
Domácí pobožnost 24. 1. 2021

1. čtení: Mt 8 ;5-13
2. čtení: Rt 1

Modlitba: Laskavý Bože, děkujeme ti za možnost scházet se zde k naslouchání tvému Slovu. V této 
pohnuté době, kdy se naše jistoty otřásají v základech, ti chceme poděkovat za víru, kterou jsi nám 
daroval. Je jako pevný bod, o který se můžeme v životě opřít a takto posíleni se potýkat se vším, co na 
nás doléhá. Pane, je toho tolik, co nám dělá starosti – přibývá ztrát v našem okolí, vakcín je málo, 
mnohé nemocnice se blíží k naplnění svých kapacit, kolabují zdravotníci i registrační systémy. A 
netušíme, co s tím - vlastně se bojíme, že to doopravdy neví vůbec nikdo. Ale Ty ano! A tak tě prosíme 
o dar odvahy a pokory, dej ať se dokážeme odevzdat tvému vedení. Ať tvoje Slovo proniká do našich 
srdcí, ať proměňuje naše životy. Bože, ty jsi náš zachránce. K tobě se utíkáme. Prosíme, stůj při nás. 
Amen

Betlém – jedno z těch biblických jmen, které zná každý. I ten, kdo Bibli nikdy neotevřel, ví, že je to 
místo, kde se narodil Ježíš Kristus.  A ten, kdo ji někdy otevřel, si třeba vzpomene na krále Davida, 
který odtud taky pocházel. Betlém je místo, kde mají svůj počátek příběhy dvou velkých zachránců, 
poslaných od Boha. Dnešní příběh zde naopak měl skončit. Je to příběh mnohem obyčejnější, menší… 
a neměl mít šťastný konec. Je to příběh staré Noemi – ženy, stižené mnoha ztrátami, která se do 
Betléma vrací z nutnosti – aby zde v osamění dožila.
Ale i tento příběh má svého zachránce – nebo přesněji zachránkyni. Je to mladá Rút, která má hlavní 
zásluhu na tom, že úděl staré Noemi nebyl nakonec tak hořký. Přitom sama Rút neměla na růžích 
ustláno – vždyť přišla o manžela. To je velká bolest a hrozný životní otřes i dnes. Tehdy ale navíc bylo 
postavení vdovy velice nejisté – způsobů, jak se mohla žena samostatně uživit, bylo velice málo a tak 
většina vdov musela spoléhat na almužny a paběrkování. Rút měla tu výhodu, že byla ještě mladá a 
mohla se tak provdat znovu. Proto by nebylo vůbec nic divného, kdyby se chtěla postarat v první řadě o
sebe. V jejím rozhodnutí přimknout se k Noemi, tak byl velký kus sebeobětování. Ani ve své vlasti by 
to neměla vůbec lehké, teď se ale z Rút stane ještě cizinka, navíc se závazkem, že se postará o svou 
tchyni – že  pro ni najde zastánce. A jako by toho nebylo málo, mezi Izraelci a Moábci bylo odvěké 
nepřátelství. Teď asi zrovna panovalo příměří, i tak ale bylo jistě na obou stranách mnoho křivd a 
nezhojených ran. A tedy i nedůvěry, předsudků a xenofobie. Ostatně v 5. knize Mojžíšově je výslovně 
zakázáno přijímat Moábce do shromáždění Božího lidu a to až do 10 pokolení. Rút tak vůbec nemohla 
vědět, jak se k ní budou v Betlémě chovat, jestli jí tam dokonce nehrozí nebezpečí.
Noemi si tohle všechno dobře uvědomovala, a proto na své snachy naléhala, aby zůstaly doma, u svých
– aby ke svým těžkostem nepřidávaly ještě její břemeno. Nabídla jim tak možnost vybrat si lehčí cestu 
bez výčitek svědomí. A jedna z nich – Orpa, ji skutečně poslechla: políbila svou tchyni na rozloučenou 
a vrátila se do domu svých rodičů. Vzhledem k situaci jí to nikdo nemohl mít za zlé, tohle musí každý 
pochopit.
Co ale moc nechápeme, je rozhodnutí druhé snachy – Rút. To vyznání, které učinila, jde neskutečně do 
hloubky: „Kamkoliv půjdeš, půjdu. Tvůj lid bude mým lidem, tvůj Bůh bude mým Bohem. Rozdělí nás
od sebe jen smrt“ Ona se vzdala všeho co měla, i toho co by mohla mít – všech svých jistot, a rozhodla 
se celý svůj život darovat Nomei. Někde jsem četl, že altruismus (potřeba jednat ve prospěch druhých 
lidí) souvisí se sníženým pudem sebezáchovy. To je tady dobře vidět. Čistě z pragmatického hlediska je
soucit nevýhodný, proto ho někteří lidé považují za slabost. Jenomže právě v soucitu Rút, v její 
věrnosti a sebeobětování vstupuje do děje Bůh. Příběh Rút patří k těm biblickým knihám, kde se o 
Bohu příliš nemluví. Kromě stručné zmínky, že se Hospodin opět přiklonil ke svému lidu a dal mu 
chléb, zde Bůh nijak aktivně nevystupuje: neposílá anděly, nemluví k nikomu ve snu, nekoná 



podivuhodné činy, nezjevuje se ve své slávě. Zůstává skrytý – tedy takový, jak ho většinou známe i my.
Přitom ale, schovaný v jednání, slovech a pohnutkách lidí, je i tady Bůh po celou dobu aktivně 
přítomný. I teď posílá zachránce, aby vytrhl člověka z beznaděje. Noemi v Rút našla oporu a taky 
zastánkyni. A později taky potěšení – to když v náručí chovala její dítě, o kterém byla přesvědčená, že 
ho nikdy neuvidí.
Je pravda, že oproti těm dvěma dalším příběhům z Betléma, je tenhle takový hodně obyčejný. Někomu 
se při tom srovnání může zdát až banální: Krále Davida si Bůh vybral, aby vysvobodil celý národ z 
nadvlády Pelištejců. Skrze Ježíše Krista byl celý svět vykoupen ze svých hříchů. Rút se stala 
zachránkyní jedné ženy. Všechno to jsou ale svědectví o Božím soucitu, věrnosti a lásce. Je dobré 
naučit se hledat Boha nejen ve velkých příbězích, ale i v takových, jako je ten o Rút a Noemi – malých,
skromných, nenápadných. A to nejen v Bibli, ale především tady – v našem světě, v našich životech. A 
hlavně se učit do těch příběhů aktivně vstupovat – tím, že projevíme soucit, tím že se pro druhého 
zřekneme svých jistot i možností – nejde o nic menšího, než o podíl na Božím příběhu záchrany.
Na závěr mi dovolte ještě malé zamyšlení nad městem Betlém: Je smutnou ironií, že dnes je Betlém 
symbolem neporozumění a boje mezi národy - neschopnosti žít pospolu. Leží totiž v těsné blízkosti 
vysoké betonové zdi, která odděluje Palestince od Izraelců. Město, kde vznikly velké příběhy o 
sebeobětování pro druhé, je dnes místem, kde byla lidská vzájemnost obětována kvůli protichůdným 
zájmům dvou znesvářených stran. Ale jsem přesvědčený, že při bližším pohledu bychom i v této takřka 
válečné zóně nalezli příběhy smíření a obětavosti, jako byl ten o Rút a Noemi. A kdoví, třeba se právě v
Betlémě se objeví nějaký zachránce, poslaný od Boha, aby zemi Izrael konečně přinesl pokoj.

Přímluvná modlitba: Bože, přimlouváme se za ty, kdo strádají, trpí nebo ztratili naději. Buď s nimi a 
dej jim pocítit svou lásku. Prosíme, dej, ať před jejich bídou nezavíráme oči, ať v nich dokážeme 
poznat svého bližního.
Přimlouváme se za země, kde se válčí, za lidi, kteří jsou na útěku a za ty, kdo mají obavu, zda se dožijí 
zítřka. Prosíme, ať tvůj Svatý Duch působí pokoj mezi lidmi, ať znesvářené strany dovedou řešit 
konflikty bez krveprolití.
Přimlouváme se za obyvatele Haiti, kteří při nedávné vichřici přišli o střechu nad hlavou nebo o 
někoho blízkého. Dej, ať se jim včas dostane účinné pomoci, prosíme posilni je, ať se dokáží postavit 
na nohy a dělat dobré věci navzdory smrti a zmaru, které je obklopují.
Přimlouváme se za tvou církev, za kazatele, za ty, kdo v církvi nezištně pracují, za ty, kdo se na službu 
v církvi připravují, za všechny naše bratry a sestry. Ať jsme jako jedno tělo, jedna neporušená církev, 
sloužící všem lidem
Přimlouváme se také za naši zemi, prosíme, obdaruj ty, kdo ji spravují moudrostí a pokorou. Prosíme 
za dobré vztahy ve společnosti, za ochotu naslouchat těm, kdo mají jiný názor. Prosíme, ať si 
dovedeme odpouštět 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
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