Domácí pobožnost na neděli 22. listopadu 2020

Chrudim

Vstupní slovo: Hospodine, Ty jsi můj Bůh! Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu
Tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci, Tvé odvěké úradky jsou věrná pravda.
(Izajáš 25/1)
Pozdrav: Milí přátelé, přeju vám pokojné nedělní ráno a tichou radost v srdci,
otevřeném pro Boží blízkost a oslovení.
Modlitba: Milý Bože, před počátkem všeho jsi nás miloval velikou láskou. Až dosud
jsi byl s námi, a už přicházelo cokoli. Buď s námi ještě i v tuto chvíli. Vyhledej nás
svým slovem, otevírej nám zrak pro svou dobrotu a moudrost, povzbuzuj k radosti
před Tebou, povzbuzuj k důvěře, že nás předchází Tvá věrnost a doprovází tvé
smilování. Amen
Biblické čtení: Zjevení Janovo, 4. kapitola, verše 1.-11
Píseň: 354 Již připraven je trůn (EZ) nebo 360 V nebi je trůn (Svítá)
Základ ke kázání: 1 kniha Mojžíšova, 9. kapitola, verše 8.-17, zvl. verš 13.
„Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí“.
Kázání:
Kdy jste naposled viděli na obloze duhu? - Mě se to přihodilo v úterý ráno, ve
svátek17. listopadu. Venku ještě drobně pršelo, když jsem na chalupě vynášela popel
z kamen. Najednou oblohu rozzářil oblouk duhy. Taková krása! Duha se klenula od
lesa, nad loukou a polem, nad silnicí a domy, až na protější stráň. Vypadala jako most
mezi nebem a zemí nebo jako otevřená brána do nebe. Stála jsem tam na louce s
kyblíkem popela a vybavila se mi slova z první biblické knihy Genesis „Položil jsem
na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí“. Byla to pro mě
nejsvátečnější chvíle z celého dne, taková malá bohoslužba - radost, vděčnost,
upokojení, chvála Pánu Bohu za to, že je, že si nás připomíná, že na nás pamatuje.
Připadala jsem si trochu jako bratr Jan, který ve Zjevení zahlédl nádheru Božího
trůnu, rovněž ozdobeného duhou. A taky jsem si tam, v holínkách, zazpívala: „Ať mír
dál zůstává, s touto krajinou, zloba závist, zášť strach a svár, ty ať pominou. Teď když
tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lide, navrátí. Z oblohy mrak
zvolna odplouvá a každý sklízí setbu svou. Modlitba má, ta ať promlouvá, k srdcím,
která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak mráz. Ať mír dál zůstává s touto
krajinou… Písničku, kterou u nás známe jako „Modlitbu pro Martu“, ale kterou,
původně coby modlitbu, či požehnání, napsal Jan Ámos Komenský, když se
třicetiletá válka, jako povodeň, přehnala Evropou a kdy „světlo na konci tunelu“
vidět nebylo.
Tak díky duze a bratru Komenskému jsem dostala nápad, o co se s vámi podělím v
nedělím kázání :-)
V Bibli je duha znamením smlouvy, kterou Bůh uzavřel s člověkem a se vším
stvořením. Smlouva je potvrzením něčeho, co má trvání - věrnosti, pevnosti,
spolehlivosti. To všechno člověku Pán Bůh nabízí a garantuje. Jako je prsten pečetí
svatební smlouvy mezi dvěma lidmi, tak je duha pečetí smlouvy mezi Bohem a

člověkem. Ty a já, spolu v dobrém i ve zlém. Duha je znamením, že Pán Bůh svůj
slib, svou smlouvu, myslí vážně a že svůj lid a svůj svět neopouští.
Duha jako znamení smlouvy je zmíněna v pokrčování příběhu o potopě a Noemovi.
V biblickém vyprávění oznamuje Hospodin Noemu, že přijde potopa a vybízí ho, aby
postavil loď a shromáždil do ní zvířata, která tak před vodou zachrání. Když Noe
archu postaví, naplní a uzavře, přijde hrozná potopa a smete všechno živé. Noemova
schrána se plaví po rozbouřené hladině, ten jejich „nouzový stav“, kdy nemohou ani
na krok, trvá dlouhou dobu a netuší, kdy skončí a jak to přežijí. Nebyl k dispozici
žádný vyškolený „PES“, podle kterého by Noe vyhodnotil stupeň „rozvolňování“.
Měl však krkavce a holubici a podle chování tohoto ptactva usuzoval, zda se už
přiblížil konec „lockdownu“.
Vyprávění pak popisuje nový začátek, když archa s Noem a jeho rodinou i zvířaty
uvízne na pevnině. V deváté kapitole, od osmého verše, se příběh uzavírá slovy:
„Hle, já ustavuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem i s každým živým
tvorem, který je s vámi… Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a
nedojde již k potopě, která by zahladila zemi.“- Je to smlouva, dohoda, zaslíbení
Božího milosrdenství. Můžete si být jisti, že žádná potopa už nebude tak zhoubná,
aby zničila celý svět. Nebude se už opakovat co zažil a přežil Noé: stvoření bude
trvat, život nebude zničen. Nemusíte žít ve stálém strachu. Přírodní řád, přírodní
zákony budou platit. Žádná živelná pohroma nebude mít takovou sílu, aby zničila
celou zeměkouli.
Řeknete si možná, že to je slovo do pranice – přece víme, že svět ohrožují všelijaké
nepříznivé vlivy, naposled globální pandemie, kterou procházíme...Ale přes to
všechno - mít důvěru v Hospodina znamená také mít důvěru, že život člověka a život
všeho stvoření je pod ochranou, pod milosrdenstvím Stvořitele. Ta dobrá síla, která
vdechla všemu život, nenechá všechno zahynout.
Není to tak, že nejsou a nebudou všelijaká zemětřesení, požáry, povodně, epidemie, i
v bibli se dočteme, že přicházejí, ale neznamená to, že mají v moci definitivní konec
života na zemi. Problém je ovšem ten, že lidé se „hodně dobře“ snaží, aby země byla
co nejvíc zničena; horší než přírodní pohromy je nebezpečné a nezodpovědné lidské
chování. Ze strany Boží je smlouva dodržována, co svět světem trvá. Bůh lidi
nepodrazil a nepodrazí. Ze strany člověka to tak jisté není (atomové zbraně,
drancování krajiny za účelem co nejvyššího zisku, a na druhé straně nehorázné
plýtvání…) I když je to s námi hodně nahnuté, ještě není ta pověstná větev úplně
podřezaná, ještě není ze smlouvy cár papíru, ještě snad není pozdě. Je ještě možné
něco dělat pro záchranu. I my, jednotlivci?!- Ano, proto máme v bibli příběh o
Noemovi a jeho rodině. Na každém z nás záleží, jak to bude se světem dál. Noe
naslouchal Božímu hlasu, poslouchal Boha a jeho pokyny k záchraně. Ještě můžeme
žít z Božího milosrdenství, ještě se můžeme vracet k Hospodinu, učit se od něj, , brát
si příklad z jeho věrnosti, spolehlivosti, milosrdenství. Ještě pořád život trvá a na
obloze se objevuje duha, ten nadpozemsky krásný zázrak plný barev, radosti a naděje.
Most sklánějící se Boží lásky, který zaslibuje utěšení, pokoj a nový začátek, dveře
otevřené…
Až uvidíte zase někdy duhu, vzpomeňte si na Boží smlouvu, na znamení toho, že On
chce být s námi v dobrém, že na nás pamatuje, že nám vstříc přichází Boží láska.

Modlitba: Kriste, náš Pane, v Tobě nejvíc se potkáváme s Božím slitováním, s Boží
věrností a spolehlivostí. Tvé vzkříšení je nad duhu zářivějším znamením, že na nás
Bohu záleží, že na nás v dobrém pamatuje. Nezasluhujeme si Tvou lásku, ale
důvěřujeme, že Tvé milosrdenství je tím prvním i posledním, co se život dotýká.
Amen
Píseň: 697 Moc předivná nás tiše obestírá (EZD) nebo ze Svítá 311 „Duha“
Ohlášení:
1/Od čtvrtka je už známo, že nouzový stav bude prodloužen do soboty 12.12.
Znamená to stále velmi omezenou možnost konat bohoslužby v kostele (poslední
informace je max 20 lidí).
Synodní rada nám ovšem nabízí možnost spojit se na první adventní neděli, 29.
listopadu, při on-line přenostu bohoslužeb, které povede synodní senior Daniel
Ženatý. Přenos se bude konat z pardubického sboru a odkaz na něj najdete zde:
https://www.e-cirkev.cz/

2/ Obdrželi jsme už zásilku Evangelických kalendářů i příručky Na každý den. Cena
je letos shodná – za jeden výtisk 145 Kč. Můžete se pro ně zastavit, když budete mít
cestu. Ještě stále jsou k mání „nezadané“ výtisky“, můžete si je i nadále objednávat.
Rovněž meditace a modlitby „Zastav se na chvíli,“ které vydává nosislavský sbor, již
máme k dispozici. Cena je 30 Kč za jeden výtisk. Výrobky z Diakonie Rolnička jsou
objednány a měly by každým dnem doputovat poštou do Chrudimi. Někteří z vás tu
máte stále ještě nevyzvednuté další číslo Českého bratra.
3/ V pátek 20.11. zemřela sestra farářka Jana Kalusová, rozená Kabeláčová z
Chrudimi, ve věku 89.let. Veřejný pohřeb se rodina rozhodla odložit až na příznivější
čas.
4/ Stále počítáme s tím, že v neděli 13. prosince uspořádáme dobročinný adventní trh
ve prospěch Nikolky Gergélyové ze Zaječic. Prosíme, můžete li, přispějte dárkovými
předměty (vánoční ozdoby, suché vazby, obrázky, svícny, háčkované dekorace, taky
domácí zavařenou či sušenou zeleninu a ovoce…) Přemýšlíme nad farním
„okénkovým prodejem“, nepůjde li to jinak zařídit. Děkuji za vaši ochotu a pomoc.
5/ Sice zatím nevíme, jak budou probíhat letošní vánoční svátky a kdy a do jaké míry
se budeme moci sejít v kostele, ale určitě chceme připravit pro děti ze sboru vánoční
nadílku. Protože i dětskou vánoční slavnost budeme chtít připravit, byť možná pouze
za pomoci internetového přenosu. Staršovstvo usneslo, že vykonáme sbírku na
nadílku jako každý rok, během adventního období.
Přímluvy: Bože, Otče všech lidí, Ty žádáš, abychom nesli lásku tam, kde chudí jsou
ponižováni, radost tam, kam nedošla Tvá zvěst, smíření tam, kde jsou lidé rozděleni.
Pomoz nám smířit otce se synem, matku s dcerou, manžela s manželkou, sestru a
bratra, věřícího s tím, kdo nemůže uvěřit, a také křesťany, kteří se nemilují.

Ty nám otevíráš cestu ke smíření, pomáháš k tomu, aby církev, zraněné tělo Kristovo,
byla solí a světlem společenství, pro chudé tohoto světa i pro celou lidskou rodinu.
(Modlitba Matky Terezy).
Společně nebo sami, nahlas nebo potichu, připojte se k modlitbě, kterou nám
zanechal náš Pán, přítel a bratr Ježíš: Otče náš… Amen
Poslání (to je slovo, které nás může provázet v příštích dnech): Ž 103/8-11
Požehnání: Milost našeho Pána, Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého
buď a zůstávej s vámi se všemi.
Píseň: 443 Přijď, Králi věčný náš (EZ)

