BOHOSLUŽBY 25. 10. 2020 (Dvacátá neděle po svaté Trojici)

OTEVŘENÍ
Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

POZDRAV
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Amen.

VSTUPNÍ PÍSEŇ
429 – Ve tvém jménu, Pane náš

VSTUPNÍ SLOVO
Dobrořečiti budu Hospodinu, každého času: vždycky chvála jeho v ustech mých. V Hospodinu
chlubiti se bude duše má: tak že to uslyší tiší, i budou se veseliti. Zvelebújtež se mnou Hospodina, a
jméno jeho společně vyvyšújme. Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mne, a ze všech přístrachů mých
vytrhl mne. Amen. (Žalm 34,1-5; Bible kralická šestidílná)
Milí bratři, milé sestry a milé děti, vítám vás na těchto službách Božích, ve dvacátou neděli po
svaté Trojici.

ÚVODNÍ PÍSEŇ
210 – Ó zasvěť se nám v jitřní záři

ÚVODNÍ MODLITBA
Hospodine, Pane Bože náš, Nepřestáváš působit svým Duchem svatým mezi lidmi. Neustále nás
voláš k sobě. Budíš v člověku touhu po svém slovu. Tvůj Syn, Ježíš Kristus, přišel do tohoto světa: hledal
ztracené, uzdravoval nemocné, vysvobozoval posedlé, shromažďoval rozptýlené, ztraceným otevřel
dveře domova, hříšným zvěstoval evangelium. Tvé pozvání chceme přijmout. Ale vyznáváme, že
dáváme přednost svým zájmům před tvým královstvím, toneme ve svých starostech. Prosíme, smiluj se
nad námi. Tobě, Bože Otče, Synu i Duchu svatý, buď čest a chvála nyní i navěky. Amen.

PRVNÍ ČTENÍ
Druhý list Korintským 12,1-10

PÍSEŇ
627 – Má duše Boha velebí

DRUHÉ ČTENÍ
Evangelium podle Jana 14,1-14

KÁZÁNÍ
Evangelium podle Jana 14,1-14 (zvláště verš 13)
Milé sestry a milí bratři,
modlitba je dar od Pána Boha. Nabízí nám příležitost, abychom mu předkládali všechny své
starosti, které nás naplňují, všechna břemena, která nás tíží, všechny úzkosti, které nás svírají, ale také
všechny radosti, které nás povznášejí.
Mohli bychom to vyjádřit trochu jinak. Modlíme-li se, chceme vyjádřit svoji touhu, aby Ježíš
Kristus vstoupil do našeho života, aby nás navštívil v našich dnech dobrých i zlých. Aby vstoupil do všeho
toho, čím se zabýváme, co nás těší nebo děsí. Ježíš nechce do našeho života vstoupit nepozván a
nepřivítán. Stojí u dveří našeho srdce, klepe a čeká, až mu otevřeme. Tak se stává modlitba setkáním
s Pánem Ježíšem. Ve verši, který jsme položili za základ našeho kázání, nás Ježíš učí pravému cíli
modlitby: „Začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.“
My lidé si myslíme, že cílem modlitby je, aby naše prosby, které v modlitbě předkládáme Pánu
Bohu, byly vyslyšeny, a aby nám byla dána pomoc, jak o to žádáme. To je také cílem modliteb, ale cílem
předposledním. Tím hlavním, posledním cílem modliteb je, aby byl Pán Bůh oslaven. Takto se máme
naučit modlitbu chápat a takto se máme učit se modlit. Nejdříve jde o oslavení Božího jména a pak
teprve o naše potřeby. Modlili jsme se někdy takto? Měli jsme při své modlitbě na paměti oslavení
Božího jména?
V první listu apoštola Jana čteme: „Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco
požádáme ve shodě s jeho vůlí. A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co
máme, jsme dostali od něho.“ Apoštol zde zaznamenává své zjištění, ke kterému došel ze své
modlitební zkušenosti. Prosíme-li o něco podle Boží vůle, máme svou prosbu vyplněnou v tom
okamžiku, kdy o to prosíme. Vyžádaná Boží milost a pomoc je již na cestě k nám. My neznáme okamžik,
když ji obdržíme. Kdo se naučil dobře znát Pána Boha, umí klást i tento okamžik do Boží ruky a raduje
se z Boží pomoci, ať už vyslyšení modlitby je dříve či později.
Ale co to je prosit podle Boží vůle? Co to je modlit se ve jménu Ježíše Krista? Za co se máme
modlit, aby byl především oslaven nebeský Otec? Tyto otázky možná zneklidňují věci, potřeby a zájmy
našeho každodenního všedního života. Nezneužili jsme svatého práva modlitby pro mnoho
malicherných zájmů, které nemají se jménem Ježíše Krista nic společného? Nemáme takové věci ze
svých modliteb vynechat?
Jistě známe hodně lidí, kteří se k Pánu Bohu modlí jen tehdy, když potřebují jeho pomoc a

podporu v obyčejných a všedních starostech a nesnázích. Kdyby tito lidé slyšeli náš výklad, neodradí je
to od modlitebního úsilí? Neztratí důvěru v Pána Boha, když si začnou myslet, že Pán Bůh, kterému jde
o oslavení jeho jména, se o běžné lidské starosti nezajímá? To by byl veliký omyl. Naopak, smíme prosit,
aby nás Pán Bůh naučil ještě větší upřímnosti v modlitebním styku s ním. Prosme pro sebe i pro jiné,
aby nám byla zachována důvěra, že můžeme s Pánem Bohem mluvit o všech věcech našeho
obyčejného, každodenního života.

Ježíš ví, jak si ve svém každodenním životě lehce děláme

starosti. On také ví, že se každodenní život skládá z malých věcí, nikoli z velkých. Proto nám dodává
odvahy a praví: předkládej všechny tyto malé věci mně a já ti pomohu. Žádná věc v našem každodenním
životě není tak malá a bezvýznamná, aby při ní Pán Bůh nepomohl. Nezapomeňme však, k jakému cíli
má být modlitba zaměřeno: aby bylo Boží jméno oslaveno.
Potom vstupuje pokoj a klid do našeho života. Nepokoj při modlitbě vyvěrá z toho, že jsme
zahleděni příliš do své prosby. Máme-li především na mysli oslavení Božího jména, máme pokoj
v modlitbě a očekáváme důvěrně na Boží čin. Nic nemůže učinit naši modlitbu upřímnější, než když se
můžeme s Pánem Bohem klidně setkat a říci: ty víš, že tě neprosím kvůli vlastnímu prospěchu, kvůli
mému ulehčení, ani proto, aby se stala má vůle, ale proto, aby v této věci bylo tvé jméno oslaveno.
Všechny modlitby ale nebývají vyslyšeny. Nedá se popřít, že to pro nás znamená potíž, zvláště
pro naše děti. Učíme je, aby se k Pánu Bohu modlily. Děti slyší, jak je přátelský a dobrý, a že pomohl
každému, kdo ho vyhledal. A nyní k němu přicházejí se všemi svými malými i velkými věcmi a zcela
jednoduše očekávají, že obdrží, o co prosily. Pak přichází krize: prosily o něco Pána Ježíše a neobdržely
nic. Také my dospělí se musíme učit, protože často zapomínáme. Máme důvěru k sobě samým a
myslíme si, že nejlépe rozumíme, co nám nejlépe pomáhá. Je-li Pán Bůh jiného mínění, předhazujeme
mu, že se o nás nestará.
Apoštolové také zažili nevyslyšené modlitby. Apoštol Pavel nám vypráví, že při jedné příležitosti
třikrát prosil, a přesto neobdržel, o co prosil. V prvním biblickém čtení jsme o tom četli ve druhém listu
Korintským. Jednalo se přitom o utrpení, které mu působilo těžkosti při jeho misijní práci. Prosil Pána
Boha, aby ho od toho vysvobodil. Ale Pán Bůh nevyslyšel jeho prosbu. Toto nevyslyšení jistě nebylo
způsobeno tím, že by Pavel modlitby zneužil. On prosil ne proto, aby unikl utrpení, ale jistě na účinnost
své misijní práce. Jeho prosba tedy směřovala k tomu, aby Boží jméno bylo oslaveno. A přece nebyla
modlitba vyslyšena. Apoštol Pavel přijal utrpení a v pokoře je nesl, takže byl v každé chvíli otevřen
k přijetí Boží moci. V modlitebním zápase poznával tajemství v životě s Pánem Bohem, které vyjádřil
slovy: „Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když
jsem sláb, jsem silný.“
Také Ježíš se modlil modlitbu, která nebyla vyslyšena: „Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento
kalich.“ Temnotou tohoto pokušení prochází Ježíš Kristus vítězně. Předkládá svému Otci svou úzkost,
ale netrvá na své prosbě, ale důvěrně připojuje: „ne má, nýbrž tvá vůle se staň.“ To nám ukazuje, že ve

svých modlitbách se nemusíme bát vyslovit určitou prosbu, přestože jsme v okamžiku modlitby
v pochybnostech, o co bychom se vlastně měli modlit. Také tehdy můžeme o něco určitého prosit, ale
současně dodat jako Ježíš Kristus: ne má, nýbrž tvá vůle se staň.
Tak se učíme vkládat svůj život se vším, co obsahuje, do Božích rukou v důvěře, že on nám splní
naši prosbu tak a tehdy, aby nám to opravdově pomohlo pro všechny další dny na této zemi, a i pro
věčnost. „Začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.“ Amen.

PÍSEŇ PO KÁZÁNÍ
648 – Kristus je má síla

SBOROVÁ OZNÁMENÍ A OHLÁŠENÍ
V současné době se bohoslužby ve Sborovém době Jana Roha nekonají. Máte-li zájem o návštěvu
faráře, kontaktujte faráře (mobil: 604 738 567).
Online bohoslužby najdete na webové stránce: https://www.e-cirkev.cz/clanek/6613-On-linevysilani-bohosluzeb-Ceskobratrske-cirkve-evangelicke/index.htm.
Můžete si objednávat Evangelický kalendář 2021, Na každý den 2021, Hesla Jednoty bratrské 2021,
Denní čtení 2021.

Můžete si objednávat nástěnný kalendář ČCE.
Můžete si objednávat různé výrobky z Diakonie Rolnička ze Soběslavi. Bližší informace na:
https://www.eshop.rolnicka.cz/.
V sobotu jsme se rozloučili se zemřelou Růženou Hechtovou, která zemřela 16. října 2020 ve věku
nedožitých 85 let.

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA (MODLITBA ZA DOMOV)
„Ať mír dál zůstává s touto krajinou,“ zpívá se ve známé písni Marty Kubišové, která parafrázuje
modlitbu Jana Amose Komenského. Mír – zejména Boží mír – je něco víc než jenom klid zbraní, je to
stav smíření mezi lidmi navzájem, mezi lidmi a stvořením a mezi lidmi a Bohem. Čeština má pro tento
Boží mír nádherný výraz pokoj. A za tento pokoj se budeme modlit. Za pokoj, který naplní naše nitra a
osvobodí je od nepokoje, od strachu. Za pokoj, který zůstane v nás i v těžkých chvílích, které prožíváme.
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.

MODLITBA PÁNĚ
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.

POSLÁNÍ
Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;
nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je
vůle Páně. A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale plni Ducha zpívejte společně žalmy,
chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte
díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým.
Amen. (List Efezským 5,15-21)

POŽEHNÁNÍ

Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci
měsíc. Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení
a vcházení nyní i navěky. Amen. (Žalm 121,5-8)

ZÁVĚREČNÁ PÍSEŇ
487 – Amen, Otče, rač to dáti

