v Božím přátelství.
Tato myšlenka je oslovující i pro nás. Můžeme si uvědomit, co zotročuje nás (hřích, sobectví, touha po
vlastnictví, moci …) a s pomocí Boží se vydat na cestu následování.
On nás vede svým slovem do zaslíbené země-ke štěstí. Mnohé texty i z této knihy nám napovědí, co je třeba
dělat.
2. kapitola – Mojžíš je vhozen do vod Nilu a zachráněn dcerou faraona. jméno Mojžíš (Moše) se vykládá jako
„(Z vody) vytažený“, ale tvar jména v hebrejštině se dá spíš přeložit jako „Vytahující“.
- voda, která bere život
- košík, v němž byl Mojžíš vhozen do vody připomíná Noemovu loď
3. kapitola – Mojžíš se setkává s Bohem na úpatí hory Sinaj. Znamením Boží přítomnosti je hořící keř. Bůh
se nám dává poznat skrze znamení – i v přírodě.
Připomíná nám, že je oheň (= energie, i očista). Do zaslíbené země (ráje) se dostaneme jen skrze oheň. (Boží
lásku, ale i očistné utrpení)
Bůh říká Mojžíšovi: „Dobře jsem viděl pokoření svého lidu, znám jeho bolesti. Sestoupil jsem, abych jej
vysvobodil“ Bůh vidí i naše trápení a nezůstává netečným. Sestupuje do naší bídy (v Ježíši Kristu a přináší
nám posilu a osvobození). Chce nás dovést do svého království – pod svou vládu, vládu dobra, lásky a pravdy.
4. kapitola Mojžíš je poslán do Egypta k záchraně lidu. Cestou prožívá temný noční boj. Snad je to příprava
na další životní boje.
5.- 12. kapitola Vyjednávání s faraonem a „egyptské rány“- pohromy, které měly zapůsobit na faraona jako
znamení od Boha a přimět ho k propuštění Izraele.
Tento text chce sdělit, že osvobození Izraele nepřišlo skrze revoluci, násilnými lidskými prostředky, ale
jednáním: lidským i Božím. Nejprve je tedy třeba ve všech osvobozujících akcích vyjednávat a svěřovat
problém Pánu.
Egyptské rány můžeme vysvětlit jako přírodní katastrofy, které Bůh dopouští, aby podpořil osvobozovací
proces Izraele.
Přechod přes Rudé (Rákosové) moře
Ničeho se nemusíme bát, v Boží síle projdeme i středem a nezahubí nás to. („vody stály po
levici i po pravici“ znamená, že i zlo má jasně vymezené hranice)
Po osvobození však Boží lid nevchází hned do zaslíbené země. putoval pouští a naučit se spoléhat na Boha.
Bůh ani na pouští svůj lid neopouští. Stejně i my nebudeme hned zakoušet jen radost, ale i poušť, v níž však
nechybí oázy.
20.- 24. kapitola Vydání zákona a uzavření smlouvy. Tento text připomíná pravidla pro život v zaslíbené
zemi. Opravdové štěstí člověka se neobejde bez respektování určitých hranic v životě. Tak, jak kdosi řekl:
Má svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. Pro šťastný život ve společnosti je třeba, aby člověk
respektoval určitá pravidla. A o tom je Desatero i další pravidla.
Bůh vede Izrael – pedagogicky až k vrcholu výchovy – kdy lidé v Kristu dospějí a budou se již řídit nikoliv
předpisy a zákony, ale Duchem.
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Život a služba Mojžíše nám ukazují, jak se záchrana mnohých uskutečňuje prostřednictvím jednoho člověka.
Mojžíš, tak jako Ježíš, byl Bohem vyvolen a měl zvláštní pověření osvobodit Boží lid. Mojžíš zachránil svůj lid
před smrtí. I Ježíš nás zachraňuje před smrtí a dává nám věčný život – jsme-li součástí Boží rodiny.
I tebe je připraven zachránit skrze Ježíše Krista a chce se o tebe starat, pokud budeš ochoten vyjít ze svého
egoismu a vydat se na cestu do Božího království – království lásky a pravdy, které se realizuje i dnes.
Modlitba
Hospodine, Bože náš, děkujeme za to, že můžeme číst a slyšet vyprávění o tvé věrnosti. Děkujeme, že se i o
nás staráš. Odpusť nám, když na tebe zapomínáme. To se pak vytahujeme nebo se bojíme. Děkujeme, že se k
tobě můžeme vracet, že nás tvoje slovo a tvoje přikázání vedou ke svobodě. Prosíme, buď s námi. Amen
Ticho – 30 sekund
Píseň: EZ 714 – Někdo mě vede za ruku
Ohlášky
Přímluvná modlitba – Děti a Martin Bánoci
Já: K tobě Pane voláme, prosíme a přimlouváme se takto:
Prokop: Prosíme za ty, kteří zápasí s těžkou nemocí, starají se o nemocné a docházejí jim síly. Prosíme tě za
ty, kteří klesají pod tíhou života.
Já: Nauč nás vidět břemena, která druzí vláčejí, a hledat cesty, jak jim pomoci.
Maruška: Prosíme za ty, kteří hledají pomoc v těžkostech, ale na špatném místě. Ukaž nám, jak máme pomoc
nabídnout.
Já: Nauč i nás, prosíme, pomoc od druhých bez zbytečných řečí přijímat tak, jak nám ji nabízejí a jak ji umějí
poskytnout.
Zuzka: Pomoz nám, abychom viděli druhé lidi, které nám posíláš do cesty, i službu, ke které nás voláš.
Já: Nauč nás obětovat čas, síly, přemýšlení a pomoct těm, kteří to potřebují. Dej nám moudrost, sílu, správný
směr.
Poly: Prosíme za ty, kdo se snaží o něco dobrého, aby neztráceli odvahu. Prosíme za provinilé a odpadlé, ať
najdou cestu zpět.
Já: Nauč nás hledat sílu u tebe a v tvé moci a k tobě také odkazovat druhé.
Ferda: Prosíme za mír a bezpečí ve světě, aby se nikdo nemusel bát. Prosíme za porozumění mezi národy.
Já: Prosíme, dej sílu i nám, ať dokážeme pomoci. Pane, spoléháme na tvé milosrdenství, neboť tys naše jediná
naděje.
Dobrý a milosrdný Bože. Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině. Prosíme Tě za světové
státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. Prosíme Tě také za všechny
oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí. Pane Bože, prosíme za ty, kdo jsou
ohroženi válečným běsněním. Prosíme za ty, kdo jsou ohroženi malomyslností. Prosíme, pomoz nám
všem. Pán Bůh nás ochraňuj před malomyslností a daruj nám Ducha odvahy i rozvahy. Dej, ať kolem sebe
šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.
 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.
Píseň: SV 374; SV 125, SV 135
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Posláni (Ef 4, 22-24) – Eliška Zahradníková
22 Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi,
23 obnovte se duchovním smýšlením,
24 oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy.
Požehnáni (Jz 1,9) – Martin Bánoci
Buďte rozhodní a udatní, nemějte strach a neděste se,
neboť Hospodin, váš Bůh, bude s vámi všude, kam půjdete.
Požehnej vám Bůh: Otec, Syn a Duch svatý. Amen.
Píseň: EZ 408 – Král věčný nás požehnej

Já: K tobě Pane voláme, prosíme a přimlouváme se takto:
Prokop: Prosíme za ty, kteří zápasí s těžkou nemocí, starají se o nemocné a docházejí jim síly.
Prosíme tě za ty, kteří klesají pod tíhou života.
Já: Nauč nás vidět břemena, která druzí vláčejí, a hledat cesty, jak jim pomoci.
Maruška: Prosíme za ty, kteří hledají pomoc v těžkostech, ale na špatném místě. Ukaž nám,
jak máme pomoc nabídnout.
Já: Nauč i nás, prosíme, pomoc od druhých bez zbytečných řečí přijímat tak, jak nám ji
nabízejí a jak ji umějí poskytnout.
Zuzka: Pomoz nám, abychom viděli druhé lidi, které nám posíláš do cesty, i službu, ke které
nás voláš.
Já: Nauč nás obětovat čas, síly, přemýšlení a pomoct těm, kteří to potřebují. Dej nám
moudrost, sílu, správný směr.
Poly: Prosíme za ty, kdo se snaží o něco dobrého, aby neztráceli odvahu. Prosíme za provinilé
a odpadlé, ať najdou cestu zpět.
Já: Nauč nás hledat sílu u tebe a v tvé moci a k tobě také odkazovat druhé.
Ferda: Prosíme za mír a bezpečí ve světě, aby se nikdo nemusel bát. Prosíme za porozumění
mezi národy.
Já: Prosíme, dej sílu i nám, ať dokážeme pomoci. Pane, spoléháme na tvé milosrdenství, neboť
tys naše jediná naděje.

