29.3.2020

5. neděle postní, domácí pobožnost

Chrudim

Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, přátelé v Kristu, zdravím vás o páté neděli postní
apoštolským pozdravem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista.
Ani dnes se kvůli bezpečnostním omezením nemůžeme sejít u nás v kostele. Můžeme se ale,
v Duchu Kristově, všichni připojit k bohoslužbám, jež povede synodní senior Českobratrské
církve evangelické, Daniel Ženatý, a které bude přenášet Česká televize (kanál ČT 2) v tuto
neděli, 29. března v 10.00. Můžeme, ze svých obýváků a kuchyní společně zpívat, modlit se a
připomínat si bratry a sestry, s nimiž se potkáváme v kostele, s nimiž sedáváme v jedné lavici,
s nimiž se zdravíme podáním ruky a úsměvem. Věřím, že nám i takové bohoslužby budou
posilou ve víře, lásce a naději, pro tuto dobu tak potřebnými.
Pro vaše osobní ztišení, kdykoli během nedělního dne, vám nabízím malou domácí
pobožnost s biblickými texty, které se čtou v církvi o páté neděli postní, s modlitbami a
písněmi.
Žalm 130: Poutní píseň. Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine, 2 Panovníku, vyslyš můj
hlas! Kéž tvé ucho pozorně vyslechne moje prosby. 3 Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli
nepravosti, kdo obstojí, Panovníku? 4 Ale u tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň. 5
Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo. 6 Má duše
vyhlíží Panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru. 7 Čekej, Izraeli, na Hospodina! U
Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení, 8 on vykoupí Izraele ze všech jeho
nepravostí.
Modlitba: Milý Bože, mám přece Tvoje slovo a vím, že Tys to byl, kdo mi dal život. Ty dobře
vidíš, že ne všechno je tak, jak má být. Nevím, kde jinde hledat pomoc než u Tebe. Proto mi
pomoz. Vždyť jsi řekl a přikázal, že máme prosit a hledat a klepat, a pak že určitě dostaneme,
nalezneme a budeme mít to, po čem toužíme. Tvůj pokoj v našich srdcích. (Martin Luther)
Ezechiel 37/11-14: Potom mi řekl: "Lidský synu, tyto kosti, to je všechen dům izraelský. Hle,
říkají: »Naše kosti uschly, zanikla naše naděje, jsme ztraceni.« 12 Proto prorokuj a řekni jim:
Toto praví Panovník Hospodin: Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj
lide, a přivedu vás do izraelské země. 13 I poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše
hroby a vyvedu vás z hrobů, můj lide. 14 Vložím do vás svého ducha a oživnete. Dám vám
odpočinutí ve vaší zemi. I poznáte, že já Hospodin jsem to vyhlásil i vykonal, je výrok
Hospodinův."
Píseň: EZ 378 Bože, jenž jsi v nebesích
Evangelim Janovo 11/1-45: 1 Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betanie, z vesnice, kde
bydlela Marie a její sestra Marta. 2 To byla ta Marie, která pomazala Pána vzácným olejem a
nohy mu otřela svými vlasy; a její bratr Lazar byl nemocen. 3 Sestry mu vzkázaly: "Pane, ten,
kterého máš rád, je nemocen." 4 Když to Ježíš uslyšel, řekl: "Ta nemoc není k smrti, ale k
slávě Boží, aby Syn Boží byl skrze ni oslaven." 5 Ježíš Martu, její sestru i Lazara miloval. 6
Když uslyšel, že je Lazar nemocen, zůstal ještě dva dny na tom místě, kde byl. 7 Teprve
potom řekl svým učedníkům: "Pojďme opět do Judska!" 8 Učedníci mu řekl: "Mistře, není to
dávno, co tě chtěli Židé ukamenovat, a zase tam chceš jít?" 9 Ježíš odpověděl: "Což nemá
den dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtne, neboť vidí světlo tohoto světa. 10 Kdo

však chodí v noci, klopýtá, poněvadž v něm není světla." 11 To pověděl a dodal: "Náš přítel
Lazar usnul. Ale jdu ho probudit." 12 Učedníci mu řekli: "Pane, spí-li, uzdraví se." 13 Ježíš
mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o pouhém spánku. 14 Tehdy jim Ježíš řekl: "Lazar
umřel. 15 A jsem rád, že jsem tam nebyl, kvůli vám, abyste uvěřili. Pojďme k němu!" 16
Tomáš, jinak Didymos, řekl ostatním učedníkům: "Pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním!" 17
Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je již čtyři dny v hrobě. 18 Betanie byla blízko Jeruzaléma,
necelou hodinu cesty, 19 a mnozí z Židů přišli k Marii a Martě, aby je potěšili v jejich zármutku
nad jejich bratrem. 20 Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala
doma. 21 Marta řekla Ježíšovi: "Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. 22 Ale i tak
vím, že začkoli požádáš Boha, Bůh ti dá." 23 Ježíš jí řekl: "Tvůj bratr vstane." 24 Řekla mu
Marta: "Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den." 25 Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení i život.
Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. 26 A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.
Věříš tomu?" 27 Řekla mu: "Ano, Pane. Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má
přijít na svět." 28 S těmi slovy odešla, zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí: "Je tu Mistr
a volá tě." 29 Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k němu. 30 Ježíš totiž ještě nedošel do
vesnice a byl na tom místě, kde se s ním Marta setkala. 31 Když viděli Židé, kteří byli s Marií
v domě a těšili ji, že rychle vstala a vyšla, šli za ní; domnívali se, že jde k hrobu, aby se tam
vyplakala. 32 Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš, a spatřila ho, padla mu k nohám a řekla:
"Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel." 33 Když Ježíš viděl, jak pláče a jak pláčou i
Židé, kteří přišli s ní, v Duchu se rozhorlil a vzrušen 34 řekl: "Kam jste ho položili?" Řekli mu:
"Pane, pojď se podívat!" 35 Ježíšovi vstoupily do očí slzy. 36 Židé říkali: "Hle, jak jej miloval!"
37 Někteří z nich však řekli: "Když otevřel oči slepému, nemohl způsobit, aby tento člověk
neumřel?" 38 Ježíš, znovu rozhorlen, přichází k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen.
39 Ježíš řekl: "Zvedněte ten kámen!" sestra zemřelého Marta mu řekla: "Pane, už je v
rozkladu, vždyť je to čtvrtý den." 40 Ježíš jí odpověděl: "Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží,
budeš-li věřit?" 41 Zvedli tedy kámen. Ježíš pohlédl vzhůru a řekl: "Otče, děkuji ti, žes mě
vyslyšel. 42 Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí
kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal." 43 Když to řekl, zvolal mocným hlasem: "Lazare, pojď
ven!" 44 Zemřelý vyšel, měl plátnem svázány ruce i nohy a tvář měl zahalenu šátkem. Ježíš
jim řekl: "Rozvažte ho a nechte odejít!" 45 Mnozí z Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš
učinil, uvěřili v něho.
Modlitba: Pane světa, Mistře všech, shlédni v lásce na své lidi. Léčivým olejem svého
požehnání zalévej zraněný a umírající svět. Vyšli nás hledat ztracené, utěšovat sklíčené,
obvazovat podlomené, osvobozovat ty, kdo jsou zavaleni pod sutinami svých zhroucených
snů. (Sheila Cassidy)
Epištola Římanům 8/8-11: Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. 9 Vy však
nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá. Kdo nemá Ducha
Kristova, ten není jeho. 10 Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože
jste zhřešili, ale Duch dává život, protože jste ospravedlněni. 11 Jestliže ve vás přebývá Duch
toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i
vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá.
Píseň: EZD 671 Dej mi, Pane, Bdělé srdce
Požehnání:
Žehnej ti Pán, který tě stvořil.
Ochraňuj tě jeho Syn, který pro tebe trpěl na kříži.
Podněcuj tě Duch svatý, který v tobě působí a přebývá. Amen

