Domácí bohoslužba 25.10.2020
připravil Kamil Vystavěl

* * * * *
Úvodní slovo
Milost našeho Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha svatého ať je s námi.
Žalm 30, v. 2-11
Hospodine, tebe vyvyšuji, neboť jsi mě vytáhl z hlubin,
nedopřáls mým nepřátelům, aby se nade mnou radovali.
Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal o pomoc a uzdravils mě.
Vyvedl jsi mě z podsvětí, Hospodine, zachovals mě při životě, abych nesestoupil v jámu.
Pějte žalmy Hospodinu, jeho věrní, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost,
neboť jeho hněv je na okamžik, jeho přízeň však na celý život.
Večer se uhostí pláč, a ráno všechno plesá.
V dobách pohody jsem řekl: Mnou nikdy nic neotřese.
Hospodine, svou přízní jsi mocnou učinil mou horu. Ukryls tvář a zděsil jsem se.
K tobě, Hospodine, volám, tebe, Panovníku, prosím:
Jaký užitek vzejde z mé krve, sestoupím-li v jámu?
Což ti prach vzdá chválu, bude hlásat tvoji věrnost?
Hospodine, slyš a smiluj se nade mnou, buď mi pomocníkem, Hospodine.
Čtení z evangelia podle Matouše kap. 11, v.1-6
Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých
služebnících: "Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?" Ježíš jim
odpověděl: "Jděte, zvěstujte Janovi, co vidíte a slyšíte: Slepí vidí, chromí chodí,
malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje
evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží."
Zamyšlení
Ještě ani jednou nebylo řečeno o Ježíšovi, že je „Kristus“. Pouze vypravěč na úplném
začátku Matoušova evangelia laskavému čtenáři předem sdělí, že toto je Ježíšovo
přízvisko. A pak deset kapitol ticho. Teprve když Jan Křtitel sedí v nedobrovolné
karanténě, když mu od přátel přicházejí zprávy o tom, co se děje daleko za zdmi hlídané
pevnosti1, a když on v tichu točí palcem, přemýšlí a modlí se, tak mu jako prvnímu ze
všech začíná docházet, že se dějí opravdu pozoruhodné věci – věci, které by se daly nazvat
„mesiášské“. Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových…
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Herodes Antipas (20 před n. l. - 39 n. l.) uvěznil Jana Křtitele ve své pevnosti Macher (či Machaerus) nedaleko
východního břehu Mrtvého moře. Tam ho také nechal popravit.
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Z Galileje, kde Ježíš žil a působil, až k uším vězně někde v horách za Jordánem se
dostanou ty dobré zprávy. A přestože Jan je z rozhodnutí mocných izolován od zbytku
světa, beznadějně uvězněný muž se může těšit z nadějí nabitých zpráv, jež procházejí i
skrze mříže a hradby žaláře. Čím to je, že v čase telekomunikací a všudypřítomného
signálu k nám tak málo přicházejí dobré zprávy, byť jen ze sousední vesnice? Jaké bariéry
brání tomu, aby mohly nadějné zprávy o skvělých počinech ve světě dorazit až k našim
uším – ať už jsme v karanténě nebo nikoli? To se dnes nic mesiášského neděje? Nebo se to
děje, ale zpravodajové o tom lidem zapomněli podat zprávy?
Kdo nevnímá mesiášské dění kolem, tomu hrozí, že bude považovat svět za temné a
beznadějné místo. Jana ovšem něco přivedlo a inspirovalo k tomu, aby věřil, že existuje
někdo přicházející, někdo vstupující do lidského dění. A že to přicházení, tohle vstupování
do dějů v našich rodinách a v naší společnosti má blahodárné účinky. A když Jan slyší o
kristovských činech, začíná mu svítat, do jeho noci vychází a zasvítí očekávané slunce. Ty
jsi ten přicházející2 – nebo se pletu?
Na Janovu otázku Kristus neodpoví ani „ano, já jsem to,“ ani „ne, to je někdo jiný,“
nýbrž odpoví takto: „… Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví
vstávají, chudým se zvěstuje evangelium.“ Jinak řečeno, Ježíš prostě popisuje změny, které
se v jeho přítomnosti staly a dějí. A jsou to změny nemalé a s nemalými společenskými
důsledky.
Stojí za pozornost, že vedle těch změn, které obvykle chápeme jako naprosto
mimořádné, se zmiňuje také něco na první pohled docela obyčejného – chudým se zvěstuje
evangelium. Jako kdyby navrácení zraku nebo vyléčení rakoviny bylo na stejné úrovni s
tím, když – dejme tomu – zazní na autobusové zastávce uctivý pozdrav a pár laskavých
slov k nějakému bezdomovci.3 Jako kdyby dotování vzdělávacích aktivit dítěte v Ugandě
nebo třeba férová mzda pro dělníky, kteří vyráběli moje boty, byly aktivity srovnatelné s
rehabilitací ochrnutého. Co všechno se skrývá pod tím neurčitým slovem „chudým se
zvěstuje evangelium“? Co všechno může být výmluvným gestem a zprávou, která chudé
lidi pozvedne z jejich bezvýchodné situace?
A on se to děje. Janovi přátelé dostanou tento pokyn: „Jděte, zvěstujte Janovi, co vidíte a
slyšíte…“ Dělo se to v Palestině za časů Jana Křtitele. Děje se nadále a děje se to v různých
koutech země, protože Ježíšův vliv se nezastavil. Pontius Pilát svým rozsudkem ho
zastavil. Nezastavili ho mocní římští císařové. Nezastavila ho středověká církevní politika,
nezastavila ho ani novověká sekularizace. Díky Bohu, že se ten vliv nezastavil. Díky Bohu,
že ten přicházející stále znovu vstupuje do lidského konání a tak se jeho vliv přelévá z
generace na generaci, z jednoho místa na další. A blaze tomu, kdo se nad Ježíšem neuráží.
Píseň z Evangelického zpěvníku č. 209
1. Ó slunce spravednosti, / můj Pane Ježíši, / svou osvěť mne milostí / v čas tento nynější. /
Ty, jenž jsi hvězda jitřní, / zaskvěj se v srdci mém, / dej potěšení vnitřní / v Duchu
dobrotivém.
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Český ekumenický překlad místo doslovného „ten přicházející“ překládá jako „ten, který má přijít“
Setkal jsme se s pozoruhodným názorem, že to, co lidem dlouhodobě žijícím bez střechy nad hlavou doopravdy
schází a co potřebují, jsou především projevy úcty – stisknutá ruka, vlídný pohled, chvilka pozornosti.
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2. Ty jsi to světlo světa, / jež vyšlo v temnosti, / svítící po vše léta / nebeskou jasností; /
svým pravdivým učením / a životem svatým / i vnitřním obnovením / sloužíš svatě
svatým.
3. Ó dej mi Slova tvého / vždy následovati, / ať mohu podle něho / vše dobré konati; /
království nebeského / ať hledám nejprve / a spravednosti jeho: / ó dej to z lásky své!
4. Pomoz mi dnešního dne / poctivě choditi, / ovoce víry hodné / tvou mocí ploditi; / ať
tebe následuji, / můj Pane Ježíši, / o tělo nepečuji / víc nežli o duši.
5. Dokud zde chodím v těle, / mám rytěřovati, / neb mnozí nepřátelé / mne hrozí zkaziti. /
Ó Kriste, v mdlobě mojí / ty mocně při mně stůj, / ať po skončeném boji / smím vjíti
v pokoj tvůj.

Modlitba za domov4
Všemohoucí Bože,
doznáváme, že jsme si nevážili Tvé laskavosti a péče,
že jsme sami sebe pyšně stavěli na odiv světu,
že jsme nedokázali druhého mít za přednějšího sebe sama,
a že jsme se tak uvrhli do temnoty bloudění a nejistoty.
Prosíme Tě, vyváděj nás z temnoty a ukazuj nám cestu,
vždyť Ty jsi Světlem světa,
jen u Tebe a v Tobě nacházíme svůj pravý domov a ochranu.
Vlij do našich srdcí lásku a naději,
daruj nám pokoj, v této nelehké době,
posiluj nás v těžkých chvílích našeho života
a osvoboď nás od strachu.
Posiluj ty, kdo pro pomoc bližním nasazují své zdraví a životy,
buď útěchou všem, kteří trpí
a všem nám dej ducha zodpovědnosti a solidarity.
Žijeme v jednom společném domově,
který stvořily tvé ruce a který jsi nám dal do správy.
Děkujeme Ti, že zde přebýváš s námi.
Chceme sloužit jedni druhým dobrou službou lásky.
V tom nás posiluj a utvrzuj, skrze Krista, našeho Pána.
Další modlitby, přímluvy…
V jednotě se všemi křesťany se takto modlíme:
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Tuto modlitbu připravila Ekumenická rada církví v souvislosti s výročím vzniku Československé republiky.
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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.
Závěrečné slovo
Hospodin ti požehná a ochrání tě.
Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv.
Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.
Amen

* * * * *

Ve středu 28. října 2020 v 15 hodin na programu ČT2 se uskuteční přímý přenos komponovaného
pořadu Modlitba za domov, který připravila a podle stávajících opatření upravila ekumenická
skupina zástupců církví sdružených v Ekumenické radě církví.

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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