Domácí bohoslužba 8.11.2020
připravil Kamil Vystavěl

* * * * *
Úvodní slovo
Milost našeho Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha svatého ať je s námi.
Čtení z knihy proroka Izajáše, kap. 32, v. 1-5
Hle, král bude kralovat spravedlivě a velmožové budou vládnout podle práva.
Každý z nich bude jako skrýše před větrem a úkryt před průtrží mračen,
jak tekoucí vody ve vyprahlém kraji, jako stín mohutné skály v žíznivé zemi.
Oči těch, kdo vidí, se neodvrátí, uši těch, kdo slyší, budou pozorně naslouchat.
Srdce nerozumných nabude poznání, jazyk koktavých bude hovořit hbitě a jasně.
Bloud už nebude zván šlechetný, potměšilci nebude se říkat velkomyslný.
Čtení z evangelia podle Marka 9,33-37:
[Ježíš s učedníky] přišli do Kafarnaum. Když byl doma, ptal se jich: "O čem jste
cestou uvažovali?" Ale oni mlčeli, neboť se cestou mezi sebou dohadovali, kdo je
největší. Ježíš usedl, zavolal svých Dvanáct a řekl jim: "Kdo chce být první, buď ze
všech poslední a služebník všech." Pak vzal dítě, postavil je doprostřed nich a řekl
jim: "Kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne; a kdo mne
přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal."
Zamyšlení
Biblické čtení z knihy Izajáš je velkolepé. Dejme se chvíli vést prorockou vizí a zkusme si v
mysli představit naši vládu, naši krajskou a městskou radu, všechny ty krásně oblečené
muže a ženy, kterým byly svěřeny klíčové pravomoci v naší zemi. A teď si k nim doplňme
druhou větu z prorockého oddílu: Každý z nich bude jako skrýše před větrem a úkryt před
průtrží mračen, [každý z nich bude] jak tekoucí vody ve vyprahlém kraji, jako stín mohutné
skály v žíznivé zemi. (Iz 32,2) Je to docela zajímavá představa. Je však potřeba podtrhnout
a zdůraznit jedno slůvko: „Každý z nich bude…“ – takže teď ještě není? Ano, přesně tak,
teď tomu tak není. A aby se vize stala skutečností, to by se muselo leccos změnit, leckdo
by musel uzrát a zmoudřet.
Pak je tu ovšem zásadnější otázka: Ono to tak někdy může být? Může se něco takového
stát, že naši představitelé jednoho dne dozrají a dorostou do podoby tohoto obrazu?
Opravdu je možné, že se z nich stanou lidé podobní tekoucím vodám ve vyprahlém kraji,
lidé podobní skrýši před vichřicí a lijavcem? Ano, přesně tak, to se může stát. Prorok
dokonce oznamuje, že něco takového se určitě přihodí, má to za jistou budoucnost.
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Musím se přiznat, že mně osobně to připadá skoro nepředstavitelné. A mohl bych
vyjmenovat řadu důvodů, proč se mi takto vybarvená budoucnost jeví jako krajně
nepravděpodobná. Někdo z Vás by zase mohl dojít ještě k ráznějšímu závěru a mohl by
říci, že prorok prostě přestřelil, že poněkud přeháněl a že se tyto výroky o budoucí
spravedlivé vládě vůbec nedají brát vážně.
Avšak upozorňuji, že Izajáš nebyl bezbřehým snílkem. O tom, že stál pevně nohama na
zemi, svědčí především poslední věta z uvedeného starozákonního oddílu: Bloud1 už
nebude zván šlechetný, potměšilci nebude se říkat velkomyslný (Iz 32,5, dále také verše 6 a 7).
Za šlechetné a velkomyslné jsou odjakživa označováni právě ti, kdo jsou na společenském
žebříčku postavení vysoko. Izajáš však věděl, že ve vedení města či země se někdy objevují
vychytralí potměšilci a bloudi, jimž schází pevné morální postoje, případně intelektuální
zdatnost. A v tom případě uctivé a krásné tituly nejsou vůbec přiléhavé a spíše jen
zamlžují nešlechetné činy a rozhodnutí těch, kdo stojí v čele.
A přece znalost těchto skutečných společenských poměrů nijak proroku nebrání v tom,
aby hlásal velkou změnu v lidských srdcích, vztazích i institucích. Ta proměna se bude
týkat nejen oněch vysoce postavených, ale také ostatních, jak slyšíme ve 3. a 4. větě: Oči
těch, kdo vidí, se neodvrátí, uši těch, kdo slyší, budou pozorně naslouchat. Srdce nerozumných
nabude poznání, jazyk koktavých bude hovořit hbitě a jasně (Iz 32,3-4). Je známou věcí, že
někdy většina lidí slyší daleko více na řeči bloudů či potměšilců než na slova opravdu
velkomyslná a šlechetná. Proto nestačí proměna (nebo výměna) oněch představených.
Změna celku se nedá zařídit a uzákonit nějakou vyhláškou. Stručně řečeno, Izajáš věří
v radikální a hlubokou proměnu jednotlivců i lidské společnosti. On věří v Hospodina.
Nyní pokročím k druhému biblickému oddílu. Stejně jako Izajáš i Ježíš věří v Hospodina,
věří v možnost proměny srdce, věří v možnost narovnání mezilidských vztahů, věří
v možnost zcela nového režimu či řádu lidské společnosti. Ježíš na prorocké vize o budoucí
nové společnosti navázal. A z budoucího času začal dělat čas přítomný. Ne tak, že by
vyměnil vládu, ne tak, že by sesadil velekněze nebo dokonce císaře. On vytvořil
a uspořádal skupinu lidí se zvláštními pravidly. Vytvořil alternativní prostor, alternativní
společenství, v němž právo a milosrdenství jsou jedno a totéž. Přišel jako král 2 a převrátil
žebřík společenských rolí: Kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne…
(Mk 9,37) Očekával vyšší spravedlnost než je ta, kterou obvykle mezi lidmi a na úřadech
potkáváme. A především sám tuto vyšší spravedlnost konal: Kdo chce být první, buď ze
všech poslední a služebník všech. (Mk 9,35)
Jsme přizváni k účasti na Ježíšově projektu. Jsme zváni k tomu…
… abychom byli součástí velké vnitřní proměny srdce a vnější proměny světa.
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Podle B. Pípala a jeho Hebrejsko-českého slovníku ke Starému zákonu znamená hebrejské slovo „nabal“ toto:
blázen, bezbožník, bloud, bludař, omezenec, tupec, tupitel (intelektuálně i morálně)
Mnozí to poznali a byli by ochotní se za tohoto krále i bít. Poznali to i jeho představení a dali ho za tu troufalost
popravit. Výmluvným svědectvím o tom je nápis na kříži: „král židů“.
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… abychom bloudy a potměšilce již nenazývali šlechetnými a velkomyslnými. (srov. Iz
32,5)
… abychom pozorně naslouchali a očima bez ustání hleděli k těm, kteří jsou jako skrýše
před bouří a jako pramen v poušti. (srov. Iz 32,2-3)
… abychom ctili a následovali Krále spravedlnosti. (srov. Iz 32,1)
Píseň z Evangelického zpěvníku č. 611 (varhanní doprovod)
1. Není lepší na tom světě / nežli Boha ctíti, / jeho vzývat, jemu sloužit, / jeho velebiti.
2. Není lepší na tom světě / nežli druhým dávat, / však bohatství s jeho strastí / ani
nepoznávat.
3. Není lepší na tom světě / než v pokoji bývat, / místo zlostí, mrzutostí, / Pánu Bohu
zpívat.
4. Není lepší na tom světě / než svědomí čisté./ To nám dávej, uchovávej,/ milý Pane
Kriste!
Modlitba (od Michaely Mazné)
Pane Bože,
dej nám, prosím, naději, že ještě můžeme změnit tenhle svět k lepšímu. Dej nám nápady,
jak my sami můžeme zamezit utrpení nejrůznějších zvířat a lidí. Dej nám odvahu to pak i
provést. Děkuji Ti za to, že se o to mnozí už snaží, a prosím Tě, abychom je dokázali
dostatečně podpořit.
Ještě Tě prosím, ať zvládneme brzo najít funkční očkování proti koronaviru, aby mezi
lidmi přestal panovat strach a nevraživost z toho kdo, kdy a jak nosí roušku... Abychom se
mohli přestat hádat, jestli to je jako chřipka nebo není, a v mysli se tak přestali dělit na ty
racionálně uvědomělé na jedné straně a na zpanikařené ustrašence na straně druhé. Zbav
nás, prosím, těchto zbytečných svárů a soudů.
A děkujeme Ti za to už zase slunečné podzimní počasí!
Další modlitby, přímluvy…
V jednotě se všemi křesťany se takto modlíme:
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 jest
království i moc i sláva na věky. Amen.
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Závěrečné slovo – Žalm 46
Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.
Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří.
Ať si jejich vody hučí, ať se pění, ať se hory pro jejich zpupnost třesou!
(...)
Pojďte jen, pohleďte na Hospodinovy skutky, jak úžasné činy v zemi koná!
Činí přítrž válkám až do končin země,
tříští luky, láme kopí, spaluje v ohni válečné vozy.
"Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi."
Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný.

* * * * *

Nedělní sbírka je určená pro potřeby našeho sboru. Přispět můžete elektronickou cestou na
účet sboru 162 282 485 / 0300, nebo např. tak, že peníze určené na sbírku vložíte do obálky,
kterou po skončení omezení vezmete s sebou na bohoslužbu.
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