Domácí pobožnost na neděli 15. listopadu

Chrudim

Vstupní slovo: Janovo evangelium 1/1-5
Pozdrav: Milí přátelé, přeju vám pokojné nedělní ráno a tichou radost v srdci,
otevřeném pro Boží blízkost a oslovení.
Modlitba: Děkujeme Ti, Pane Bože, že tu před Tebou můžeme, každá a každý tam,
kde se právě nacházíme, ať už s rodinou, ve dvojici nebo o samotě. Že tu můžeme být
před Tvou tváří a v důvěře naslouchat Tvému Slovu. Děkujeme také za to, že i Ty
nám nasloucháš. Tobě můžeme vše svěřit. Jen tobě můžeme říci o všem, co nás trápí
a svazuje. Prosíme, dávej nám jistotu, že jsi s námi a že nás slyšíš. Pomáhej nám,
když je nám zle, když se cítíme sami a opuštěni. Prosíme o Tvého Ducha, abychom
poznávali, že jsi s námi i tam, kde bychom to nečekali, i tak, jak si ani nedovedeme
představit. Dávej nám novou sílu a nové úkoly. Dej, ať dokážeme pomáhat dobrému
ve světě. Ukazuj nám, že je na světě dost dobrých lidí a že Tvůj lid není opuštěn.
Prosíme, opatruj celý náš svět. Amen
Biblické čtení: 1. Královská 19 kapitola, verše 1.-21.
Píseň: 673 Dej odvahu včas slyšet, co pro nás, Pane, máš
Základ ke kázání: 1 Královská 19/9-11
Občas se mě někdo zeptá, zda si myslím, že koronovirová pandemie je Božím trestem
tomuto světu. Nemyslím. Mám za to, že Pán Bůh nehází na lidi za trest nějaké viry či
jiné neřádstvo. Ale že i to, co nás tady na světě sužuje, co jsme sami způsobili a s čím
si rady nevíme, může použít, aby nás na něco upozornil. Aby nám dopřál čas a
prostor zhodnotit, jestli s darem života – svého, svých bližních, přírody kolem, dobře
nakládáme. A pokud ne, abychom měli příležitost to přehodnotit a vykročit lepším
směrem. K tomu ale potřebujeme určité ztišení, nezahlcenost tím, co kolem nás
hlučně pádí, čím se necháváme vláčet, zavalit a semlít. V rachotu životního tempa,
kdy všude musím být, všechno musím zkusit, všechno chci stihnout a zažít, není na
opravdové ztišení čas. A když pak něco rupne, kola se přestanou točit, nastane ticho,
které může děsit, ale které také poskytne šanci, zaslechnout Boží hlas tak, jak jsme ho
dosud, ve svém zahlušení vším možným, neslyšeli. Hlas jemný, tichý, hlas, který
nepřehlušuje naše nářky, ale ukazuje nám novou cestu a nový smysl. I když to může
znamenat jít zase kus zpátky a dělat i nesnadné, ba těžké kroky a rozhodnutí.
Vím, sestry a bratři, že v době plné neklidu dát v sobě prostor Božímu slovu, aby
mělo šanci nově k nám promluvit, není snadné. Také o ztišení sama zápasím.
V tomto mém uvažování mi byl pomocí příběh o Eliášovi na Chorébu, který jsem
vám nabídla k přečtení z Bible.
Eliáše ke ztišení a setkání s hlasem „jemným a tichých“ přivedou drsné podmínky a
špatná situace: krize ekonomická i společenská a mstivý vládce. Eliáš už neví jak dál,
bojuje o své přežití, o svou existenci. Už má všeho dost, už ani nečeká změnu, už jen

chce, aby všechno skončilo. Je unavený, vyčerpaný, nemá už sílu na žádné
náboženské a vyznavačské aktivity (jako byl např. zápas s bálovými proroky na hoře
Karmel, viz 17. kapitola).
Proto se ocitá znovu na útěku. Už dříve musel uprchnout před hněvem krále Achaba,
který těžce snášel prorokovu kritiku svých bezbožných způsobů života a vlády. Eliáš
je v koncích. Teď se nachází v poušti na pokraji svých sil, zcela vyčerpaný. Tak je na
tom prorok, tak je na tom obrazně celá izraelská pospolitost. Eliáš usíná a přeje si
zemřít.
Myslím, že ho chápeme, v určitých situacích je pocit úzkosti z osamění, bezmoci,
beznaděje, svým způsobem namístě. Není zde na místě Eliáše kritizovat, že se hroutí.
Spíš jsme tím příběhem vedeni ptát se, zda-li i v tak bezútěšné situaci nemůže přijít
pomoc, nová šance, nové vidění věcí. - K Elijášovi takové ujištění a pozvání přišlo, i
když on se přitom nevzpamatoval hned napoprvé.
Eliáše probouzí Boží posel. Přinesl pokrm. Anděl Boží nepřistupuje k Eliášovi
s výtkami nebo radami ale poskytuje mu „první pomoc” pro záchranu života.
Říkáte si, kde jsou dnes ti Boží andělé?- Zdali pak to nejsou ten nebo ta, kdo podají
vodu žíznivému, chleba hladovému, povzbuzení opuštěnému, všimnou si prchajících
před násilím, těch, kdo jsou v ohrožení života…? Kdo nám zavolají, navštíví nás,
pošlou dopis a pozdrav, přinesou léky nebo buchtu…
Dvakrát přijde anděl s pomocí k Eliášovi, ale pak už je to na něm, aby vstal a šel dál
(čtyřicet dní je v Bibli označením pro dobu náročnou, dlouhou, plnou překážek).
Další pomoc pak nespočívá v tom, že prorok obdrží okamžitě správné řešení, ale
v tom, že Eliáš dostane příležitost k tomu, aby se ztišil (to je ten pobyt v jeskyni) aby
svou situaci samostatně zhodnotil. Hospodin nenechá Eliáše být, neponechá ho
„svému osudu“. Hospodin k Eliášovi mluví.
„Co tady děláš, Eliáši?” - Elijášovi se ukázal sám Bůh. Bůh, který je vznešený a
svatý. Doprovázely ho úkazy na nebi. Nejprve zadul vítr tak silný, že se bortily skály.
Potom přešlo zemětřesení. Nakonec oheň. Nic z toho se však nemůže s Hospodinem
porovnávat. Je jiný, než jak si ho představujeme. Nepodobá se větrné smršti, která
ohrožuje lidské životy. ani ničivému zemětřesení. Je dobrý k člověku. Zve nás k sobě.
Neohlušuje nás ani nepřekřičuje. Boží hlas je tichý a jemný. Nechává pro nás prostor
před svou tváří. Elijáš dostal příležitost, aby Bohu řekl, co ho trápí. A Pán Bůh mu
dává šanci, aby do těch svých stížností něco podstatného zaslechl. Ale není to v tom
zemětřesení, větru a ohni. Vedle těch pohrom, zaslechne hlas jemný a tichý, hlas
Boží.
Lidé hledají Boha za všemi možnými katastrofami a podivnými přírodními úkazy, ale
on sám se skrývá v hlasu jemném a tichém. V hlasu, který může být tak snadno
přeslechnut. Dává se nám poznat ve svém slovu, ve slovu, které ze tmy činí světlo. To
mnoha lidem připadá málo. Eliáš však Božímu slovu naslouchá. Všimli jste si, že
Hospodin ho nijak neutěšuje, nechlácholí, ale dává mu nové úkoly a posílá jej zpět?
Hospodin nepustil svět z rukou a chce nás mít při jeho obnově. Pán Bůh nám nenabízí
model života „po nás potopa!“, ale „po nás budoucnost!“. Nabízí nám svým slovem a
svým vedením angažovaný postoj, ne rezignaci. Nabízí nám, skrze ztišení se,
prohlédnout k naději, i tam, kde nám to připadalo nemožné a marné.

Modlitba: Kriste, náš Pane, děkujeme, že Ty nejsi hlučně poroučející pán, že jsi tichý
a pokorného srdce. Protože, jak jinak bys nás mohl snést? Jak jinak bys nám mohl
pomoci v našem hlučném zmatku a halasné náročivosti? Děkujeme, že nás zveš k
sobě, nabízíš ztišení, nenárokování si, odpočinutí a pokračování života, který není
břemenem. Amen
Píseň: 176 Někdo mne vede za ruku
Ohlášení:
1/ Doposud není rozhodnuto, zda a o kolik dní nebo týdnů budu prodloužen nouzový
stav, je ale velmi pravděpodobné, že se bude týkat i neděle 22.11. Bohoslužby tedy
zřejmě nebudou ani příští týden. O vývoji vás budeme pravidelně informovat,
můžete také sledovat stránky Synodní rady 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. Bude dobré, když se mi předem ozvete na telefon 739105160, abyste mě
zastihli na faře. Mám totiž ve dnech 12.- 20. listopadu dovolenou a pár dní nebudu
doma. (Bratr senior velmi pečlivě dbá o to, abychom si do konce roku dovolenou
řádně vybrali :-)
3/ Chci vám poděkovat za to, že i když se nemůžeme potkávat, pamatujete na to, že k
sobě patříme. Že si navzájem telefonujete a vyřizujete pozdravy, vypomáháte si, že
pamatujete na sborové i jiné sbírky, které posíláte různými způsoby a cestami; díky
sestře pokladní Ivě, že je pilně zapisuje, ukládá a odesílá na místo určení; poděkování
patří Blehovým za vzorné posekání a úklid kostelní zahrady ve Slatiňanech.
4/ Chci vás poprosit, pokud víte o někom ve svém okolí, že potřebuje fyzickou
pomoc nebo rozhovor, případně návštěvu, nebo vy sami toto potřebujete, dejte vědět
mně nebo někomu ze staršovstva, abychom vás mohli kontaktovat.
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.
6/ Mám vyřídit pozdravení a přání Božího opatrování od bratra faráře Ludvíka
Klobásy, dříve našeho milého souseda, nyní obyvatele myslibořického domova pro
seniory. Jsme spolu v pravidelném mailovém spojení. Také bratr Luňáček, věrný člen
našeho sboru, nyní v DD v Heřm. Městci, vás pozdravuje.
Přímluvy:
Bože míru a pokoje, ve svých myšlenkách nyní míříme tam, kde není mír a pokoj.
Prosíme Tě za lidi, kteří všude tam žijí a zakoušejí útrapy ozbrojených konfliktů a
války a nenávistných útoků. Myslíme na ty, kdo jsou na útěku ze svých domovů, ale i
na ty, kteří utéci nechtějí, nemohou nebo nedokážou. Zvláště si připomínáme děti,
nevinné oběti zla dospělých a zvůle mocných. Věříme, Bože, že jsi jim blízko.

Prosíme, ať to pocítí i v blízkosti lidí. Říkáme ve svých srdcích nebo i nahlas: Pane,
smiluj se.
Předkládáme Ti v naší modlitbě ty, kteří zbytečně a předčasně zahynuli, zraněné a
zmrzačené. Myslíme i na ty, kdo jsou zraněni duševně a duchovně, lidi s myslí
naplněnou odsudky, nenávistí a mstou. Často nejsme lepší než oni. A tak Tě prosíme
o tvé milosrdenství a milost pro ně i pro nás. Dej těm, kdo nenávidí a působí zlo,
zastydět se a odvrátit od svých zlých cest, těm, kterým bylo ublíženo, sílu odpouštět,
a těm, kdo mají moc měnit dějiny, dávej moudrost a laskavé srdce. Říkáme ve svých
srdcích nebo i nahlas: Pane, smiluj se.
Děkujeme Ti za všechny, kde se proti zlu staví dobrem, nenávisti soucitem,
ubližování pomocí druhým. Děkujeme Ti za lékaře bez hranic, za všechny, kterým
není lhostejné utrpení vzdálených bližních. Prosíme o sílu a vytrvalost pro ty, kteří
kdekoli, u nás nebo ve světě, v nemocnicích, v eledéenkách nebo na bojištích,
přinášejí utišení, povzbuzení, lidskou solidaritu. Posiluj jejich kroky. Prosíme,
obracej nás k sobě a k našim bližním. Říkáme ve svých srdcích nebo i nahlas: Pane,
smiluj se. Otče náš...Amen
Poslání: (to je slovo, které nás může provázet v příštích dnech):
„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny a já vám dám
odpočinout“, praví náš Pán Ježíš.
Požehnání:
Milost našeho Pána, Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého bu a
zůstávej s vámi se všemi.
Píseň: 419 Mocný Bože, při Kristovu, zachovej nás spásy slovu

