
Klášter 18. 7. 2021

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

Introitus: Když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je 
psáno: ‚Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil! Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?‘ 
Zbraní smrti je hřích a hřích má svou moc ze zákona. Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství 
skrze našeho Pána Ježíše Krista! (1 Kor 15)

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: 214 (1, 2, 6)

Modlitba: Bože, zažíváme období, ze kterého jsme zmatení: jezdíme se koupat, chodíme do lesa, 
cestujeme na dovolené, zavařujeme ovoce… zkrátka užíváme léta plnými doušky. A jiní lidé ve 
stejnou chvíli zažívají noční můru: rozběsněné živly jim berou domovy, zahrady… mnoho lidí 
přišlo hrozným způsobem o život. Jiní žijí ve strachu o své blízké. Vyznáváme, že nerozumíme 
tomu, proč je na světě tolik bolesti, proč musí lidé tolik trpět. Víme ale, že i my jsme mnohokrát 
jednali proti tvému řádu, že jsme nebyli dobrými hospodáři. Že jsme třeba i s dobrým úmyslem 
nebo z pouhé nevědomosti ubližovali tvému stvoření. Že mnoho lidí musí žít v hrozných 
podmínkách, aby nám zajistili komfort, na který jsme zvyklí – a za ceny, které jsme ochotni zaplatit.
Jen s obtížemi hledáme cesty, jak můžeme napravit ty nejhorší chyby, jak svou troškou přispět k 
tomu, aby se to nedělo. Stále nás přitom táhne zpátky pohodlnost, krátká paměť a hroší kůže 
lhostejnosti, kterou jsme se obalili. Bože, náš Stvořiteli, tohle všechno ti předkládáme s důvěrou ve 
Tvé neskonalé milosrdenství. Věříme, že odpouštíš tomu, kdo po tom upřímně touží. A prosíme, 
veď nás svým Slovem, dávej nám moudrost činit dobrá rozhodnutí. Dávej nám odvahu, myslet více 
na ty, kdo prožívají peklo, než na budování vlastní iluze ráje. A probouzej v nás lásku, která tomu 
všemu dává smysl. Amen

1. čtení: Mk 1; 1-11

Píseň: S 56

2. čtení: Ž 2

Sestry a bratři, první žalm, který jsme zde slyšeli před 14 dny, nebyl úplně snadné čtení. Nutnost 
porozumět žalmistově neochvějnému přesvědčení, že „vše co spravedlivý člověk podnikne, se 
zdaří“, nebo docenit, že hříšníci a posměvači jsou skutečně nebezpeční lidé – ne jen nějací neškodní
rošťáci, to vše může dnešního čtenáře od prvního žalmu vzdalovat. Zato ten dnešní jako by byl 
napsán přímo do současné doby: „Proč se bouří národy, proč se vymýšlí tolik hloupostí?“ Nějaký 
takový povzdech asi člověka napadne, když ve zprávách slyší, že zase propukly boje někde, kde se 
příčinu konfliktu nepodařilo už desítky nebo stovky let vyřešit. Když vidíme, jaké naschvály si 
národy dělají jen tak z principu – aby se ti druzí neměli dobře. Když sledujeme bezohledné chování 
vládců, kterým jsou úplně ukradení ti, kdo jim s důvěrou svěřili moc. „Díky“ pohotovým médiím, 
internetu a dalším vymoženostem, můžeme to bouření cítit jako tu silnější, tu vzdálené chvění i tady
– v naší bezpečné a celkem poklidné zemi.

Je zřejmé, že tento žalm vznikal v pochmurné náladě: autor neskrývá svou naštvanost na 
Hospodinovy nepřátele – na ty, kdo opovrhují jeho zákonem. V jeho slovech je slyšet bezradnost 



nad nesmyslnou pýchou vládců světa. A ani druhá strana barikády není právě sluncem zalitá: místo 
poetického obrazu ovocného stromu, ke kterému přirovnává spravedlivého člověka první žalm, je tu
Hospodinův pomazaný (titulovaný jako Syn Boží) vylíčen jako hrozný tyran s železnou holí v ruce.

Přitom je ale tento žalm jedním z několika míst v Bibli, kde se mluví o Božím smíchu: „Ten, jenž 
trůní na nebesích se směje, Panovníkovi jsou k smíchu“. Pravda, je to spíš výsměch malosti a 
nafoukanosti domnělých velikánů – není to srdečný, radostný smích.

Přesto je to ale dost odlišný pohled na Hospodina, než jaký je v Bibli nebo přímo v žalmech 
obvyklý: Bible obvykle vyzdvihuje Boží moc, spravedlnost, planoucí hněv nebo naopak nezměrné 
milosrdenství. Ale že by měl Bůh taky smysl pro humor? Mnozí vykladači Bible byli přesvědčen, 
že ne - sami uznávali právě jen výsměch bezbožníkům. Humor, smích a veselí považovali za něco 
pro křesťana nedůstojného a potenciálně škodlivého. „Ježíš se nikdy nesmál“ – tuto památnou větu 
z románu Jméno růže, mohli slýchat na náboženství ještě dnešní nejstarší pamětníci.

Pokud jde o Ježíše Krista, tak tam skutečně na žádnou výslovnou zmínku v Bibli nenarazíme – i 
když je docela těžké si představit, že byl jako host na svatbě nebo že si hrál s malými dětmi a 
přitom by se ani neusmál. Jsou ale jiné důležité postavy, u kterých není pochyb o tom, že smysl pro 
humor měly: Král David, prorok Eliáš, apoštol Pavel… samí věrní a bohabojní služebníci 
Hospodinovi. Často dávaní za vzor židovské i křesťanské víry. Samozřejmě, že i oni měli své 
chyby, ale humor jim nikdo nevyčítá. Právě naopak – pomáhal jim ve chvílích, kdy kvůli své 
oddanosti Hospodinu museli čelit mnohem silnějším soupeřům. Ať už jim šlo o život, nebo „jen“ o 
evangelium.

V takových těžkých situacích se z humoru stává skvělý Boží dar. Dává jinak bezmocným lidem 
možnost zažít vítězství nad mocnými. Humor nám významně pomáhá „přežít padouchy“, jak ve své
knize výstižně popisuje Benjamin Kuras. Proto se ho (humoru) různí tyrani odjakživa bojí, a seč 
můžou, ho potírají. Bylo by opravdu velmi zvláštní, kdyby Bůh zavrhoval takový zdroj síly, který 
jeho služebníkům již tolikrát pomohl obstát.

Především ale Boží vtipnou pointu skrývá přímo dnešní žalm: badatelé se shodují, že původně 
sloužil jako korunovační chvalozpěv na nového krále. Takto chtěli autoři žalmu, aby byl jejich 
vládce znám ve světě: jako Bohem vyvolený, silný panovník, před kterým budou mít „králové a 
soudcové země“ respekt. Nicméně – historická věda je neúprosná, a tak dnes víme, že žádný 
židovský král takového postavení nedosáhl. Šalamounova říše nebo Severní království za dynastie 
Omríovců byly bezpochyby významnými lokálními mocnostmi, světovou velmocí, před kterou by 
se ostatní národy musely třást v bázni, ale Izrael zkrátka nikdy nebyl.

A přece nemáme v Bibli tento žalm jen jako připomínku směšné lidské domýšlivosti. Také on je pro
nás Božím Slovem, jehož každý výrok je pravdivý. Stal se jím v Ježíši Kristu – v králi, kterého 
nikdo nečekal, pravém Božím Synu. To on je ztělesněním Božího zákona, který máme pořád 
tendenci odvrhovat, jako nepříjemné svazující okovy. To proti němu povstali vládci a soudcové, 
dostali ho na kříž a povraždili mnoho jeho následovníků. To on vyšel z hrobu jako vítěz, k zděšení 
všech, komu svou zvěstí o Božím království narušoval kruhy. To k němu se můžeme v každé situaci
upínat jako ke svému zachránci.

Žádný z králů, kterým tenhle žalm zpívali při korunovaci, nedosáhl ani zlomku toho, o čem se v 
něm vypráví. Splnilo se to chudému dítěti, narozenému ve stáji. Pokornému služebníku. Králi bez 
armády. Beránkovi, vedenému na porážku. Kdo by se odvážil říct, že tady Bůh neprojevil velký 



smysl pro humor? Proto snad není příliš troufalá moje představa, že po nářku Velkého pátku a po 
tichu bílé soboty, se třetí den nad celou zemí rozléhal Boží smích.

Píseň: 689

Ohlášky

Píseň: S 193

Přímluvná modlitba: Bože, cítíme smutek, strach a bezmoc, když slyšíme o pohromách, které za 
posledních pár týdnů postihly tolik lidí v našem okolí. A tak, v důvěře, že Tvá moc se klene vysoko 
nad námi, nad naší představivostí i nad běsnícími živly, tě teď prosíme za všechny, kdo přišli o 
střechu nad hlavou, o zdraví, kdo ztratili své blízké. Kdo netuší, jestli jsou naživu nebo po smrti. 
Prosíme, buď s lidmi na Jižní Moravě, v Severních Čechách, v Německu a Beneluxu. I na všech 
dalších místech, o kterých třeba ani nevíme. Dodávej zdrceným sílu a naději malomyslným. 
Probouzej solidarotu. Těm, kdo se setkali se smrtí, dej uvěřit, že tvá moc sahá ještě dál. Že skutečný
konec životní cesty člověka není v bahně a sutinách, nebo v nemocnici ale ve tvém království. 
ˇProsíme, ať my – Tvá církev, jsme v tomto bouřlivém období dobrými služebníky. Ať dokážeme 
moudře a účinně pomáhat. Ať dokážeme zvěstovat Slovo milosti a přinášet světlo do životní 
temnoty. Přimlouváme se také za všechny, kdo pomáhají na místě katastrof – za dobrovolníky, 
hasiče, vojáky, zdravotníky,… dávej jim vytrvalost a víru, že jsi v jejich zápase s nimi.
Bože je toho ještě tolik, co nám leží na srdci, co bychom ti chtěli povědět. A tak to vše vkládáme do 
slov modlitby, kterou nás naučil tvůj Syn, Ježíš Kristus: Otče náš…

Poslání: Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Nedejte se přemoci zlem, ale přemáhejte zlo 
dobrem. (Ř 12)

Požehnání: Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi 
vámi. Amen

Píseň: 487


