BOHOSLUŽBY 15. 11. 2020 (Dvacátá třetí 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
Oslavovati tě budu Pane celým srdcem svým, a před mocnými, žalmy tobě zpívati. Skláněti se budu k
chrámu svatému tvému, a oslavovati jméno tvé, pro milosrdenství tvé, a pro pravdu tvou: nebo jsi zvelebil nade
všecky věci jméno své a slovo své. Amen. (Žalm 138,1-2; Bible kralická šestidílná)
Milí bratři, milé sestry a milé děti, vítám vás na těchto službách Božích, ve dvacátou třetí neděli po
svaté Trojici.

ÚVODNÍ PÍSEŇ
215 – Zlatá když sluneční záře se objeví

ÚVODNÍ MODLITBA
Dobrý Bože, s díkem přijímáme tento nový den jako tvůj dar. Pomoz nám naplnit ho dobrem a láskou.
Dej nám radost ze služby Tobě a druhým lidem. Spojuj nás všechny v touze, abychom se ochotně podíleli na
obnově světa. Dej nám sílu odmítat zlo a plnit tvou vůli i za cenu obětí a námahy. Dej, ať po celý den zakoušíme
tvou blízkost a pomoc. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

PRVNÍ ČTENÍ
Evangelium podle Jana 1,1-14

PÍSEŇ
648 – Kristus je má síla

DRUHÉ ČTENÍ
První Mojžíšova 12,1-9

KÁZÁNÍ
První Mojžíšova 12,1-9
Milé sestry, milí bratři,
někomu mohou slova známého příběhu o povolání Abrama připadat docela stručná. Když uvážíme, co
znamenalo v životě pětasedmdesátiletého člověka rozhodnutí poslechnout a jít, potom se zdá, že by to
skutečně zasluhovalo více pozornosti.
„Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu.“ Takto začíná
příběh, který byl převratem a zlomem v životě tohoto biblického muže. Pán Bůh potom vyslovil svá zaslíbení a
Abram se spolu se svým synovcem Lotem vydal na cestu.
Příliš málo informací a žádné vysvětlení pro tak důležité a zásadní životní rozhodnutí. Je to jako stručná
novinová zpráva, která pouze konstatuje, k čemu došlo. A přece je v těchto několika málo biblických slovech
ukryto velké bohatství, které oslovuje také nás, dnešní lidi. Je tu vyjádřena hloubka vztahu k člověku a člověka
k Bohu. Je tu formou příběhu učiněno vyznání o moci Božího slova, které si povolává člověka na novou životní
cestu. Je tu vyznání o tom, že Pán Bůh promlouvá první, abychom o něm vůbec věděli a mohli se s ním setkat. Je
tu evangelium o tom, že když se Pán Bůh přizná k člověku a promluví k němu, otevírá se cesta dopředu. A je tu
také příklad odvahy k novému začátku.
Abrahamovo rozhodnutí nebylo jednoduchou a snadnou záležitostí. Opustit rodnou zemi, dům svého
otce, své přátele, zříci se svého postavení, dosavadní zajištěnosti a bezpečí, to nebyla samozřejmost. Někdo by
mohl říci, že něco takového si může dovolit jen lehkovážný člověk. Vzdát se všeho, co až dosud vytvářelo a
zajišťovalo život, zpřetrhat dosavadní rodové i náboženské svazky, k tomu je opravdu potřeba veliké síly. Jak by
to dopadlo s námi, kdybychom byli na Abramově místě?
Pro Abrama nebylo jiné cesty, protože byl osloven samotným Hospodinem. Stalo se k němu Slovo,
které člověka proměňuje. Slovo, které dodává sílu a odvahu k vykročení. Slovo, o němž později vyzná Janovo
evangelium: „A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce
jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.“ O tom jsme četli v prvním biblickém čtení.
Slovo Hospodinovo, které od základu změnilo Abramův život, je Slovo, které bylo na počátku. Nejedná
se pouze o slovo ve smyslu sdělení, o slovo, které jen oznamuje myšlenku, přání či rozkaz. Jde o Slovo
neoddělitelné od činu, o Slovo, které se stává. Můžeme si vzpomenout na začátek knihy Jonášovy, kde se říká:
„Stalo se Slovo Hospodinovo k Jonášovi.“ Ne že Hospodin řekl, mluvil, ale Slovo se stalo. Takové Slovo způsobilo,
že Abram šel. Byl jistě v situaci nesnadného rozhodování, ale byl přemožen Pánem Bohem.
V našem příběhu je řeč o víře. Abramova víra je jiná, nová, nepodobá se tomu, co se za víru dosud
považovalo. Je nová tím, že se rodí ze Slova, že je odpovědí na Boží povolání. Je jiná tím, že dává nový pohled na
svět a na život. Tato víra spoléhající důvěrně na toho, který je spolehlivý, otevírá oči pro nové věci. Dovoluje
pohledět za obzor našeho poznání skutečnosti. Svět, viděný zrakem této víry, už není jednou provždy
nezměnitelně dán a obklopen nepřekročitelnou osudovou hranicí. Jsme povoláni, abychom putovali do země
zaslíbené, kde bude kralovat Hospodin. Život dostává nový rozměr. Namísto živoření v začarovaném kruhu stále
se opakujícího koloběhu rození a umírání je cestou k tomu, co je před námi. Nikoli tedy život beze smyslu, ale
život v naději. Vyjdeme nebo nevyjdeme vstříc Božímu království?

Takto z našeho příběhu zní slovo také pro nás. Potřebujeme abramovskou víru. Na Boží slovo je třeba
odpovědět tím, že půjdeme vpřed. Dokud budeme váhat, dokud budeme lpět na tom, co bylo, co je, dokud
budeme se chtít předem ujistit o tom, zda se naše vykročení vyplatí, příliš mnoho toho nedokážeme. Chceme
mít víru jako vlastnictví jistot. Věřit Bohu je však něco docela jiného. „Věřit Bohu znamená spolehnout se na to,
v co doufáme, a pevně počítat s tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím.“ Je
třeba jít tak, jako šel Abram. Bez předchozího propočtu, s důvěrou, že budoucnost je země zaslíbená, kterou
nám Pán Bůh připravil a kde nás učiní velkým lidem. To je odpověď na Boží Slovo.
Bůh, který Abrama povolal a mocí svého Slova přemohl, není chladná, vzdálená a cizí bytost. Tento Bůh
je Otec, který hledá člověka a dává mu účast na plánech, které se světem má. Člověk není, jako tomu bylo
v pohanských kultech, vyloučen a odkázán k trpnému životu, jehož těžký úděl může jen trochu zmírnit, když
obětí a zaříkáváním umenší zlobu božstva, anebo si získá jeho přízeň. Cesta, která se před Abramem otevírá, je
cestou veliké služby všem. Abramovi je řečeno: „Staň se požehnáním … v tobě dojdou požehnání veškeré čeledi
země.“
Nelze nepomyslet na Ježíše, který od počátku až do konce jde stále vpřed za tímto cílem. Ježíšova víra je
poslušnou vírou vůči tomu, který zaslibuje nový věk. Ježíšova víra má odvahu jít až na kříž. A nebojí se, protože
důvěřuje tomu, kdo dal svá zaslíbení. Ani kříž nemůže vyvrátit Boží budoucnost.
Náš text pokračuje: „Šel s ním také Lot.“ Tento dodatek nemůžeme přehlédnout. Abramova víra je
strhující vírou. Lot šel s ním. Byl podmaněn příkladem, který viděl. Abram svým rozhodnutím něco dosvědčil. Lot
přece jít nemusel. Jaký měl vlastně důvod, aby se přidal k tomu riskantnímu a nezajištěnému odchodu do nové
země? A přesto šel.
Mezi řádky je tu vysloveno důležité svědectví, které nám ukazuje, jak získávat druhé lidi pro Ježíše
Krista. Otevřenost pro budoucnost, naděje a víra v pravdivost Božích slibů dosvědčená životním rozhodnutím, je
svědectví, které oslovuje.
Příběh Abramův a ještě více příběh Ježíšův odhalují tajemství víry. Přestane-li být centrem člověka jeho
„já“, starost o vlastní bezpečí, o vlastní zajištění, pak je vysvobozen k velikému kroku vstříc tomu, co je před
námi, k pravému a plnému životu.
Amen.

PÍSEŇ PO KÁZÁNÍ
171 – Buď Pánu čest

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-line-vysilanibohosluzeb-Ceskobratrske-cirkve-evangelicke/index.htm.
Můžete si koupit Evangelický kalendář 2021 (145 Kč), Na každý den 2021 (145 Kč), Hesla Jednoty bratrské 2021
(40 Kč), Denní čtení 2021 (90 Kč).

Můžete si objednávat nástěnný kalendář ČCE (69 Kč).
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/
PŘÍMLUVNÁ MODLITBA
Hospodine, Pane Bože náš. Ve světě kolem nás je mnoho bolesti a trápení a my si před tím nechceme
zakrývat oči.
Myslíme na lidi, kteří jsou sevřeni nemocí nebo mají strach o někoho blízkého. Dej, ať se odvážíme
věřit, že vzájemné modlitby nám mohou pomoci a ulevit od samoty a zklamání.
Prosíme, ať náš sbor dovede lidem zprostředkovat naději a podporu ve chvílích, kdy jsou slabí,
ohrožení a bezradní.
Děkujeme ti za lidi, kteří jsou ochotni převzít větší díl odpovědnosti za druhé. Prosíme, aby rozhodovali
moudře, prozíravě a s ohledem na ty, kteří jsou slabí.
Všechny strachy a úzkosti, ale i vděčnost a radost, kterou máme v srdci, všechno, co neumíme často
ani vyslovit a pojmenovat, ti nyní předkládáme ve společné modlitbě, která to všechno shrnuje v několika
slovech.

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.

ZÁVĚREČNÁ ČÁST

POSLÁNÍ
Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce
a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a
vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.
Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné
za všechny, jako svědectví v určený čas. Amen. (První list Timoteovi 2,1-6)

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
549 – Chvaliž Hospodina, slávy vždy Krále mocného

