
Domácí bohoslužby 7. 3. 2021

1. čtení: Mt 5; 1-10

2. čtení: Ef 5; 1-14

Modlitba: Bože náš Otče, měli bychom být spolu v kostele, ale místo toho sedíme doma. 
Vzpomínáme, jak je to už dávno, co jsme se scházeli neděli co neděli k bohoslužbám a nic nám v 
tom nebránilo. Vzpomínáme a cítíme při tom vztek, smutek a bezmoc. A přitom bychom se měli 
radovat a chválit tě, protože je neděle – den odpočinku, který jsi nám daroval a který jsi požehnal. 
Prosíme Pane, uč nás vážit si darů, které od tebe dostáváme – i když my bychom si třeba přáli víc. 
Uč nás vděčnosti a pokoře. Prosíme Tě, abys otevřel naše srdce pro svoje Slovo. Ať se nám stane 
povzbuzením a světlem na cestu. Dej, ať i my dokážeme přinést trochu světla této zemi, tápající ve 
tmě. Učiň to pro svého Syna, Ježíše Krista Amen

Brzy po sepsání listu do Efezu, obdržel apoštol Pavel dopis následujícího znění:

Váženej pane apoštole,

teď v sobotu nám ve shromáždění četli váš poslední dopis. A musím říct, že mám těch vašich 

svatouškovských řečí tak akorát dost. Tak jsem se vám rozhodl napsat, protože to nikdo jiný 

neudělá – všichni ostatní přikyvovali, jak se na poslušný ovečky patří – ale podle jejich výrazů bylo 

vidět, že většina si stejně myslí svoje. Pokrytci! Hlavně aby to nepůsobilo, že si dovolili nesouhlasit

s Panem Apoštolem. Já se vás ale nebojím – sám jste jindy psal, že jsme všichni Boží děti a že není 

rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným… takže my dva jsme si snad taky rovni, ne?

Teda abyste mě správně pochopil – já s váma souhlasím, že nevěra a posedlost penězma dělají ve 

vztazích mezi lidma pěknou paseku. Ale vadí mi ten váš mravokárnej tón. Já vím, že jsem starej 

hříšník – a na spoustu věcí, který jsem udělal opravdu nejsem pyšnej. Ale na druhou stranu si 

nemyslím, že by kdokoliv jinej na tom byl o tolik líp, aby se mohl nade mě stavět a poučovat mě 

jako malý dítě. Při vší úctě to platí taky o vás.

Navíc si v tom svým dopise protiřečíte – na jednom místě píšete „o smilstvu, jakékoliv nezřízenosti 

nebo chamtivosti ať se mezi vámi ani nemluví“ a o kousek dál zase říkáte, že „když se neužitečné 

skutky tmy správně pojmenují, je jasné oč jde“. Tak co teda chcete? Máme ty problémy, když se 

objeví, pravdivě pojmenovat nebo o nich mlčet?! Vážně na mě děláte dojem, že záměrně neřeknete, 

co vlastně chcete, abyste mohl být věčně nejspokojenej a pohoršenej…

Nejvíc jste mě ale namíchl tím, jaký rozdíly děláte mezi náma – křesťanama a všema ostatníma. 

(dramaticky) „I vy jste kdys byli tmou…“ ale pak jste se nechali pokřtít a rázem jste se stali 

světlem. Haleluja! Víte, já jsem do církve vstoupil teprv nedávno – moje rodina i většina přátel jsou

pohani a fakt si nemyslím, že by byli v něčem horší, než lidi, který jsem poznal v církvi. Přijde mi, 

že o tom, co je život, věděj často víc než bratři a sestry v Kristu. Vy ale říkáte „nemějte s nimi nic 

společného“. 



Já jsem teda myslel, že základem křesťanskýho života je láska k bližnímu, ať je jakej je. Neučí nás 

Kristus milovat dokonce i svoje nepřátele? Vaše rozlišování na děti světla a temnoty mi ale spíš než 

následování Kristova příkladu, připomíná různý kulty, který se teď všude začaly objevovat jako 

houby po dešti. Tam to (co vím) funguje tak, že se snaží členy úplně odstřihnout od rodiny, přátel a 

vůbec všech „tam venku“, aby neměli možnost vyslechnout si jinej názor a museli věřit všemu, co 

jim ta jejich sekta napovídá. Nezkoušíte na nás náhodou něco podobnýho?

Ovšem korunu jste svému dopisu nasadil tou svojí mravokárnou řečí proti sprostejm vtipům a 

sarkasmu. Opravdu si myslíte, že trocha ostřejšího humoru může někomu ublížit? Jasně - když se 

jedná o nějaký ponižování, rasismus nebo fakt hnusný vtipy, tak to opravdu může způsobit hodně 

zlýho. Ale vy jste to zase podal tak vyhroceně, že by se člověk pomalu měl bát říct cokoliv jen tak z

legrace. Píšete „vy máte vzdávat Bohu díky!“ - ale to přece dělám! Proč by mi v tom měl bránit můj

smysl pro humor? Vy snad děkujete Bohu každým svým slovem? Vážně nikdy neplácnete hloupost 

nebo neřeknete něco jet tak z plezíru? Ani když se svými společníky cestujete několik měsíců přes 

moře? Neříkám, že je to přímo nemožný, ale stejně mám dojem, že na nás kladete nárok, kterej sám 

nejste schopnej splnit. Na rovinu vám říkám, že jestli „mít podíl na království Kristovu a Božím“ 

znamená úplně se vzdát nadávaní a černýho humoru, tak se obávám, že se tam asi nepotkáme.

No, rozepsal jsem se víc, než jsem původně plánoval… tak abych to shrnul: z toho dopisu, kterej 

jste nám napsal, na mě působíte jako suchopárnej moralista a možná i pokrytec. Jak jsem ale zmínil 

na začátku: všichni ostatní jsou tady z vás úplně na větvi a každý vaše slovo, berou vážně, jak 

kdyby to bylo Písmo svatý. Takže nevylučuju, že třeba časem pochopím, co na vás viděj a svůj 

názor změním. Pokud se to stane, určitě vám dám vědět.

Pokoj našeho Pána Ježíše Krista buď i s vámi.

Alexandr

váš bratr váš bratr ve víře

Co myslíte – je člověk, jako tenhle Alexandr, věřící? Může si vůbec křesťan dovolit polemizovat s 

Biblí? Jsem přesvědčený, že kdo čte Bibli poctivě, ten se dříve nebo později určitým rozporům 

nevyhne. Částečně to může být kvůli kulturní a časové vzdálenosti našeho světa od toho biblického 

– vždyť od sepsání nejmladších knih uběhlo už takřka 2000 let. Ale jindy je potřeba hledat příčinu v

naší zatvrzelosti a nedostatku víry. Na každý pád je při četbě Bible dobré vyvarovat se dvou 

extrémů: buď si vše. co mě dráždí, vysvětlit jako dobově podmíněné a tedy přežité, anebo 

bezmyšlenkovitě odkývat všechno, co se tam píše, i když s tím třeba vnitřně nesouhlasím. Čtení 

Bible bez těchto obezliček je náročné časově, duševně i duchovně. Najít k Bibli upřímný a úctyplný

vztah – číst ji skutečně jako Písmo svaté, to může být učiněný zápas. Ale právě v těchto zápasech 

člověk nalézá ty nejkrásnější perly Božího Slova, které zásadně a trvale promění život viry. Proto 

vás chci povzbudit, abyste se jich nebáli. Abyste si během lock-downu (až přijde) našli čas na Bibli. 

A buďte při čtení odvážní – když narazíte na místo, které vás bude dráždit nebo rozčilovat, tak 



neutíkejte, ale naopak mějte radost – protože jste objevili poklad nedozírné ceny. Zbývá k němu 

najít klíč.

Mimochodem – pro Alexandra to sepsáním toho dopisu neskončilo: musel o těch divných slovech 

apoštola Pavla pořád přemýšlet a nakonec se rozhodl, že mu pošle ještě jeden dopis. Ale o tom zase 

až za týden

Přímluvná modlitba: Přímluvná modlitba: Pane, prosíme za ty, kdo se museli rozloučit se svými 
blízkými, za ty, kdo museli opustit své sny a plány, naděje a životní koncepty, za ty, kdo jsou 
nemocní a sami, za ty, kdo trpí bez útěchy, kdo křičí nevyslyšeni. Za ty, kdo jsou cele odkázáni na 
pomoc druhých, za ty, kdo čekají na pomocnou ruku, dobré slovo, potěšující přítomnost. Prosíme za
ty, kdo se oddávají iluzím, které jim přinesou jen zklamání, za ty, kdo už rezignovali. Prosíme za 
děti, učitele, zdravotníky, záchranáře a další, kteří dále budou pokračovat v náročné práci za 
ztížených podmínek. Prosíme za ty, kdo se vydávají pro druhé. Pane, pomoz důvěře, naději, lásce. 
Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v 
nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my 
odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest 
království i moc i sláva na věky. Amen

Ohlášky:
• Bohoslužby budou v online režimu probíhat nejméně do 28. 3. O obnovení bohoslužeb „na 

živo“ budeme informovat na webových stránkách sboru klaster.evangnet.cz a na vývěskách 
před farou a před kostelem.

• Program v týdnu: V pondělí se setkají děti k výuce náboženství od 17h, ve středu od 18 se 
sejdeme k Biblické hodině a ve čtvrtek bude od 17h mládež. Všechna tato setkání 
proběhnou online přes platformu zoom. Odkazy jsou rovněž na stránkách sboru.

•  Dnenší sbírka je určena na potřeby sboru – přispět můžete na č.ú. 2600386516/2010 do 
zprávy pro příjemce napište „sbírka bohoslužby“

• Krom toho probíhá do 28. 3. také účelová sbírka pro nemocnice. Z vybraných peněz 
budou pořízeny dárkové balíčky, obsahující ovoce, kávu, čokoládu a další prostředky k 
rychlému doplnění energie. Balíčky budou následně předány nejvíce přetíženým 
nemocnicím v našem okolí. Přispět do sbírky můžete rovněž na č.ú. 2600386516/2010 do 
zprávy pro příjemce ale napište „sbírka nemocnice“


