BOHOSLUŽBY 8. 11. 2020 (Dvacátá druhá 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
Z hlubokostí volám k tobě, Hospodine; Pane, vyslyš hlas můj: nakloniž uší svých k hlasu
pokorných proseb mých. Budeš-li nepravosti šetřiti, Hospodine Pane, kdo ostojí? Ale u tebe jest
hojné odpuštění, tak aby uctivost k tobě zachována byla. Očekávám na Hospodina: očekává duše má,
a ještě vždy očekává na slovo jeho. Duše má očekává Pána, více než ponocní jitra, více, pravím, než
ponocní jitra. Očekávejž i ty Izraeli na Hospodina: nebo u Hospodina jest milosrdenství, a hojné u
něho vykoupení. Onť zajisté vykoupí Izraele ze všech nepravostí jeho. Amen. (Žalm 130,1-8; Bible
kralická šestidílná)
Milí bratři, milé sestry a milé děti, vítám vás na těchto službách Božích, ve dvacátou druhou
neděli po svaté Trojici.

ÚVODNÍ PÍSEŇ
211 – Aj, slunce skvoucí, mocné nad nocí

ÚVODNÍ MODLITBA
Hospodine, Pane Bože náš, stvořil jsi nás jako bytosti toužící, žízníci, hledající naplnění.
Děkujeme ti za království, se kterým jsi za námi přišel. Děkujeme ti za to, že smíme vnímat, jak
nebeské království začalo, jak roste a působí také dnes. Věříme, že tvůj syn, Ježíš Kristus, přijde znovu,
aby Boží království ustavil v plnosti a aby v něm kraloval na věky. Smíme z toho čerpat sílu a naději.
Přijmi za to naši vděčnost a chválu. Máme na mysli ty, kteří tuto osvobozující a posilující zvěst dosud
nepoznali, stejně jako ty, kterým tato zvěst zevšednila nebo zhlostejněla. Smiluj se nad těmi, kdo tuto
zvěst zavrhli. Prosíme, přicházej v Duchu svatém také dnešního dne do tohoto shromáždění, aby nás
nedokonalé, slabé, klesající přemáhalo a znovu a znovu stavělo na nohy tvé oslovení. Prosíme, dej,

abychom se tvému Slovu nebránili, přestože nám nebude vždycky příjemné a bude nás volat ke
změně. Tobě, Bože Otče, Synu i Duchu svatý, buď čest a sláva nyní i navždy. Amen.

PRVNÍ ČTENÍ
Evangelium podle Jana 4,1-26

PÍSEŇ
611 – Není lepší na tom světě

DRUHÉ ČTENÍ
Evangelium podle Jana 4,27-42

KÁZÁNÍ
Evangelium podle Jana 4,27-42

Milé sestry, milí bratři,
na cestě z Judska do Galileje se Ježíš v blízkosti samařského města Sychar u Jákobovy studně
setkává se samařskou ženou. Jeho rozhovor s ní přijměme jako příklad Ježíšova citlivého přístupu k
lidem, který může být modelem a vzorem také pro nás.
Nejprve si stručně shrňme základní informace o tom, s kým se Ježíš setkává. Jednalo se o
Samařanku. Židé Samařany považovali za potomky smíšených manželství Židů a pohanských
přistěhovalců v době po vyvrácení severního Izraele. Ve 4. století před Kristem si Samařané postavili
na hoře Gerizím vlastní chrám a Boha uctívali svým vlastním způsobem. Mezi Židy a Samařany
panovalo velké napětí. Židovský vůdce Jan Hyrkán podnikl v roce 128 před Kristem vojenskou akci a
chrám na Gerizímu zbořil. Samařané později na oplátku znesvětili jeruzalémský chrám, když v jeho
prostorách rozházeli lidské kosti. Židé považovali Samařany za odpadlíky, a nestýkali se s nimi.
V tehdejší židovské kultuře nebylo považováno za vhodné, aby muž hovořil se ženou. V tradici
otců zachovanou v Talmudu se říká: „Se ženou se nemá hovořit na ulici, dokonce ani se svou vlastní
ženou a jistě ne s ženou někoho jiného kvůli pomluvám mužů.“ A na jiném místě čteme: „Je zakázáno
pozdravit ženu.“ Také samotní Ježíšovi učedníci po návratu z města jsou překvapeni, že Ježíš
rozmlouval s ženou.
Samařská žena se pro svůj způsob života vyhýbala kontaktům s lidmi. Je to zřejmé z toho, že
přichází sama ke studni k čerpání vody v pravé poledne, což nebylo obvyklé. Měla již pět mužů a nyní
žila nelegitimně s dalším. Rabíni v tehdejší době zakazovali ženě provdat se více než dvakrát či nejvýše
třikrát. Samařané uznávali za svatá Písma pouze Tóru a tam byl za nelegitimní vztah s mužem určen

trest kamenováním.
Žádná ze jmenovaných bariér však nezabránila Ježíši, aby vedl s touto ženou pastýřský
rozhovor. Výsledkem tohoto rozhovoru bylo, že jí posloužil nejen k víře, ale učinil z ní dokonce první
misionářku mezi Samařany. Ježíš totiž v této ženě rozpoznává ženu, která sice nežije podle Božích
zákonů, ale v prázdnotě svého dosavadního života jako vyprahlá a žíznivá touží po pravém a plném
životě.
Ježíš navazuje kontakt se ženou tím, že poprosí o trochu vody. „Dej mi napít!“ Ježíš je po cestě
unavený a prosí o trochu vody. Jak příkladná je pokora Ježíše také nám, když chceme sloužit našim
bližním k víře. Jestliže se pro svou víru a styl života nad druhými povyšujeme či se jim vyhýbáme, pak
jim nemůžeme být ku prospěchu. Navázání úzkého kontaktu znamená, že jim dáme najevo, že jsme
jako křesťané normální lidé, kteří mají stejné lidské potřeby, radosti i starosti jako ostatní. Pro
navázání kontaktu s druhými lidmi je potřeba pokorného a laskavého přístupu. Žena je překvapená, že
Ježíš s ní vůbec navazuje rozhovor, a dokonce jí prosí o vodu.
Ježíš, který navázal rozhovor v roli prosebníka pokračuje v rozhovoru tak, že přichází s
jedinečnou nabídkou. „Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala pít, požádala bys
ty jeho, a on by ti dal vodu živou... Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil
vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem,
vyvěrajícím k životu věčnému.“ Žena zatím neví, že hovoří s tím, kdo je větší než praotec Jákob a jaký
je pravý smysl výrazu „živá voda“. Chtěla by se však napít takové vody, po které by již nežíznila a
nemusela již pro vodu chodit do studně. Ježíš jí však vede od věcí pozemských k pochopení věcí
duchovních.
Než však může přijmout dar věčného života, potřebuje přijmout odpuštění a očištění od všech
hříchů svého dosavadního života. Ježíš jedná s velkou citlivostí a taktem, když potřebuje ukázat
bolestné věci jejího dosavadního života. Proto rozhovor pokračuje: Ježíš jí řekl: „Jdi, zavolej svého
muže a přijď sem!“ Žena mu odpověděla: „Nemám muže.“ Nato jí řekl Ježíš: „Správně jsi odpověděla,
že nemáš muže. Vždyť jsi měla pět mužů, a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu.“
Žena poznává, že se setkala s někým, kdo o ní všechno ví, neomlouvá její hřích, ukazuje jí pravou
hloubku její nouze, a přesto jí neodsuzuje a nezavrhuje.
Nejprve viděla v Ježíši unaveného a žíznivého poutníka, pak ho rozpoznává jako proroka a
nakonec, když vyjádří naději, že přijde Mesiáš, Kristus, který dá odpovědi na všechny otázky, slyší
Ježíšovo slovo: „Já jsem to – ten, který k tobě mluví“ a rozpoznává v něm Mesiáše. Slyší od Ježíše také
odpověď na základní spornou otázku mezi Židy a Samařany, zda Hospodina mají lidé uctívat na hoře
Gerizím či v Jeruzalémě: „Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře ani
v Jeruzalémě... Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v
Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit

v Duchu a v pravdě.“
Samařanka se stává svědkem Ježíše Krista mezi svými soukmenovci. Žena tam nechala svůj
džbán a odešla do města a řekla lidem: „Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všecko, co jsem
dělala. Není to snad Mesiáš?“ Vyšli tedy z města a šli k němu. Voda ve vědru z Jákobovy studnice již
pro ni není tak důležitá a spěchá, aby všem v městě pověděla o svém setkání s Ježíšem. Svědectví
jedné ženy posloužilo mnohým k tomu, že také oni se setkali osobně s Ježíšem a uvěřili v něho jako v
Mesiáše. Mnoho Samařanů z onoho města v něho uvěřilo pro slovo té ženy, která svědčila: „Všecko mi
řekl, co jsem dělala.“ Když k němu ti Samařané přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. I zůstal tam dva dny.
A ještě mnohem víc jich uvěřilo pro jeho slovo. Oné ženě pak říkali: „Teď už věříme ne proto, cos nám o
něm řekla; sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu Spasitel světa.“
Ježíš ve svém slově k učedníkům odhaluje, jaké je jeho poslání v tomto světě a jaké má být
také poslání jeho učedníků. „Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho
dílo... Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole, že již zbělela ke žni.“ Křesťané mají v
tomto světě určitý úkol. Mají být Kristovým svědkem. Mají druhým povědět o Ježíši Kristu. Živá víra
vede k radostnému a živému svědectví o Kristu.
Příběh o Ježíšově rozhovoru se samařskou ženou nám může být příkladem toho, jak také my
můžeme přistupovat k lidem a vést je k osobnímu setkání s Ježíšem. Víra vzniká tam, kde se člověk
setká s Ježíšem a uslyší jeho hlas. Amen.

PÍSEŇ PO KÁZÁNÍ
178 – Krásná je modrá obloha

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-Online-vysilani-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
najdete zde: https://www.eshop.rolnicka.cz/.




Můžete si objednávat různé Bible a další knihy. Bližší informace najdete zde:
http://www.dumbible.cz/
V pondělí proběhne jednání staršovstva v podobě emailové korespondence

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA
Hospodine, Pane Bože náš, tvé království není z tohoto světa, ale má sílu a moc proměňovat
tento náš svět k lepšímu, k dobrému místu pro život. Dej, aby nám bylo blíže, jak o to chceme nyní
prosit.
Prosíme, přicházej do našich temnot a přinášej Boží světlo lásky, pravdy, života.
Prosíme, přicházej za osamocenými a buď jim nablízku, posílej své učedníky, aby tvou blízkost
ztělesnili a učinili viditelnou.
Prosíme, přicházej ke své církvi a veď ji k poslušnosti svého vedení, aby v naší společnosti
sloužila k větší chvále Boží.
Prosíme, přicházej do konfliktů a bojů a přinášej svůj pokoj dalece převyšující každé naše
pomyšlení.
Prosíme, přicházej tam, kde pro všední starosti není čas na ztišení, na odpočinutí. Dávej
poznat, že všechen svůj čas máme od Boha a můžeme si díky jeho péči dovolit mu sedmý díl svého
času věnovat.
Prosíme, přicházej i k lidem spokojeným a dej pochopit, že ve víře mohou nalézat obohacení
všichni, i ti, kdo jsou šťastní a úspěšní.
Prosíme za ty, kdo nově budou řídit veřejné věci a ponesou odpovědnost za mír a
spravedlnost ve světě.
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
A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká
vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce
spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Amen. (List Filipským 1,9-11)
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 489 – Tvé požehnání, dobrý Otče

