10.5.2020

domácí pobožnost

Chrudim

Pozdrav: Milost Vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista.
Milí přátelé, v těchto dnech si celý svět připomíná konec druhé světové války. Osmého května
tomu bylo 75. let od ukončení nejhoršího ozbrojeného konfliktu v dějinách lidstva. Občas
slýcháme, že současná krize, způsobená koronavirem, je to nejhorší, co nás kdy potkalo.
Není. Myslím, že s válečným utrpením se to nedá srovnat. Vy, kdo jste druhou světovou válku
zažili, mi jistě dáte zapravdu. Ale i díky tomu, že ta strašná válka, s desítkami milionů obětí,
skončila, můžeme mít naději, že skončí i tato současná krize, byť ne bez obětí a smutných
následků. A o to víc můžeme být vděčni za každý den, prožitý v pokoji. Děkujme za to Pánu
Bohu.
Modlitba: Hospodine, Pane,
tolikrát jsi mi mnoho dal, teď prosím, vděčné srdce dej…
Vděčné ne tehdy, když má chuť, vždyť milost Tvá je trvalá.
Dej srdce, jehož tepem buď Tvá chvála. Amen
Písnička: z Evangelického zpěvníku 177 Nuž Bohu děkujme
Biblické čtení: Micheáš 4. kapitola, verše 1.-4. I stane se v posledních dnech, že se hora
Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní
proudit národy. 2 Mnohé pronárody půjdou a budou se pobízet: "Pojďte, vystupme na
Hospodinovu horu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my budeme
chodit po jeho stezkách." Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma. 3 On
bude soudit mnohé národy, ztrestá mocné pronárody, i ty nejvzdálenější. I překují své meče
na radlice, svá kopí na vinařské nože. Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou
se již cvičit v boji. 4 Každý bude bydlit pod svou vinnou révou, pod svým fíkovníkem, a nikdo
ho nevyděsí. Tak promluvila ústa Hospodina zástupů.
Promluva: To, co jste si právě přečetli, je krásná vize. Svět bez vizí by byl smutnější. A je v té
prorocké vizi taky naděje. Naději potřebujeme. „Naděje je stav ducha, který dává smysl
našemu životu“, řekl výstižně Václav Havel.
Starověký prorok Micheáš zpívá píseň o naději: meče budou překovány na motyky,
kopí na vinařské nože. Tohle nářadí si dovedete představit, i když už se málo používá, ale jde
tu hlavně o ten zásadní předěl, rozdíl, změnu! - Takovou, jakou je místo rachotu samopalu
rachot traktoru, místo obrněného transportéru – kombajn. Šanci tu dostává to, co lidi živí, ne
to, co lidi ničí. Bůh dává život, válka život bere. Není potřeba mnoha výkladů, aby bylo jasné,
že Bůh nechce válku. Ví, že to není dobré – pro nás. A On chce pro nás dobré. Jde o to,
abychom se k němu přidali - a stáli na Boží straně, na straně pokoje, smíření, proti válce,
která však mívá počátek v lhostejnosti k právu, v nevraživosti k jiným, odlišným, v uplatňování
násilí vůči slabším, v podporování lži proti pravdě.
„Národ nepozdvihne proti národu meče, nebudou se cvičit v boji“.- Je to prorocké slovo, je to
vize, ale jsme zváni, abychom ji zkoušeli naplnit, podíleli se na ní, uváděli ji v život. Abychom
uváděli v život pokoj. „Každý bude bydlet pod svou vinnou révou, pod svým fíkovníkem, a
nikdo ho nevyděsí.“ To je obraz nebe, které nám přichází vstříc. Dýchá z toho pokoj. Bůh
přeje pokoj blízkým i dalekým, nám, i lidem kdekoli na světě: na Ukrajině, v Sýrii, v Izraeli, v
Palestině, v Itálii i v Číně. Na nás je, abychom byli nositeli toho pokoje. Bůh přeje pokoj –
živým i mrtvým. Když vidíme (představíme si) Krista na kříži, s rozpaženýma rukama, v tom
gestu je přání pokoje, jakoby nás všechny objímal a chtěl nás držet blízko sobě navzájem.
V těchto dnech vzpomínáme také na naše padlé a zavražděné během války. S úctou a
vděčností na ně myslíme, přejeme jim ať odpočívají v Pokoji, v tom Božím, který se i nám

nabízí.
Záleží na nás, jak se k Boží nabídce postavíme. Válka je lidská věc (stejně jako hádky,
nenávist, neodpuštění, nesmíření), pokoj je Boží (stejně jako smíření, odpuštění, vstřícnost).
Do něj se nechme zahrnout. Bez úsilí to ovšem nebude: překovat meče v motyky a kopí ve
vinařské nože, to je dřina, není to zadarmo, není to bez námahy. Ale stojí to za to. Je to k
životu! - A tak „kovejme“, podílejme se na všem, co vede k životu a k pokoji. To je to, co
můžeme společně dělat. Nesme v sobě ten pokoj dál, do všech dnů svátečních i všedních. S
pomocí Boží. Amen
Písnička: z Evangelického zpěvníku - Dodatku 702 Mír na zemi daruj nám
Přímluvy: Milý Bože, ty jsi Dárce pokoje. Stojíme zde proto před Tebou a prosíme:
Přispěj na pomoc světu, který je zasažen nemocí, nenávistí, násilím, a daruj lidem mír.
Posiluj v srdcích všech, kteří mají zodpovědnost za tento svět, odvahu bránit skutečnou
spravedlnost, svobodu a důstojnost všech lidí.
Upevňuj odhodlání všech, kteří nasazují své síly v boji se zlem.
Uzdrav srdce mužů i žen, kteří zaslepeni nenávistí a sobectvím neváhají použít násilí pro
dosažení svých cílů.
Probuď v nás vnímavost pro trpící i ochotu jim pomáhat.
Nauč nás odpouštět těm, kteří se proti nám provinili, a prosit za odpuštění ty, kterým jsme my
sami ublížili.
Prosíme Tě, Bože, vyslyš nás skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť on nám otevřel cestu
do Tvého království pokoje. V jeho jménu se modlíme: Otče náš...
Přijměte povzbuzení od Ježíše na cestu do nového týdne :
Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se
srdce vaše nechvěje a neděsí!
Zvěstuji vám Boží požehnání:
Hospodin, z jehož ruky jsi vyšel, a který je tvůj Otec,
ti požehnej, a dej ti prospívat a růst na těle i na duchu.
Hospodin tě chraň před strachem a nebezpečím a vším zlým.
Hospodin nad tebou rozjasni svůj obličej, jako svítí slunce na zemi,
a buď ti milostivý, odpusť ti tvé viny a osvobodí tě.
Hospodin k tobě obrať svou tvář a shlédni na tebe v lásce a potěš tě.
Hospodin ti dej pokoj, blaho pro tělo a spásu pro duši.
Tak to chce náš Bůh, Otec, Syn a Duch svatý.
Tak to platí nyní i navěky.
Tak to platí i pro tebe.
Písnička z Evangelického zpěvníku 510 Ó,Pane můj (1. sloka)
Ohlášení: 1. Schůze staršovstva se uskutečnila ve čtvrtek 7. května od 18.00
2. Od 8. do 10. května je farářka Anna Lavická s konfirmandy na vzdělávacím soustředění.
3. Bohoslužby v našem kostele v Chrudimi zahájíme v neděli 17. května v 9.00
Bohoslužby se mohou konat za dodržení následujících nařízení, o nichž nás informovala
synodní rada, dle pokynů vlády:
Veřejné bohoslužby lze konat od pondělí 27. dubna 2020 do neděle 10. května 2020 s
účastí do 15 osob, od pondělí 11. května 2020 s účastí do 100 osob. Bohoslužby lze konat za
splnění následujících podmínek: účastníci bohoslužeb dodržují minimální rozestupy 2 metry
mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti, účastníci bohoslužeb si před vstupem do kostela
povinně dezinfikují ruce, účastníci bohoslužeb nosí roušku, vyjma okamžiku přijímání večeře
Páně, v rámci bohoslužeb se vynechá pozdravení pokoje a podávání rukou při vycházení z
kostela, kazatel, popř. též službukonající presbyter si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem
bohoslužeb, před vysluhováním večeře Páně a po něm, délka bohoslužeb se při zachování
bohoslužebného pořádku zbytečně neprodlužuje, kostel je po bohoslužbách řádně vyvětrán a
jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),je omezen přístup věřících do dalších
míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.

