
Klášter 22. 11. 2020 – domácí bohoslužby
Biblické čtení: Ageus 1

Judský místodržitel Zerubábel neměl snadnou práci. Země, kterou mu perský král přikázal spravovat, byla 
zpustlá, chudá a zanedbaná. Jeruzalém byl v troskách, po venkově se volně potulovaly zločinecké tlupy a 
divoká zvířata. Půda, kterou po generace nikdo neobdělával, zplaněla a výnosy z polí a sadů byly ubohé. A do 
toho to sucho – hrozné sucho, jaké dlouho nikdo nepamatoval. Navíc se ze zajetí vraceli povětšinou chudí lidé. 
Ti, kdo si v Babylóně našli dobré živobytí, se zpátky do vlasti obvykle moc nehrnuli. V důsledku toho všeho 
byla státní pokladna permanentně vymetená, a co se podařilo ušetřit, to padlo na odvody pro perského vládce.
„Nejhorší jsou ty tlaky ze všech stran“ pomyslel si Zerubábel. „Nově příchozí si pořád stěžují, že nemají kde 
bydlet – jejich domy buď spadly nebo je zabrali pohané. A chtějí, abych to řešil. Jeruzalémští se domáhají 
hradeb, zemědělci zavlažovacích kanálů a kněží by chtěli bohatější svátky. A každý je samozřejmě naprosto 
přesvědčen, že právě jeho požadavky bych se měl zabývat přednostně. No jo, poradit umí každý, ale schválně 
kdo by si to se mnou vyměnil.“
Do místnosti vstoupil sluha a ohlásil dnes už asi dvacátého stěžovatele: „Pane, prorok Ageus žádá o slyšení“ 
Zerubábel obrátil oči v sloup. „Ještě ten tu chyběl!“ Poprvé zaznamenal tohoto zvláštního kazatele teprve před 
pár týdny, a od té doby je ho všude plno. S neúnavnou vytrvalostí rozhlašuje, že mizérie, do které se Judská 
provincie propadla, nějak souvisí s tím, že Židé doposud neopravili Chrám. „Další chytrák, co si myslí, že 
peníze snad rostou na stromech“ Povzdechl si Zerubábel. „No, ale vyslechnout bohužel musím každého, je to 
moje práce. Pusť ho dál.“
Ageus vypadal přesně tak, jak si Zerubábel představoval proroka: byl to starší muž drobné postavy, oblečený do
dlouhého šedého pláště. Tvářil se přísně a jeho hluboko posazené oči planuly jako dva uhlíky. Byl výrazný – to 
ano, ale nebylo na něm nic hrdinského nebo vznešeného. Zerubábelovi nikdy nepřirostly k srdci legendy, líčící 
Mojžíše, Elijáše a další dávné proroky jako statné bohatýry nebo důstojné starce, obestřené aurou svatosti. 
Líbila se mu myšlenka, že si Bůh povolává za služebníky docela obyčejné lidi – už proto, že on sám si nijak 
výjimečný nepřipadal.
„Naše země nevzkvétá. A víš, proč se to děje?“ zeptal se skřípavým hlasem prorok. „Protože se každý stará jen 
o to svoje. Vlastně se nijak nelišíme od ostatních národů, které tu žijí – máme stejné problémy a zkoušíme je 
řešit stejným způsobem: pracovat tvrději, víc ušetřit, zvýšit poplatky… A nefunguje to - protože Židé jsou Boží 
lid a zemi, kterou teď znovu osidlujeme, nám daroval Hospodin. Když se ale rozhlédneš kolem, tak to nijak 
nepoznáš: Na Hospodina nikdo nemá čas, na jeho Dům nejsou prostředky – jakoby nebyl tím prvním a 
nejdůležitějším, koho Žid má. Kdejaká zahrádka, kdejaký útulný obývák je pro vás teď důležitější, než váš 
zachránce. Já jsem ti ale přišel říct hlavně tohle: neboj se! Hospodin vyvedl svůj lid z Egypta, nesčetněkrát ho 
zachránil z rukou dobyvatelů a podpíral ho po celou dobu zajetí. On nás rozhodně neopustí ani v teď, když jsme
se navrátili do své zaslíbené země. Otázka ale je: stojíte o něj vůbec?“
Zerubábel se chystal po náročném dni ke spánku, pořád ale musel myslet na to, co mu řekl Ageus. „Já vím – je 
to ostuda, že po tolika letech je dům Hospodinův stále v troskách. Jak ale můžu vědět, jestli nám stavba Chrámu
opravdu nějak pomůže? Je to nesmírně drahý projekt, určitě spolkne velkou část rozpočtu. Už teď chybí peníze 
na všech frontách, a pokud začneme stavět Chrám, tak nezbudou už vůbec na nic jiného. Navíc, v Babylóně 
Bůh žádný svůj příbytek neměl – a stejně byl celou dobu se svým lidem, Ageus to sám říkal. Dokud nebudu mít
solidnější důkazy, že obnova chrámu je tak zásadní, tak se obávám, že by bylo příliš nezodpovědné v ní utopit 
všechny prostředky. A kdo ví, třeba stačí, když budeme apelovat na lidi, aby se pořádně modlili, víc četli Tóru a
dávali větší almužny. Za zkoušku to rozhodně stojí“.
Pozvolna se propadal do neklidného spánku. Zdál se mu sen: Procházel se ruinami chrámu, byl tam sám a 
přitom na každém kroku někoho zahlédl. Támhle svého prapředka, krále Šalomouna, který Chrám založil. Tady
zase Jeremiáše, jak chodí se jhem na krku, aby Boží lid varoval před pohromou, která se nezadržitelně blížila. 
Viděl nesčetné množství lidí, jak se sem přicházejí modlit. Viděl poutníky, jak ze všech stran míří na svátky do 
Chrámu – viděl, jak se spojují do zástupů a zpívají po cestě žalmy. Viděl, jak všichni propukli v jásot, když se 
na obzoru objevil Jeruzalém. Viděl to všechno, a pochopil, proč je potřeba stavět Chrám – skutečně nejde o to, 



aby měl Bůh, kde bydlet – vždyť jeho „trůnem jsou nebesa a podnoží jeho nohou země“. Chrám slouží 
především lidem – aby nezapomínali, kým jsou. Aby nenechali všední starosti zcela ovládnout svůj život a 
vystrnadit Hospodina. „Bez Chrámu nejsme žádný Boží lid, ale jen spousta jedinců, žijících (nebo spíš 
přežívajících) na jednom místě“ napadlo Zerubábela. Vstal, pomodlil se a ještě uprostřed noci napsal příkazy, 
aby byla stavba Chrámu neprodleně obnovena. 
Ten člověk - Zerubábel, měl spoustu svých starostí. Měl zodpovědnost vůči králi i vůči lidem, žijícím v Judsku. 
Narodil se a vyrostl v cizí zemi, byl vychovaný v úplně jiné kultuře. Byl politik – ne prorok nebo kněz – k 
Chrámu neměl žádný vztah, snad kromě pověsti o tom, že ho kdysi založil jeho prapředek, mocný král 
Šalomoun. Ale právě proto, že se spolehl na Boží Slovo a pustil se do tak rozsáhlé a riskantní akce, i když ho k 
tomu netlačila žádná akutní nouze ani nostalgické vzpomínky, i když neviděl žádná znamení, i když k němu 
nemluvil Bůh přímo, ale prostřednictvím proroka,… tak tím je nám Zerubábel bližší, než jiní bibličtí hrdinové. 
Je to vlastně takový nenápadný hrdina pro všední dny. Přitom jeho rozhodnost výrazně ovlivnila celý Boží lid –
Chrám, který nechal postavit, se stal centrem židovské víry na několik příštích staletí. Židé z celého světa 
přijížděli na svátky do Jeruzaléma, aby se zúčastnili bohoslužby v Chrámu. Ještě i dnes se pravidelně přicházejí
modlit ke Zdi nářků – poslednímu pozůstatku Chrámu, který se dochoval. To místo každému Židovi připomíná, 
že životem nejde sám – že patří k Božímu lidu a že i v jeho zápasech za něj „bojuje Bůh“ (to je význam slova 
Izrael). A tohle ujištění se pro židovský národ stávalo v různých obdobích přímo životně důležitým...
Taky nás čeká doba, kdy se budeme rozhodovat, jestli je pro nás církev dost důležitá, abychom do ní investovali
tolik sil a prostředků. Nejde jenom o údržbu budov – stejně jako na jeruzalémském Chrámu byli nakonec 
nejdůležitější ti lidé, kteří tam chodili, tak i církev je víc, než kostel. Budovat živé a zdravé společenství, je 
nakonec i těžší úkol, než opravovat zdi a střechy. Rozhodování, které nás čeká, jde hlouběji než k otázce, jestli 
mít kostel a faráře a jestli konat pravidelně bohoslužby. Ta otázka zní jestli to, že patřím k Božímu lidu, je pro 
mě důležitější, než jiné životní jistoty. A skutečně kdokoliv, kdo si na tuhle otázku odpoví kladně, se může stát 
oním Zerubábelem, který se jako první „chopí lopaty“ a postrčí naši církev do další kapitoly toho úžasného 
příběhu Božího lidu.

Modlitba: Milosrdný  Bože,  učíš  nás,  co  má  před  Tebou  opravdovou  cenu,  co  ve  Tvých  očích  obstojí.
Rozptylujeme se často zbytečnostmi, hádáme se a soupeříme, ješitně se staráme jen o to své, druhých jako by
nebylo. Také naše církev, náš sbor se potýkají s touto nemocí. Prosíme Tě, pobídni nás ke společnému zápasu o
mír, spravedlnost a ochranu Tvého stvoření. Pomáhej nám svou láskou překonávat rozdíly, odpouštět křivdy a
hledat společnou cestu. A prosíme slyš nás také, když společně takto voláme: Otče náš… Amen

Tipy na písně (EZ = Evangelický zpěvník, D = Dodatek, S = Svítá,): EZ 84 Věčný Bože silný v boji, D 673 Dej 
odvahu včas slyšet, S 118 Je lepší na skále život svůj mít

Sborová oznámení: 
Vzhledem k nařízením Vlády ČR a Synodní rady ČCE, neprobíhají stále žádná „živá“ sborová setkání. 
Sledujeme bedlivě novinky z MZČR a ústředí naší církve, ohledně rozvolňování restrikcí. Hned, jak bude 
povolen dostatečný počet lidí na bohoslužbách, obnovíme je. Sledujte prosíme webové stránky našeho sboru 
klaster.evangnet.cz nebo vývěsky v Klášteře a v Opočně. Zatím jste ale stále zváni každou neděli od 10:15 k 
online rozhovoru u kávy a čaje, který povedeme přes internetovou platformu zoom. Odkaz, stejně jako další 
užitečné informace, naleznete na webových stránkách.

Pokud ještě nebude možné, abychom na 1. adventní neděli, 29. 11. byli v kostele, tak se můžeme připojit ke 
společným online bohoslužbám, které budou přenášeny ze sboru v Pardubicích a kázat bude synodní senior, 
Daniel Ženatý. Bohoslužby začnou v 9:00 a odkaz pro připojení bude na stránkách naší církve e-cirkev.cz i na 
stránkách našeho sboru. Podklady pro domácí pobožnost na příští neděli proto připravovány nebudou.

K náboženství se mladší i starší děti sejdou v pondělí 23. 11. od 17h. Biblická hodina bude ve středu 25. 11. od 
18h Vše bude probíhat rovněž online. Odkazy na setkání jsou rovněž na stránkách sboru.

Pamatujte, prosíme, v modlitbách na ty, koho postihla nemoc nebo jiná tíživá situace.



Budeme také rádi, když budete i v tomto čase pamatovat na sbírky a přispějete na potřeby sboru – číslo účtu je
2600386516/2010. Do poznámky prosíme uveďte účel platby – sbírka, a také své jméno, pokud chcete příspěvek
uznat ke snížení daňového základu.

Nouzový stav komplikuje mj. také rozvoz sborových dopisů a vybírání saláru – vyžaduje osobní kontakt s
velkým množstvím lidí. Proto se zatím oboje pokusíme řešit na dálku: Sborový dopis je možné si stáhnout
na stránkách klaster.evangnet.cz,  nebo ho obdržet  mailem. Pokud máte možnost  dopis  vytisknout  a  zanést
někomu ve svém okolí, kdo nemá přístup k internetu, prosíme udělejte to. Roznos dopisů je a výběr saláru
provedou naši dobrovolníci, hned jak to situace umožní. Pokud máte ale možnost zaplatit salár převodem na
účet (viz výše), prosíme využijte tuto možnost. Opět nezapomeňte do poznámky uvést účel platby – salár, a své
jméno.

Narozeniny v následujícím týdnu oslaví: Romana Ješková, Vlasta Daňková, Věra Diblíková a Bohuslav Horák.
Všem gratulujeme a přejeme Boží požehnání do dalších let.


