
Klášter 16. 1. 2022
1. Kor 1;18-24 + 2;1-5

Vstup: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého Amen
Introitus: Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který 
nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v 
noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. 
Vše, co podnikne, se zdaří. (Ž 1)
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: 296

Modlitba:
Pane, ať jsi stéblo trávy nebo obyčejný list.
 Prosím, dej, ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst.
 Prosím, dej, ať řeči stromů aspoň trochu rozumím.
 Ať vědí, že se učím a že nic neumím.
 Dej, ať zlomím svoji pýchu, dej mi hledat pokoru.
 Když se trápím zbytečnostmi, ať pohlédnu nahoru.
 Ať mi stačí dohlédnout na obzor, který jsi mi dal.
 Ať se smířím se vším, co jsi mi kdy vzal.
 A dej mi sílu snášet pokorně, co změnit nemám sil.
 Odvahu, abych to, nač stačím na tomhle světě pozměnil.
 A taky prostý rozum, který vždycky správně rozezná,
 co se změnit nedá a co se změnit dá
 Ach, pane děkuji za všechno dobré i za to špatné,
 ať poučím se ze svých chyb.
 Nevím, jestli ty mě slyšíš a zda jsi vůbec tam,
 ale děkuji, že já jsem tady a směju se dál. 

1. čtení: Kaz 1; 12 – 2; 11

Píseň: 303

2. čtení: 1. Kor 1;18-24 + 2;1-5

O bláznovství a moudrosti

1. dějství: Podivín

Gn 6; 13-19 I řekl Bůh Noemu: „Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského 
násilí. Zahladím je i se zemí. Udělej si archu z goferového dřeva. V arše uděláš komůrky a vysmolíš ji uvnitř i 
zvenčí smolou. Hle, já uvedu potopu, vody na zemi, a zahladím tak zpod nebe všechno tvorstvo, v němž je duch 
života. Všechno, co je na zemi, zhyne. S tebou však učiním smlouvu. Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvá 
žena i ženy tvých synů. A ze všeho, co je živé, ze všeho tvorstva, uvedeš vždy po páru do archy, aby s tebou zůstali 
naživu; samec a samice to budou.

Zvědavě: 

• Copak to děláš, Noe – stavíš si na důchod nový dům? -- Loď? No, koneckonců proč ne… 
Ale neměl bys ji stavět někde u vody? – Jo kdyby přišla potopa! (Smích) Ten byl dobrej! No 
nic, měj se… 



Pobaveně:
• Starouš Noe se úplně zbláznil! Potopa – tady? -- Taky by třeba mohl přiletět kámen z nebe a 

všechno tady zničit (Smích) Slyšeli jste? VŠICHNI TADY UMŘEM! – Až na Noeho 
(smích) ...až na Noeho…

2. dějství: S Pánem Bohem

Gn 12; 1-4 I řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou
ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! Požehnám těm, 
kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země.“ A Abram se vydal na 
cestu, jak mu Hospodin přikázal 

Ustaraně:
• Abrame, kamaráde – nechceš si to ještě rozmyslet? Víš to jistě, že chceš odejít? Podívej – 

máte už se Sárou svoje roky, cestování je nepohodlný a taky nebezpečný. A hlavně – chybí ti
tady něco? Máš tu slušnou živnost, dům, přátele… (smutně) Já vím, je to smutný, že jste na 
to všechno sami dva. Ale s některýma věcma je lepší se prostě smířit, než se hnát někam do 
záhuby.

• A kam, že to vlastně jdeš? Jo, ještě úplně nevíš… a co tam budeš dělat? Aha, uvidí se. – – 
Ale tví potomci tam budou jednoho dne sídlit a bude jich jako hvězd na nebi. – – Víš co, 
Abrame? Tak na sebe aspoň dávej pozor. S Pánem Bohem

3. dějství: Pragmatik

Ex 1; 8-16 V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl. Ten řekl svému lidu: „Hle, izraelský lid je 
početnější a zdatnější než my. Musíme s ním nakládat moudře, aby se nerozmnožil. Kdyby došlo k válce, jistě by se
připojil k těm, kdo nás nenávidí, bojoval by proti nám a odtáhl by ze země.“ Ustanovili tedy nad ním dráby, aby 
jej ujařmovali robotou. Avšak jakkoli jej ujařmovali, množil se a rozmáhal dále, takže měli z Izraelců hrůzu. 
Egyptský král poručil hebrejským porodním bábám, z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Púa: „Když budete 
pomáhat Hebrejkám při porodu a při slehnutí zjistíte, že to je syn, usmrťte jej; bude-li to dcera, aťsi je naživu.“ 

Rozhořčeně:
• Těch Izraelců je snad víc, než hvězd na nebi! A navíc to nejsou žádný másla! Jsou statní, 

silní, houževnatí… na co sáhnou, to se jim daří! – – Musíme s nimi nakládat moudře, aby 
nám nepřerostli přes hlavu. Beztak jsem už teď všem okolním králům pro smích, že si v 
nejlepší části svojí říše hřeju takového hada na prsou!

• Ždímáme ty proklaté Hebreje jako citron, drábové je mlátí jak žito, nedostávají už skoro nic 
jíst ani pít… A ještě to nestačí – rodí se jich pořád víc a víc! Přece musí existovat nějaké 
konečné řešení téhle otázky. – – (Triumfálně) Hmmm, už to mám - zavolejte mi sem jejich 
porodní báby! Mám pro ně takovou prácičku…

• Nebreč Ramesi, nebreč můj chlapečku. Oni si tvoje slzy nezaslouží – jsou to naši nepřátelé. 
A navíc to v podstatě ani nejsou lidi. Až jednou vyrosteš, tak pochopíš, že moudrý král je 
ten, který řeší problémy dřív, než nastanou. – A teď si běž hrát s Mojžíšem – zdá se mi 
poslední dobou nějaký zamlklý.

4. dějství: Hlas většiny

Nu 13; 27-33 (Zvědové Mojžíšovi) řekli: „Vstoupili jsme do země, do níž jsi nás poslal. Vskutku oplývá mlékem 
a medem. A toto je její ovoce. Jenomže lid, který v té zemi sídlí, je mocný a města jsou opevněná a nesmírně 
veliká. Káleb však uklidňoval lid bouřící se proti Mojžíšovi. Říkal: „Vzhůru! Pojďme! Obsadíme tu zemi a jistě se 
jí zmocníme.“ Ale muži, kteří šli spolu s ním, tvrdili: „Nemůžeme vytáhnout proti tomu lidu, vždyť je silnější než 
my.“ Pomluvami zhaněli Izraelcům zemi, kterou prozkoumali: „Země, kterou jsme při průzkumu prošli, je země, 
která požírá své obyvatele, a všechen lid, který jsme v ní spatřili, jsou muži obrovité postavy. Viděli jsme tam 



zrůdy – Anákovci totiž patří ke zrůdám – a zdálo se nám, že jsme nepatrní jako kobylky, vskutku jsme v jejich 
očích byli takoví.“

Naléhavě:
• Mojžíši, ty ses zbláznil! Neslyšel jsi zvědy? Nemůžeme prostě vstoupit do té země – byla by

to sebevražda. Všichni ti obři a netvoři, co tam žijí. A ty jejich hradby co sahají až do nebe. 
Zeptej se kohokoliv z nich – a řekne ti, že je to naprostý nesmysl.

• No dobře – Jozue a Káleb to možná vidí jinak - ale to je úplná menšina. Já bych dal na starší 
a zkušenější zvědy – a ti viděli dost na to, aby si každý soudný člověk nechal na nějaké 
dobrodružství zajít chuť.

• Na ty dva poděsy se ani nemůžu zlobit – jsou mladí a plní ideálů. Ale ty bys už mohl mít 
rozum. Když se na věc podíváš realisticky, pochopíš, že tohle je konečná a je potřeba najít 
jiné řešení. Možná, kdybychom se vrátili do Egypta – udělali na faraona smutný voči… 
dobře, tak ne!

• Ale snad i na tý poušti je nám líp: manu tady máme, voda se taky nakonec našla – i s těma 
nepřátelema jsme si vždycky nějak poradili. Tak co bys chtěl víc? Hele, znáš to o tom vrabci
v hrsti...

5. dějství: Kam se valej? Vždyť jsou malej!

1. S 17 I vycházíval z pelištejských šiků soubojový zápasník jménem Goliáš z Gatu, vysoký šest loket a jednu píď. 
Goliáš stával a volal na izraelské řady. Říkal jim: „Proč vycházíte a řadíte se k bitvě? Což nejsem já Pelištejec a 
vy služebníci Saulovi? Vyberte si někoho, ať ke mně sestoupí. Když mě v boji přemůže a zabije mě, budeme vašimi 
otroky. Avšak jestliže já přemohu jeho a zabiji ho, budete vy našimi otroky a budete nám sloužit.“ A Pelištejec 
dodával: „Dneska jsem potupil izraelské řady. Vydejte mi někoho a budeme spolu bojovat.“ Kdykoli Saul a celý 
Izrael slyšeli tato Pelištejcova slova, děsili se a velice se báli. David Saulovi řekl: „Člověk nesmí klesat na mysli. 
Tvůj služebník půjde s tím Pelištejcem bojovat.“ A David dodal: „Hospodin, který mě vytrhl ze spárů lva a 
medvěda, ten mě vytrhne i ze spárů tohoto Pelištejce.“ Saul tedy Davidovi řekl: „Jdi; Hospodin buď s tebou!“

Kajícně:
• Hospodine, Bože – říkám si, jestli jsem neudělal hloupost. Možná že zápas s Goliášem je 

skutečně nad moje síly.
• Já se ale nemohl dívat, jak Tě ten pohanský křupan beztrestně uráží. Jak si užívá, že z něj 

má celý Boží lid hrůzu. Když jsem to viděl, všechno ve mně vřelo. Teď se ale bojím.
• Pane, já vím, že jsi to byl Ty, kdo mě tolikrát ochránil před lvy a medvědy, kdykoliv 

zkoušeli ukrást naše ovce. Já jen… všichni říkají, že to nezvládnu. Úplně všichni – i moje 
rodina.

• Ale na řečích nakonec nesejde. Jen kdybych tak měl jistotu, že jsi mě sem na kolbiště 
přivedl Ty, a ne moje přehnané sebevědomí.

• (rozhodně) No, dost fňukání „jen Ty, Pane můj, jen tys můj štít“. – – (Vyskočí) Tak pojď ty 
náfuko, já ti ukážu, kdo je tady prašivej pes!

6. dějství: Dědictví, aneb…

1. Kr 2; 1-9 Když se přiblížil čas Davidovy smrti, přikázal svému synu Šalomounovi: Odcházím cestou všeho 
pozemského. Ty však buď rozhodný a mužný. Víš, co mi udělal Jóab, syn Serújin, co udělal dvěma velitelům 
izraelských vojsk, Abnérovi, synu Nérovu, a Amasovi, synu Jeterovu. Zachovej se podle své moudrosti a nedej mu 
pokojně sestoupit v šedinách do hrobu. Synům Barzilaje Gileádského však prokážeš milosrdenství. Ať jsou mezi 
těmi, kdo jedí u tvého stolu, neboť právě tak se zachovali ke mně, když jsem prchal před tvým bratrem Abšalómem.
Je tu u tebe i Šimeí, syn Gérův, Benjamínec z Bachurímu, který mi zlořečil strašlivým způsobem v den, kdy jsem 
odcházel do Machanajimu. Ale potom mi vyšel vstříc dolů k Jordánu a já jsem mu při Hospodinu přísahal: 
‚Neusmrtím tě mečem.‘ Teď však ho nenechávej bez trestu. Protože jsi moudrý muž, budeš vědět, jak s ním naložit,
abys jeho šediny uvedl v krvi do hrobu.“

Sípavě:



• Šalamoune, synu můj – poslouchej mě dobře: Moje dny jsou sečteny, celá moje říše bude 
brzo tvá. Celý život jsem usiloval o to, aby to byla dobrá, silná a bohatá země. A musím říct,
že jsem si nevedl špatně. Ale je tu jeden problém, který už nestihnu vyřídit. Ten problém se 
jmenuje Jóáb.

• Ano, já vím – sloužil mi dlouho a věrně. Ale poslední dobou si dělá, co se mu zlíbí, je 
ambiciózní a mí vojáci ho zbožňují. Sám pochopíš, že je nejrozumnější, se včas takových 
lidí zbavit. Takové typy kolem sebe teď nemůžeš potřebovat.

• A pak je tu vlastně ještě jistý Šimeí: slíbil jsem mu, že ho nezabiju za to, jak hrozně mě 
proklínal. (smích) Ale o mém synovi nepadlo ani slovo! ...udělej mi tu radost.

• Co se týká tvého nevlastního bratříčka Adoniáše, je na tobě, jestli mu odpustíš, že tě chtěl 
připravit o trůn. Ale být tebou, tak bych s ním taky naložil „moudře“ (přejede si prstem po 
krku)

• No co tak koukáš? Myslíš, že jsem tuhle říši vybudoval rozdáváním lízátek?

7. dějství: Šikula a ťululum

Mt 7; 24-27 A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který 
postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten 
dům; ale nepadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude 
podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla
se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký.“

Žoviálně
• Tak že prej taky budete stavět. No to je dost, dneska kdo nebydlí ve svým… Ale hlavně si 

prosímvás nenechte radit támhle od souseda – se na něj koukněte na truhlíka: koupil parcelu 
samej šutr, veškerej materiál musí tahat do svahu. A základy? Vždyť tý skály ukopne snad 
centimetr za den!

• To já jsem koupil parcelu pěkně u vody, píseček, palmy – nádhera! Všude rovinka, takže to 
mám lážo-plážo. No a základy vykopu klidně lžičkou. Navíc – von to teda bude mít pěkně 
mastný: všechno kupuje origoš na fakturu, všeho přesně podle tabulek… no von až to 
postaví, tak to snad i zdaní! (smích)

• To já si pěkně naředím cement, prkna mi zaveze kámoš jako melouch – když jede z pily, tak 
mu jich pár vždycky spadne zrovna u mě na pozemku – náhoda… cihly se daj schrastit 
někde po stavbách – paleta sem, paleta tam – to si nikdo nevšimne… No a ve výsledku budu
mít barák skoro za polovic, co tady pan Poctivej.

• Teď akorát koukám na ty mraky – z těch by mohlo něco spadnout. – – Nemáte náhodou 
někdo s sebou chemickou kotvu? Říkám si, jestli by ten balkon nepotřeboval krapánek 
vyztužit…

8. dějství: Idealista

Lk 24; 13-21 Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi tři 
hodiny cesty, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k nim sám Ježíš a 
šel s nimi. Ale něco jako by bránilo jejich očím, aby ho poznali. Řekl jim: „O čem to spolu cestou rozmlouváte?“ 
Oni zůstali stát plni zármutku. Jeden z nich, jménem Kleofáš, mu odpověděl: „Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo 
neví, co se tam v těchto dnech stalo!“ On se jich zeptal: „A co to bylo?“ Oni mu odpověděli: „Jak Ježíše 
Nazaretského, který byl prorok mocný slovem i skutkem před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží a členové 
rady vydali, aby byl odsouzen na smrt, a ukřižovali ho. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. 

Ale už je to dnes třetí den, co se to stalo. 

Truchlivě:



• Ježíši, proč? Proč to muselo skončit takhle? Stačilo nebýt tak radikální, včas šlápnout na 
brzdu. Vždyť jsme na to šli dobře! Lidi nás měli rádi, Boží království se stávalo skutečností, 
děly se zázraky!

• Jasně že to někomu časem začalo vadit – ale to by se dalo vyřešit. Kněží jsou sice papaláši, 
ale dá se s nima mluvit – museli bychom asi ubrat, udělat pár ústupků... ale oni by taky třeba
v něčem polevili. Určitě bychom toho pořád mohli spoustu změnit, kdybychom se s nima 
nějak dohodli.

• Jenže ty ses nikdy nenaučil taktizovat – vždycky jsi musel hlavou proti zdi. Já ti to ale říkal, 
že na tomhle skončíme. Proč sis jen nedal poradit – mohl jsi být pořád naživu – a náš život 
mohl mít smysl!

• Myslíš, že to má pořád cenu? Snažit se o to… no – jak to říct… o to, o čem jsi mluvil a co 
jsi dělal! Máme se o to snažit dál – bez tebe? Což o to, já jsem dost velkej blázen na to, 
abych to zkusil. A třeba by nás takových bylo víc.

• Kdybychom tak ale věděli, že to má nějaký smysl. Aspoň malé znamení, prosím!

Epilog:
1. Kor 1; 21-14 Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu 
spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost,
ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro 
povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost.

Modlitba: Bože, celé dějiny Tvého lidu nás učí, že život podle Tvojí vůle často působí jako největší
bláznovství. A že to, co svět považuje za moudrost, Tvé slovo odhaluje jako krutost, zbabělost, 
sobectví nebo sebeklam. Taky my se můžeme dostat do situace, kdy nás budou všichni a všechno 
přesvědčovat, že jen hlupák by se zachoval tak, jak tomu učíš Ty. Může se nám to stát jako 
jednotlivcům, rodinám i jako celému sboru. Prosíme, dávej nám v takovou chvíli Ducha odvahy a 
pravdy. Ať je pro nás důležitější, co jsi pro nás Ty udělal, než jak nás vidí svět. Amen

Píseň: 608

Ohlášky

Píseň: 682

Přímluvná modlitba: Bože, v důvěře ve tvou moc ti předkládáme to, co nám leží na srdci:
Prosíme o pokoj pro neklidný svět. Smiluj se zvláště nad zeměmi, kde se bojuje, kde vládne 
nenávist. Prosíme buď zde svým Duchem.
Prosíme za státníky a politiky po celém světě – aby jednali spravedlivě a odpovědně. Zůstává-li jim 
Tvá moudrost skryta, dej ať se spravují aspoň podle moudrosti lidské.
Přimlouváme se za všechny, kdo jsou mocnými zneužíváni. Za všechny, kdo pracují v nelidských 
podmínkách. Za novodobé otroky. Za uprchlíky v různých táborech i na polských hranicích.
Prosíme za ty, kdo trpí hladem, nespravedlností a ponižováním – nenech nás před jejich bídou 
zavírat oči.
Prosíme za naše blízké, hlavně za ty nemocné, za ty kdo se trápí, za opuštěné, za ty kdo umírají.
Pane, smiluj se nad námi – dej ať se navzdory všemu smíme radovat, že patříme k tvému lidu. Otče 
náš...

Poslání: Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho 
skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou 
vykonány v Bohu.“  (J 3)



Požehnání: Hospodin ti žehná a chrání tě, Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv,
Hospodin obrátí k tobě svou tvář a naplní tě pokojem.

Píseň: 314


