
Klášter 2. 5. 2021 – rodinné bohoslužby

Vstup: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého Amen
Introitus: Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu, celá země! Dobrořečte jeho jménu, 
zvěstujte den ze dne jeho spásu, vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho 
divech, neboť veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, budí bázeň, je nad všechny bohy. (Ž 96; 
1-4)

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: 650

Modlitba: Bože, ty jsi to, kdo činí dnešní den výjimečným. A proto se chceme soustředit především
na tebe, tvému Slovu jsme sem přišli naslouchat. Prosíme pomoz nám, ať nám v tom nepřekáží naše
všední starosti, roztěkanost ani spousty hloupostí, kterými si plníme hlavy. Prosíme dej, ať se tento 
společný čas stane skutečnou oslavou Tebe a tvých skutků. Protože je toho tolik, za co Ti děkovat: 
za naše rodiny a přátele, za tento náš sbor. Za přírodu, která nás vždycky podrží, když si naše 
důmyslná civilizace neví rady. Ale i za všechno krásné a dobré, co vytvořily lidské ruce – za hudbu 
a všechny projevy umění, za naše domovy, za školy, nemocnice, i za stroje, které nám pomáhají. Uč
nás, prosíme moudrosti, ať tyto dary a výtvory umíme použít ke správným cílům. Bože, v 
neposlední řadě jsme přišli vyznávat svoje viny – víme, že jsme tě mnohokrát zklamali, že jsme 
slovy a skutky ubližovali tobě, druhým lidem nebo tvému stvoření. Prosíme Pane, odpusť nám – 
dej, ať můžeme jít životem dál ve víře, že jsi naše viny přikryl svou láskou, zjevenou ve tvém Synu,
Ježíši Kristu. Amen

1. čtení: Lk 12; 42-48

Píseň: 2

2. čtení: Da 7; 1-15

Sestry a bratři, biblické oddíly jako je dnešní čtení z Daniela, pravidelně vzbuzují dohady, jestli má 

smysl na ně dnes kázat.

Jistě – je to napínavá vize, plná působivých obrazů, které pořádně otestují naši představivost. Ale 

kdybychom četli ještě o pár veršů dál, zjistíme, že se jedná pouze o symbolické líčení rozpadu říše 

Alexandra Velikého a osudů čtyř nástupnických království. Z nich ležela „prorokovi“ v žaludku 

především Seleukie – ono strašné zvíře se železnými zuby. A to proto, že pod ni spadala Palestina. Z

dlouhé řady seleukovských králů nechvalně proslul především Antiochos IV. Epifanes – to jeho 

Daniel přirovnal k rohu, který mluvil troufale. Pověst nejhoršího padoucha si tento král vysloužil 

tím, že zakázal Židům uctívat Hospodina, znesvětil Chrám pohanskou sochou a sám se prohlásil za 

boha.

Hrdinný odboj Židů proti tomuto tyranovi působivě líčí knihy makabejské.

Navíc se ani nejedná o proroctví v pravém slova smyslu: Vyprávění je sice zasazené do doby 

babylonského zajetí, ve skutečnosti je to ale o zpětné hodnocení toho, co se už stalo. Prozrazuje to 

mj. fakt, že většina knihy Daniel byla napsána aramejsky – tedy řečí, která se stala hlavním 

světovým jazykem právě až v posledních 2 stoletích př. n. l., a kterou v té době mluvila i většina 



Židů. Pro původní čtenáře to ovšem nebyl problém – vize soudu nad čtyřmi zvířaty jim měla 

pomoct lépe pochopit, co se kolem nich děje – že pád říší není znamením konce světa, ale projevem

Boží spravedlnosti. V tomto ohledu dnešní oddíl prorockou roli bez pochyby plní. Má ale takový 

význam i pro nás?

Samozřejmě není nic špatného na tom, připomenout si dějiny Božího lidu, vzdát poctu těm, kdo pro

svoji víru neváhali riskovat život. Zvěstování Božího Slova má ale promlouvat především do naší 

přítomnosti. A tady se zbýváme historickým obdobím, ze kterého žádná změna natolik zásadní, že 

by přetrvala až do dnešních dní, nevzešla. Na rozdíl třeba od reformace – to už jsou taky několik set

let staré události, ale jejich ovoce je stále čerstvé. Není pak takový Jiráskův román Proti všem, 

nakonec podnětnějším textem pro kázání, než dnešní biblický oddíl?

Jak už asi tušíte – nezvolil bych za základ kázání Danielovo proroctví jen proto, abych tu pak 

obsáhle vykládal, proč se na něj dnes už nedá kázat. Zvěst pro dnešní dobu se ale někdy může 

skrývat ve zdánlivých detailech. A proto vás chci pozvat, abychom se teď odpoutali od působivých 

obrazů strašlivých zvířat a soustředili svou pozornost k nenápadné zmínce, prostupující celou 

kapitolu – že jejich vládě byl vymezen určitý čas. Když uplynul, tak zasedl soud a byly otevřeny 

knihy.

A tady se sděluje něco velice důležitého –  pád těch 4 říší nenastal proto, že by s nimi Bohu došla 

trpělivost. Nebo protože by si až teď všiml, co provádějí a rozhodl se zakročit. Bůh dobře ví o 

všem, co různá velká zvířata páchají – tehdy i dnes. A nenechá to být – datum soudu je pevně 

stanovené, svazky obžaloby se každý den plní novými stránkami. A když nastane soudný den, tak 

nikdo a nic neobstojí: jaderný arzenál, diplomatické kličky, investiční fondy ani ti nejlepší právníci 

– nic nedokáže odvrátit Boží soud.

Můžeme se ptát, proč jim ten čas Bůh vůbec poskytl – tolik hrůz by se vůbec nemuselo stát, kdyby 

proti jejich původcům zakročil hned. Tahle věčná otázka – proč Bůh dopouští zlo, napadne někdy 

asi každého, ale Daniel se na ni nezeptá, když má tu možnost. Při pohledu na Věkovitého – na 

šlehající plameny a valící se lávu chápe, že nějaké vyptávání je tváří v tvář Božímu majestátu 

nepatřičné. Bůh se nemusí nikomu zodpovídat – je to přesně naopak.

Přesto – že Bůh vyměřil čas i takovým padouchům a nezasáhl proti nim hned – to je nakonec dobrá 

zpráva. Třeba jim tím dal šanci napravit svoje cesty. Třeba by ty napěchované knihy s obžalobou 

nakonec ani neotevřel, kdyby vládcové přestali cenit zuby a začali činit pokání. I tohle je zvěst pro 

naši dobu – každý sice máme vyměřený čas, ale dokud neuplyne, tak je tu stále možnost litovat 

svých selhání, i zcela úmyslných leváren a prosit o odpuštění. Že je Bůh připravený naše „trestní 

spisy“ zahodit – o tom je  přece celý příběh Ježíše Krista.

Právě jeho ukřižování a vzkříšení je třeba mít na mysli, když čteme že se Syn člověka ujal vlády 

poté, co byla odňata čtyřem zvířatům. Protože po zániku těch čtyř království žádná vláda Syna 

člověka nenastala. Přišli jiní vládcové a s nimi jiné formy útlaku a bezbožnosti. Ale ve vzkříšení 

Ježíše Krista se Danielovo proroctví skutečně naplnilo. Je to nepochopitelné a úžasné zároveň, že 

Bůh, který vynáší soudy nad mocnými říšemi, sám uplatňuje svoji vládu zcela jinak. Jeho 



Království nepotřebuje armádu, policii ani výběrčí daní – a přece se prosadí. Vítězí všude tam, kde 

je láska, milosrdenství, radost, pravda a odpuštění. Pokud budou takhle vypadat vztahy mezi lidmi, 

tak Boží království nic nezastaví – žádný padouch proti němu nic nezmůže. I ta největší zvířata mají

určený svůj čas, ale vláda Syna člověka potrvá navěky. Amen

Píseň: S 374

Ohlášky

Píseň: 250

Přímluvná modlitba: Pane, děkujeme za tvé Slovo, které nás posiluje. Nemusíme se o sebe bát. 
Dáváš odvahu a sílu myslet na druhé. Nezavírat oči před nouzí a bolestí, přijmout i vlastní 
omezenost a bezmoc. Prosíme za ty, kdo nedovedou odpouštět. Kdo jsou zakleti do své ukřivděnosti
a upnuti k zadostiučinění, odplatě a pomstě. Prosíme za ty, kdo si stále jen vyčítají, co všechno 
nestihli, nezvládli, zkazili. Kdo nedovedou odpouštět ani sami sobě. Daruj radost ze života 
navzdory všem reálným hrozbám. Daruj vzájemnou lásku a solidaritu. Prosíme za všechny, kdo 
kvůli současné situaci trpí psychickými potížemi… Prosíme za ty, kdo ztratili své blízké. Prosíme 
za seniory, kteří více než strachem z nemoci trpí osamělostí. Prosíme za všechny, kdo jsou osamělí, 
kéž smějí zakusit Tvou blízkost. Prosíme, otvírej nám oči, uši, ruce, srdce tam, kde je třeba. 
Otče náš…

Poslání: Nakonec, bratří: žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte 
jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. (2. Kor 13)

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

Píseň: 611


