
Klášter 7. 8. 2022

Vstup: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého Amen
Introitus: Ztišením se sluší tebe chválit, Bože, na Sijónu, plnit tobě sliby. K tobě, jenž modlitby 
slyšíš, přichází veškeré tvorstvo. Navštěvuješ zemi, hojností ji zahrnuješ, velmi bohatou ji činíš. 
Boží potok je naplněn vodou, pečuješ jim o obilí, ano, máš o zemi péči: zavlažuješ brázdy, kypříš 
hroudy, vydatnými prškami ji činíš vláčnou, žehnáš tomu, co z ní raší. Ty svou dobrotou celý rok 
korunuješ. (Ž 65)
Pozdrav: Milé sestry a milí bratři, vítám vás na dnešních bohoslužbách a zdravím vás apoštolským 
pozdravem Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Amen
Píseň: 77

Modlitba: Pane Bože, děkujeme za tento nový den: za slunce a teplo… za všechnu krásu, kterou jsi
nás v něm obdaroval. Prosíme, dávej nám poznat svou vůli a ať nám také nechybí odvaha a pokora, 
nechat se jí vést. Dej, ať ti dokážeme důvěřovat, když budeme na pochybách – nejistí v tom, co je 
správné udělat. Prosíme za nadějný výhled pro každého z nás i pro celé toto společenství: uč nás v 
pokoře přijímat, co nás potkává – děkovat za to, co je od tebe a chránit se před tím, co je od zlého. 
Bože, dej ať se Tvé Slovo stane skutečným pokrmem pro naše duše – ať proměňuje náš pohled na 
svět a naše plány, abychom hledali především tvé Království a spravedlnost – v důvěře, že vše ty 
nám přidáš i to ostatní. Amen

1. čtení: 1 Kor 13; 1-13

Píseň: 585

2. čtení: Mt 5, 21-22

Sestry a bratři, v posledních dnech jsem se ve svých úvahách často vracel k jedné písni skupiny 
Rolling Stones. Zpívá se v ní „Děcka, válka je jen jeden výstřel daleko“. Jde samozřejmě o 
nadsazený umělecký obrat – onou válkou může být i slovní přestřelka mezi manželi, spor mezi 
bývalými partnery nebo hádka mezi řidiči na přeplněném parkovišti. Klidně můžeme ta slova 
chápat jako varování, k jak smutným a bolestným koncům může vést jedno nešťastně „vystřelené“ 
slovo. Jeden křivý pohled. Jedna zlá myšlenka. Nicméně, píseň Gimme shelter vznikla během války
ve Vietnamu – a její autoři jsou si dnes jisti tím, že tíživá atmosféra nepochopitelné, zbytečné války,
na ně tehdy měla zásadní vliv.  Vietnam skutečně tehdejší poválečné generaci způsobil hluboký 
šrám na duši: znamenal definitivní konec jejich snu o životě v míru. Bylo to kruté procitnutí do 
světa, kde i nadále budou zbytečně umírat ozbrojení muži i bezbranné děti. Kde bomby, napalm a 
pásy tanků budou stále devastovat přírodu i výtvory civilizace. V takovém světě, který se stal 
„kobercem ze žhavého uhlí“, si člověk o to více cení všech „oáz pokoje“, které mu ještě zbyly – 
lásky, přátelství, dobrých vztahů mezi lidmi… Ale na válečném pozadí taky tím více vyniká, jak 
jsou tyto opěrné body pro život, křehké a nesamozřejmé – jak snadno se o ně může člověk připravit.
Sestry a bratři, také nás válka vytrhla ze snění. Rozbila naši, už tak dost děravou, iluzi bezpečného 
světa – nebo aspoň Evropy, do které jsme se v posledních desetiletích uzavírali. Válka nám strhla z 
očí slepecké brýle, které jsme si dobrovolně nasadili, takže prostě už nejsme schopni dále ignorovat,
co se děje ve světe kolem nás, ujišťovat se, že se nás to nijak nedotkne. A tak teď v záři hořící 
Ukrajiny můžeme pozorovat, jak narůstá napětí mezi Čínou a Tchaj-Wanem, Srbskem a Kosovem, 
Íránem a Afghánistánem, Izraelem a Palestinou, Arménií a Ázerbájdžánem… Je vůbec možné, že se
všechny tyto a další doutnající konflikty podaří urovnat dříve, než přerostou v něco horšího? A 
pokud ne, tak jaké to bude mít následky? Najednou, to varování z písně Gimme Shelter, že k válce 



někdy zbývá jeden výstřel, přestává být uměleckou metaforou a stává se reálnou hrozbou, kterou je 
třeba brát vážně. Konec konců, k rozpoutání první světové války těch výstřelů stačilo sedm – což 
také není mnoho.
Pokud jste, sestry a bratři, už poněkud nervózní z toho, že tady takovou dobu mluvím o nějaké 
písničce - a o dnešním biblickém oddílu nepadlo zatím ani slovo, tak vás chci teď uklidnit – dočkali
jste se. Ten dlouhý, kulturně-dějinný exkurz měl ale svoje místo: Ježíšovo Kázání na hoře, ze 
kterého dnešní oddíl pochází, patří totiž k těm nejvíce radikálním a nejhůře přijatelným částem 
Bible. Všichni ho známe – někteří třeba i skoro nazpaměť – ale bere ho někdo opravdu vážně? 
Pokusil se aspoň někdy někdo podřídit svůj život všem těm šíleným nárokům, které ze sebe Ježíš 
sype, jako by se nechumelilo? Vždyť dnes jsme mj. slyšeli, že hněv vůči bližnímu si z Božího 
pohledu zaslouží stejné odsouzení, jako vražda. A ten, kdo řekne „Blázne“ (původní znění), měl by 
skončit rovnou v ohnivém pekle. Příliš nás neuklidní ani odborná literatura, vysvětlující, že ona 
nadávka měla v Ježíšově době poněkud vyšší závažnost, než jak ji vnímáme dnes: Blázen je ten, 
kdo si v srdci říká „Bůh tu není“ – a tedy, označit někoho za blázna, znamenalo posuzovat a 
zpochybňovat, jakou má kdo víru – kdo patří k Bohu a kdo ne. Opravdu se nám to nikdy nestalo? 
Kolikrát jsme potom už propadli peklu? Kolikrát jsme se svým hněvem nebo pohrdáním vydali 
odsouzení? To pomyšlení je příliš těžké unést. A tak dnes část křesťanů bere radši Kázání na hoře 
jako taková „rámcová doporučení“, kterých se snaží dle možností držet – a ta druhá část si z něj 
plete bič na ty, kdo se jim znelíbí. Tak jako tak se nakonec každý snažíme ujistit, že se nás Ježíšovy 
nároky vlastně netýkají. Taky se uzavíráme do iluze bezpečného světa, kde za naše jednání nehrozí 
žádné fatální následky.
A tak možná právě to procitnutí do nebezpečného světa, kde tolik znesvářených národů čeká, kdo 
první vystřelí, nám může pomoct zbavit některých iluzí i naši víru. Může nám to pomoct, vzít 
Ježíšovo kázání na hoře vážně. Začít brát vážně, co se děje v mém srdci – to dobré i zlé. Přestat se 
na pocity, myšlenky a slova dívat jako na nějaké nepodstatné nicotnosti, které se objeví a zmizí – a 
nic po nich nezůstane. A připustit, že lidské srdce je klíč k dalekosáhlým změnám. Uvědomit si, že 
ty skutečné, viditelné zločiny – jako je ublížení, nevěra, znásilnění, pomsta nebo vražda, jsou často 
jen naplněním skutku, který se už dávno odehrál v srdci. Teď, když tak často vidíme, jak málo stačí 
k tomu, aby se svět kolem ocitl v plamenech – ať už obrazně nebo doslova, tak přece můžeme dát 
Ježíšovi za pravdu, když říká, že stejně je tomu i ve vztazích mezi lidmi.
Ovšem, vzít vážně Ježíšova slova, to neznamená jenom stát se sám sobě policistou, který hlídá, jaké
pocity se ve mně dějí, jaké myšlenky se mi honí hlavou, jaká slova mi jdou přes pusu… Ježíšův 
život – to nebyla cesta umrtvování citů a dokonalé sebekázně, jak ji známe z některých východních 
náboženství. Byla to především cesta aktivního milosrdenství a lásky – cesta, o které apoštol Pavel 
později píše jako o té nejvzácnější. A na téhle cestě může být Ježíšovo kázání taky velkou 
vzpruhou:

Pokud je hněv stejný zločin jako vražda, jak mocný čin je potom láska! Kolik toho může člověk 
dokázat, když miluje! Zase – možná cítíte, že ani tohle není snadné brát opravdu vážně. Protože i 
lásku máme sklon zlehčovat. Když jde o něco důležitého, často se spoléháme radši na sílu peněz, 
smluv, společenského postavení nebo zákonů, než na sílu lásky. „To je hezké, že se budeme mít 
rádi, ale chleba si za to nekoupíme“ – na téhle úvaze přece není nic zas tak divného. Jenomže tenhle
přístup vede k tomu, že se z lásky postupně stává taková hezká, trochu zaprášená cetka, místo toho 
aby byla hlavním motorem na naší životní cestě. A takhle se stalo (jak jsem se nedávno dočetl), že 
možná většině mých vrstevníků některý z rodičů (častěji otec) nikdy nedal najevo, že je má rád. 
Protože nejdůležitější pro něj bylo tvrdě pracovat a zaopatřit rodinu. Na nějaké city a podobné 
nesmysly nebyl čas. Vzít vážně Ježíšova slova proto znamená taky pochopit, že láska není nesmysl. 



Že je to naopak ten nejmocnější nástroj, který nám Pán Bůh do života dal. A přitom je dostupný 
každému. Ke stejnému závěru nakonec směřuje i ta zmíněná píseň kapely Rolling Stones, která 
končí slovy „Říkám ti, ségra, že k lásce schází jen polibek“. Naivní hípísácké blábolení, nebo víra, 
že láska je stejně mocná jako zbraně? Že i ona může změnit svět k nepoznání? Být pravým 
učedníkem Ježíše Krista (jako byl třeba apoštol Pavel), nakonec zmazaná, vsadit v životě na tu 
druhou možnost. Amen
Píseň: 684

Ohlášky:

Píseň: 759 (1-4; 12-13)

Přímluvná modlitba: Bože, náš Pane, daruj nám víru. Daruj nám víru, když jsme na pochybách. 
Daruj nám víru, když se Ti vzdalujeme. Daruj nám víru, když o Tobě nechceme slyšet. Prosíme 
Bože, dej víru i těm, kdo se zklamali v církvi. Těm, kdo byli zraněni nevěrou. Těm, kdo Tě hledají i 
těm, komu vůbec nechybíš.
Bože, náš Zachránče, probouzej v nás naději. Probouzej v nás naději, když propadáme zoufalství. 
Probouzej v nás naději, když chceme se vším praštit. Probouzej v nás naději, když si připadáme 
nedůležití a přehlížení. Prosíme Bože také za naději pro tento svět. Navzdory nemocem, hladu, 
válkám, devastaci přírody, smrti – ať nás neopouští naděje.
Bože, náš Otče, naplňuj nás láskou. Naplňuj nás láskou, když jsme plní zloby. Naplňuj nás láskou, 
když máme strach. Naplňuj nás láskou, když nás rozdělují spory. Prosíme Bože za lásku pro ty, kdo 
jsou opuštění, smutní, zhrzení. Prosíme za lásku pro ty, kdo nenávidí druhé nebo sami sebe. Prosíme
za lásku ve vztazích. Prosíme za lásku mezi národy. Prosíme za lásku ke stvoření.
Bože, v důvěře, že Tvá moc dalece přesahuje naše chápání, Ti teď každý v tichosti předkládáme své
osobní přímluvy.
Otče náš

Poslání: Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jak proudící potok. (Am 5)

Požehnání: Hospodin Ti požehnej a opatruj tě. Hospodin rozjasni nad tebou svou tvář a buď ti 
milostiv. Hospodin obrať k tobě svou tvář a obdař tě pokojem. Amen 

Píseň: 757


