
Klášter 17. 7. 2022

Vstup: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého Amen

Introitus: Od východu slunce až na západ chváleno buď jméno Hospodina. Hospodin je vyvýšen 
nad všemi národy, nad nebesa strmí jeho sláva. Haleluja (Ž 113 )

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: 128

Modlitba: Bože, také naše oči se upírají k Tobě – naději našeho života. Proto děkujeme za 
společenství církve, za tento náš kostel a za bratry a sestry, které zde máme. Bylo by o tolik těžší, 
hledat si cestu k tobě každý sám, na vlastní pěst. Víme ale také, že nám často něco brání, spatřit 
Tvoji přítomnost v našich životech – někdy za to může naše duchovní slepota, jindy ale naši 
pozornost fixují věci, o kterých dobře víme, že s tebou nemají nic společného. Je nám to líto a 
porosíme Tě – otevírej nám oči. Ale zapaluj také naše srdce vírou – ať se dokážeme nadchnout pro 
Tvou pravdu, Tvou spravedlnost, pro Tvé Království. Bože, dej ať se takovým zážehem stane i toto 
dnešní setkání – dej se nám poznat ve svém Slovu a veď nás v dalších dnech po své cestě. Amen

1. čtení: Gn 12; 1-4

Píseň: 682

2. čtení: Ga 3; 6-9

Sestry a bratři, příběh o tom, jak se Abraham vydal na cestu do Zaslíbené země, jistě dobře znáte. 
Ten příběh nás provází od nedělní školy, při výuce náboženství na něj taky bezpečně dojde řada – a 
i ti, kdo byli jako děti církevní katechetikou nepolíbeni, se s Abrahamovými dobrodružstvími 
seznámili nejspíš také – ať už přímo při bohoslužbách, při listování biblickou dějepravou, při 
sledování filmu nebo prostřednictvím divadelní hry. Čemu vlastně vděčí Abraham a jeho potomci za
tuhle mimořádnou oblibu? V židovském prostředí je to docela jednoduché: V Abrahamovi Židé 
spatřují svého praotce. Jeho příběh tak přináší odpovědi na otázky, odkud se jejich národ vzal, jaká 
smysl mu Hospodin určil a jaká pro něj má zaslíbení. V tomto smyslu je pro židovského čtenáře tato
část Bible skutečně důležitější, než předchozí kapitoly (o stvoření světa, původu lidí a o potopě), 
které se vyrovnávají s obecnými otázkami, jaké si klade každý člověk. Proto badatelé někdy tuto 
první část Starého Zákona nazývají „předdějinami“ – takovým prologem, po kterém teprve 
následuje hlavní dějství.  S příchodem Abrahama na scénu, začíná totiž Bible vyprávět příběh 
vyvoleného Božího lidu.
Ale co my? Kým je pro nás Abraham? Vždyť my nepatříme k tomu jeho mimořádně početnému 
potomstvu. Nemáme žádný nárok na zemi Kenaan – dnes známou spíše jako Izrael. Navštívil-li kdo
z nás jeskynní hrobku praotců v Hebronu, nepociťoval na tom místě nejspíš žádný zvláštní 
sentiment, jaký zažíváme, když navštívíme hrob svých pokrevních předků. A tak před námi 
vyvstává otázka: Je mimořádná úcta, kterou Abrahamovi prokazujeme, upřímná? Je 
nezpochybnitelné, výsadní místo, kterému se Abrahámův příběh těší v dětských Biblích, 
dějepravách, katechetických příručkách i křesťanském umění, (je toto čestné místo) opodstatněné? 
Čím nás vlastně jeho příběh oslovuje?



Na tuto otázku se jistě dá odpovědět mnoha různými způsoby. Já se s tou svou odpovědí odpíchnu 
přímo od těch pár vět, které jsme dnes z Abrahamova příběhu slyšeli. Jak už jsem zmínil, ten příběh
vypráví především o původu a smyslu židovského národa. Oproti jiným národním mýtům je ale 
výjimečný v tom, že od prvních řádků jsme do něj zahrnuti i my ostatní: „V tobě dojdou požehnání 
veškeré čeledi země“, říká Hospodin Abramovi. Neslibuje mu, že si jeho potomci ostatní národy 
podmaní nebo že nad ně budou vynikat. Hospodin si Židy nevybral jako svoje mazánky, které hodlá
upřednostňovat na úkor ostatních. Vyvolil si je a požehnal jim proto, aby taky všichni ostatní mohli 
snáze pochopit Boží záměr se světem. Aby poznali Boží vůli a přijali ho za svého Pána. Je to 
skutečně ušlechtilý cíl, hodný Božího lidu, stávat se pro ostatní požehnáním.
Z pohledu nás Křesťanů, se toto zaslíbení zásadně naplnilo v Ježíši Kristu: Tak jako Bůh po 
generace zachraňoval svůj lid před smrtí, tak jako ho vysvobodil z otroctví, tak stejně zachraňuje ze 
zajetí smrti každého, kdo v něj věří. Bez ohledu na to, s jakou barvou kůže se narodil a jakým 
jazykem mluví. Právě proto, že to vše bylo slíbeno už před dávnými časy Abrahamovi, může se 
apoštol Pavel odvážit napsat, že syny Abrahamovými jsou také lidé víry.
Pokud jsme ale teď i my součástí Božího lidu, pak je potřeba jím být se vším všudy. Tím nemyslím,
že bychom se měli dát obřezat a vyházet vepřové konzervy. Důvody, proč to není nutné, uvádí 
apoštol Pavel ve zbytku listu Galatským (mimo jiné) a já teď proto nebudu zabíhat do podrobností. 
Tím, že patříme k Božímu lidu, na nás ale přechází ten Abrahámovský úkol, být požehnáním. Co to 
pro nás, v dnešní době, znamená – stávat se požehnáním? Boží požehnání Abrahamovi a jeho 
potomkům, se projevovalo různě, ale vždy viditelně a zcela jasně. Ať už se zrcadlilo v daru 
plodnosti, v rekordních výnosech ze sklizně a přírůstcích v chovu, nebo třeba v drtivých porážkách 
nepřátel na válečném poli, nikdo z jeho sousedů nepochyboval, že tento národ si Bůh zamiloval. A 
úkolem nás, Abrahamových dědiců, je pomáhat tuto Boží lásku objevovat a zakoušet těm, kdo o ní 
dosud nevědí. Tím, že své okolí učíme, co to znamená žít podle Boží vůle, tím se pro ně stáváme 
požehnáním.
Ovšem zvlášť v této nelehké době (která na nás ale svou plnou tíží nejspíš teprve dolehne), je 
potřeba pamatovat na to, že Boží láska se netýká pouze našeho nitra, ale má i svou viditelnou a 
hmatatelnou podobu. Že tou cestou k poznání Boha může být i to, když někdo dosáhne na důstojné 
životní podmínky po letech strádání. Když přestane narážet na projevy nenávisti a hloupé 
předsudky kvůli své odlišnosti. Když zažije odpuštění – třeba i dluhu nebo nějakého trestného činu. 
Nebo když se mu dostane pomoci při obraně proti silnějšímu nepříteli. Těch „čeledí země“, které 
čekají na setkání s Boží láskou, je stále mnoho. A naší prací je otevírat jim k Bohu dveře. Aspoň ty, 
od kterých máme klíče.
Byla by ovšem chyba, ztotožnit prostě ten úkol, být požehnáním, s pokrokem a zlepšováním 
životních podmínek. Jistě to spolu souvisí – ale samo o sobě to nestačí. Touto cestou se ostatně 
vydaly obě hlavní ideologie 20. století – kapitalistická i socialistická – včetně svých extrémních 
odnoží. Teď, po více než 100 letech jejich snažení, je třeba jim za mnohé opravdu poděkovat. 
Zároveň je ale v dnešním světě, který je produktem těchto ideologií, více než patrné, že dosáhnout 
Božího království vlastními silami, bez Boha, prostě nelze.
Křesťané mají ve světě za úkol, oproti svým sekulárním protějškům, především neztrácet, za 
žádných okolností, ze zřetele tu Boží roli v našem příběhu. Být oním prstem, ukazujícím k nebi (což
je mimochodem původní význam kostelních věží). A to ne jako hrozící ukazovák moralisty, ale 
hlavně jako ukazatel – směrovka, ukazující cestu, správným směrem. Služba bližním – jakkoliv 
obětavá, kvalitní a rozsáhlá, nemá šanci v posledku něco změnit, pokud není zároveň bohoslužbou. 
Když se vrátím k dnešnímu příběhu – máme-li se pro druhé stát požehnáním, musíme v něj také 



věřit. Skvělým vzorem je nám v tom právě praotec Abraham. „A tak lidé víry docházejí požehnání 
spolu s věřícím Abrahamem“, píše apoštol Pavel.
Na závěr si dovolím upozornit ještě na jednu velice důležitou větu z toho dnešního oddílu: „A 
Abraham se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal“. Žádné otálení, zvažovaní výhod a nevýhod,
žádné jiné priority. Ve chvíli, kdy je mu vyjeven Boží záměr, kdy se dozví o požehnání, tak se 
vydává na cestu – a dává tím všanc všechno, co má. My, církev – my, společenství křesťanů tady v 
Klášteře nad Dědinou, máme být požehnáním. Víme, že i nás k tomu Hospodin povolal. Víme, že i 
nám je určeno Boží zaslíbení Abrahamovi. Jde jen o to, být stejně rozhodní a odvážní, jako byl on. 
A to nám, sestry a bratři, přeju.
Píseň: 679

Ohlášky

Píseň: 

Přímluvná modlitba: píseň 404
Otče náš...

Poslání: Nesuďte, a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte, a bude vám 
odpuštěno. Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána 
do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. (Lk 6)

Požehnání: Navěky mlád 

Kéž ti Bůh dá požehnání

Ať máš co si budeš přát

Ať máš vždy co dávat druhým

i od druhých si brát

Kéž ti slabost nikdy nebrání

na cestu se dát

A kéž bys byl navěky mlád

Kéž jsi shledán spravedlivým

Kéž věrný zůstaneš

abys pravdu vždycky rozeznal

a věděl co je lež

A ať odvaha ti nechybí

vzpřímeně vždy stát

Kéž bys byl navěky mlád

Ať máš ruce stále čisté

Ať tvé nohy hbité jsou

Ať tvůj žebřík stoupá ke hvězdám

co září nad tebou

Ať máš srdce stále na dlani

Ať víš jak svou píseň hrát



A kéž bys byl navěky mlád

Píseň: 416


