
Klášter 30. 1. 2022

Vstup: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého Amen
Introitus: Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci, zvítězil svou pravicí, 
svou svatou paží! Hospodin dal poznat svoji spásu, zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost  
(Ž 98)
Pozdrav: Milé sestry a milí bratři, zdravím vás ze svojí covidové izolace. Zde v Toleranční síni 
jsme se bohužel nemohli sejít, přesto věřím, že prožijeme v našich domovech požehnanou neděli. A 
tak vás zdravím slovy našeho pána, Ježíše Krista „Pokoj Vám“.

Zazní píseň Pane, dnešek je den Chvály – pokud máte doma zpěvník, můžete se k ní přidat – čísla 
jsou uvedena na obrazovce. (1. NEZ, 2. EZ)

Píseň: 246/442

Modlitba: Hospodine, Pane Bože, před Tvou tvář přicházíme, tvé stvoření, tvoje děti. Děkujeme Ti,
že se máme kam vracet. Ty slyšíš pláč a nářek. Sleduješ naše cesty. U tebe je naše spočinutí. Naše 
návraty k tobě jsou cestou vpřed. Vstříc tvému království. Prosíme Tě, buď svým Duchem svatým 
přítomen v našich životech, proměňuj nás z jednotlivců ve svůj lid a připoj nás k zástupům, které tě 
dnes na nebi i na zemi chválí. Amen

Čtení: Gn 2, 4-25

Píseň: Starý EZ 379

2. čtení: Mt 16; 13-23

„Za koho mě pokládáte?“ S tou otázkou se obrátil na své učedníky Pán Ježíš, když s nimi procházel 
úpatím Hermonského pohoří. Známe návrhy učedníků mapujících dosah Ježíšova působení, známe i
správnou odpověď Petrovu. Říkává se někdy s trochou nadsázky, že se tam u Cezareje Filipovy 
zrodila christologie, kapitola křesťanské nauky, který se soustředí na to, jaké důsledky má to, že 
Ježíš je mesiáš. Šimon Petr vyřkl vyznání, které – co my víme? – odečetl Ježíšovi ze rtů, vytušil ho, 
když padly jiné možnosti, nebo to prostě jen tak zkoušel. Každopádně bude muset Šimon ujít 
dlouhý kus cesty, než to své teologicky správné vyznání zaplní zkušeností, stvrdí ho postoji, než se 
naučí počítat s tím, co právě řekl – první člověk na zemi vyslovil tajemství Božího plánu, o kterém 
my pozdější vyznáváme, že byl Božím úradkem od počátku stvoření. Je to pochvala i kus realismu, 
když mu na to Ježíš řekne: „tohle ti nezjevilo tělo a krev – na tohle jsi nemohl přijít sám, tohle ti 
zjevil můj Otec v nebesích.“ Že se Petr bude jen velmi pozvolna a s obtížemi sžívat se svým 
správným vyznáním, ukazuje pokračování rozhovoru, kdy se – sotva pochválen – začne Petr cítit 
oprávněn mistrovat samotného mistra. V tu chvíli, kdy by chtěl Ježíše svést od jádra jeho mesiáš-
ského tajemství, kterým bude velikonoční kříž, stává se velvyslancem ďáblovým  a slyší na svou 
adresu: „vade satana, táhni pokušiteli!“

Co je zač Šimon Petr, co jsou zač učedníci? Co jsme zač my lidé? Za koho nás považuje Písmo - a 
z jeho stránek sám Hospodin? I tato otázka je skrytě ve hře v obou příbězích, v tom starozákonním i
v tom novozákonním. Ten první z druhé kapitoly celé Bible je navíc prošpikován slovními 
hříčkami, které samy o „nátuře“ člověka mnohé vypovídají. Především, Pán Bůh člověka „uhnětl“, 
Bible používá slvoník  hrnčířského řemesla. Materiálem je zemská půda, ta se řekne hebrejsky 
adama. Z adamy uhnětl Bůh adama - hlíňáka. A aby nebylo pochyb, dodá ještě: uhnětl člověka - ten
prach z adamy. A o několik veršů dál (v.19) se pak nepříjemně stejnou frází vypráví, že Hospodin z
adamy uhnětl také všechnu polní zvěř a ptactvo. A nakonec - také žena je „vystavěna“ z adama. Ten
příběh má mnoho dalších důrazů, všimněme si ale nejprve pozorně toho, že jsme všichni, muži, 



ženy i zvířata a ptactvo, jedné nátury, jednoho původu, všichni jsme zplozenci adamy, všichni jsme 
právě i po svém stvoření „prach ze země“ (v.7). „Prach jsi a v prach se navrátíš“ slyší pak Adam a 
Eva při vyhnání z ráje, a ta věta vlastně není novým verdiktem, ale spíše připomínkou, že je člověk 
odpočátku „bytostí prachovitou“: na jedné lodi s ostatním živým tvorstvem. A při všech svých 
snech, plánech, idejích, při všem vznešeném díle, které při nás třeba je, jsme stejně odevždy 
zplozenci prachu a do prachu se navracíme, neboť tak to Pán Bůh ustanovil. To je první a v Písmu 
mnohokrát zopakovaná odpověď na otázku, za koho nás lidi Písmo pokládá.

Ale to není všechno. V příběhu neslyšíme o nesmrtelné duši, v tom dnešním příběhu (na rozdíl od 
předchozí kapitoly) neslyšíme ani o obrazu Božím, kterým člověk je. Přesto nás půda a prach 
nevystihují docela. Je zde ještě něco, co je při nás, co nás určuje a dává do pohybu a vytrhuje z oné 
spřízněnosti s půdou a zvěří. To něco je Boží úmysl a plán. Ten začne vysvítat při pozorném čtení. 

Dobře, člověk je svým původem prach ze země. Ale stvoření se točí kolem něj! Ve vyprávění 
slyšíme napřed, co všechno zde nebylo, dokud nebylo člověka: „nebylo ještě na zemi žádné polní 
křovisko ani nevzcházela žádná polní rostlina,… nezavlažoval zemi deštěm… jen vlhká mlhovina 
povalující se povalovala nad povrchem země,“ uzavírá 6.verš ten neutěšený výjev. Následuje 
uhnětení člověka, 7.v., – a s ním se jako mávnutím kouzelného proutku chaos oněch vlhkých ml-
hovin mění v zahradu Eden, v nádherně uspořádaný kosmos  bájných čtyř řek, zavlažovaných řekou
z ráje. A když člověk přivře oči, může si ty řeky přímo představit jako kříž, ramena vybíhající do 
čtyř stran, vykládaná zlatem a drahými kameny. V jejich průsečíku je ta zahrada, místo, kam 
Hospodin člověka postavil a dal mu v něm úkol.

V úkolu tedy spočívá rozdíl člověka a zvěře. Jsou sice, člověk i zvěř, stejného původu, ale 
Hospodin zve člověka, aby zasunul poslední cihlu na díle stvoření, zve ho, aby dal zvěři jméno, aby
ji pojmenoval. A není to jen finta rodiče, který nechá dítě pohrát si se zamčeným mobilem. Pán Bůh
doopravdy pozval lidi k spoluúčasti na díle stvoření. Je zvědavý, jak to člověk vymyslí. Proto 
k němu přivádí všechnu zvěř, aby také sám slyšel, co k tomu člověk poví. Takto neuvěřitelně 
důstojný úkol člověk, ten prach země, od Boha má. Pán Bůh je zvědavý, jak se toho úkolu zhostí.

Jsme určeni mnoha věcmi a jednotlivé školy se dnes dohadují o tom, jak nejlépe dosáhnout 
osvobození, emancipace, ze své určenosti minulostí. V modelovém pohledu dnešního sz příběhu je 
co do své minulosti člověk na jedné rovině s ostatním stvořením. Je jeho součástí a má se podle 
toho chovat – tj. moc si o sobě nemyslet, vědom si své prachovitosti . Ale pak je zde také ono 
opačné určení, určení z budoucnosti. Jedna vtipná reklama pracuje s tímto obrazem: kolem hloučku 
hrajících si děti se objeví průhledné obrysy domů, letadel a koncertních sálů: Z těchto dětí budou 
jednou stavitelé, letci a umělci. Mnohem jistěji, barvitěji a hlavně spolehlivěji nám Bible vyřizuje, 
že také každý z nás je určený nejenom z minulosti, ale také z budoucnosti, od Boha. Každý z nás je 
někým, koho Pán Bůh chtěl a pro koho má úkol. Člověk je pozván, aby sebe i ostatní stvoření 
dotvářel jako Boží společník ve světě. 

Je zvláštní obdoba mezi úkolem pojmenovávat stvoření a mezi úkolem vyznávat Krista. Obojí je 
něčím, na co bychom sami nepřišli. Obojím nám Pán Bůh dává podíl na svém díle – stvoření a 
záchrany. Obojí v tu chvíli z člověka činí Božího partnera. To, k čemu jsme stvoření, zakládá novou
totožnost, ke které se můžeme přimknout, namísto toho, z čeho jsme vzešli z čeho jsme uplácaní. 
Bible i pozdější křesťanská tradice to někdy vyjadřují novým jménem, které člověk na počátku víry 
dostává. Z Šimona syna Jonášova se tam pod Hermonem stal v okamžiku vyznání Petr, skála. 
Starozákonní praotec Jákob, jehož jméno znamená „podrazák“, dostává v noci u potoka Jábok (Gn 
32) od tajemného útočníka, z něhož se nad ránem vyklubal Hospodin, jméno Izrael, „zápasí Bůh.“ 
To jsou okamžiky, kdy se prachovití lidé jako vy i já stávají účastníky Božího díla. Díla, které je 
Boží – ale přece v něm na nás čeká náš díl, který za nás nikdo neudělá a na který je Hospodin 
zvědav, jak zvládneme, jak vybojujeme. Dobrodružství této cesty je v tom, že ale sebevznešenější 



úkol, který tu od Pána Boha dostáváme, nás nezbavuje omylnosti - rizika uklouznutí, podlehnutí 
hříchu. Vždyť i nově pojmenovaný Petr vzápětí slyší od Pána „táhni pokušiteli.“ Ale přesto ani 
tehdy nepřestává být v Božích očích a podle Božího úradku Petrem, stejně jako Jákob nepřestává 
být Izraelem – a jako žádný z nás nepřestává být milovanou dcerou a milovaným synem Božím. 
S tím máme počítat a na tom můžeme v životě stavět. Amen

Píseň: 744/695

Ohlášky

Přímluvná modlitba: Hospodine, necháváme se určovat kde čím. Tak často svou náladou. Svými 
představami, jak věci mají být. Svým postavením, tím, čeho jsme dosáhli. Svou vlastní, rodinnou, 
církevní i národní historií. Ale před tebou a v největší hloubce jsme těmi, které jsi ty stvořil, 
zrozenci země – a přece pozvaní k dílu tvého království. Dej, ať si tvé nové určení, které nám 
dáváš, pouštíme na tělo a necháváme se jím proměnit.
Prosíme tě za tento sbor. Proměňuj ho svým Duchem v oázu tvého království, aby byl požehnáním 
pro své okolí a rostl v tom, co je dobré ve tvých očích. Kyrie eleison
Prosíme tě za nemocné a zarmoucené tohoto sboru, buď jim blízko a dej, ať to vědí. Hospodine, 
stvořiteli a zachránče, před Tvou tvář přinášíme v tiché modlitbě lidi a situace, které nám jednotlivě 
leží na srdci. […] Jednej v nich, prosíme, tak jako jsi jednal pro Izrael na poušti, tak jako jsi jednal 
v Ježíši Kristu. Kyrie eleison
Také za náš národ tě prosíme.  Unaveni – a někteří bolestně zasaženi – covidem, prosíme tě, abys 
náš svět vytrhl z této nemoci, tak jako jsi lidi vytrhoval z řádění moru, války, sucha i záplav. 
Děkujeme ti za všechny naše bližní, kteří se starají o druhé: vyvíjí léky, pomáhají udržet chod 
společnosti, pečují o nemocné, vychovávají děti, hasí požáry – ty skutečné i ty ve vztazích...  Za ně 
všechny tě prosíme: přidej jim kuráž, výdrž a dobré nápady. Kyrie eleison
Přiznej se ke svědectví své církve – i když často koktavému, někdy zapíranému... dej nám nalézt 
jazyk pravdivého svědectví.
Se vším lidem Božím k tobě voláme slovy Pána Ježíše: Otče náš...

Poslání: Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči 
všem. Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží 
v Kristu Ježíši pro vás. Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte,
dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě. 

Požehnání: A sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu
a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

Píseň: 716/636


