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Introit:

Zpívejte Hospodinu píse¬ novou, nebo´ u£inil podivuhodné v¥ci. � 98, 1

Pozdrav:

Drazí, vítám vás p°i t¥chto bohosluºbách a zdravím vás apo²tolským pozdravem.
Milosrdenství vám a pokoj, i láska nech´ je rozmnoºena. Ju 2

Zazpívejme píse¬ 680, Nás zvolal jsi, Pane

Text, který nám poslouºí jako základ kázání, je zapsán ve starozákonní knize
Paralipomenon, v 5. kapitole, ver²ích 2.�5. a 12.�14.:

Tehdy �alamoun svolal do Jeruzaléma shromáºd¥ní izraelských star²ích,
v²echny p°edstavitele dvanácti pokolení a p°edáky izraelských rod·, aby vynesli
schránu Hospodinovy smlouvy z M¥sta Davidova, totiº ze Sijónu. Ke králi se
shromáºdili v²ichni izrael²tí muºi ve svátek, to je v sedmém m¥síci. Kdyº v²ichni
izrael²tí star²í p°i²li, zvedli lévijci schránu a vynesli nahoru schránu a stan se-
tkávání i v²echny svaté p°edm¥ty, které byly ve stanu; to v²e vynesli lévij²tí kn¥ºí.
V²ichni lévij²tí zp¥váci, pat°ící k Asafovi, Hémanovi a Jedútúnovi, se syny a bra-
try, oble£ení v roucho z b¥lostného plátna, stáli s cimbály, harfami a citarami
na východ od oltá°e a s nimi bylo sto dvacet kn¥ºí troubících na pozouny. Tru-
ba£i a zp¥váci hráli a zpívali zárove¬, aby Hospodinova chvála a oslava zn¥la
jednohlasn¥; kdyº se za£alo hrát na pozouny a cimbály a jiné hudební nástroje,
chválili Hospodina, protoºe je dobrý a ºe jeho milosrdenství je v¥£né. I naplnil
oblak ten d·m, d·m Hospodin·v, takºe kn¥ºí kv·li tomu oblaku nemohli konat
sluºbu, nebo´ Boºí d·m naplnila Hospodinova sláva.

Milé sestry, milí brat°i!

Vracíme se zpátky do kostel· a modliteben. Nejsou to ºádné chrámy, ani
nemají tu funkci, protoºe se v nich neob¥tuje, a£ jim tak n¥kdy vzletn¥ °íkáme,
jako bychom t¥m prostorám cht¥li zvý²it renomé. Moºná, ºe n¥které z nich uº
ztratily shromaº¤ovací význam, po°ad je ale máme rádi. Drºíme ta místa v úct¥
i kv·li t¥m, kte°í je postavili a po generace zapl¬ovali, i kv·li tomu, co se v nich



zv¥stovalo a co je i pro nás svaté a stále ur£ující, i kv·li bázni Hospodinov¥,
ke kterému bylo v nich vyslaných tolik modliteb, a v neposlední rad¥ i kv·li
sob¥, ºe jsme tady byli mnohokrát povzbuzeni a zachrán¥ni, a taky trochu ze
sentimentu. Máme je rádi. Zvolili jsme je jako místa, kde jist¥ a vºdy znovu
p°ijímáme Boºí sluºbu.

Mnohého z toho, co se s radostí d¥je v kostele, jsme byli ú£astni, i kdyº
jsme do kostel· a modliteben nemohli. �etli jsme bibli, interpretovali její texty,
abychom pro sebe vyposlechli její zv¥st, modlili jsme se, zpívali, p°ijímali poºeh-
nání. A d¥lali bychom úpln¥ v²echno, kdybychom nev¥d¥li, ºe je to stav nouzový,
ve kterém je moudré brát zvý²ené ohledy na zachování zdraví svých spoluob-
£an· i svoje, a ºe se op¥t do kostel· vrátíme. Co nám skute£n¥ scházelo, bylo
spole£enství s t¥mi, se kterými se ve ví°e sdílíme a neseme si navzájem ºivotní
b°emena. Nebýt epidemie, cesty k vytvá°ení spole£enství bychom si ur£it¥ na²li
i bez kostel·.

Stav bez kostel· trochu lé£il na²i chorobu exkluzivity. Byli jsme jako v²ichni
ostatní v této zemi, na tomto kontinentu, ba na celém sv¥t¥. Stejn¥ ohroºeni,
stejn¥ odkázáni na Boºí milost, stejn¥ bez kostel· (jako i lidé jiných náboºenství
a kultur). Popostr£il nás sm¥rem k druhým lidem, pootev°el srdce pro solidaritu
a v·bec vnímání ostatních a celého ºivého sv¥ta. A trochu lé£il na²i chorobu
uzav°enosti. Bu¤, jak bu¤, kostel má dve°e. A udrºení p°íjemného klimatu není
jediná role dve°í. Taky odd¥lují ty, co jsou uvnit° a co jsou vn¥. A i kdyº nejsou
zam£ené, mezi uvnit° a vn¥ je p°ekáºka. Dve°e do kostela nejsou dve°mi do
ov£ince, kterými je Kristus a vchází se skrze n¥ dovnit° i vychází ven za obºivou
i do bezpe£í. Doba bez kostel· byla i dobou bez bariér ve zv¥stování evangelia.
Vyuºívala se k tomu celá ²kála médii a forem. P°edev²ím v²ak, nikdo nebyl
uvnit° a nikdo nebyl vn¥.

Nemuseli bychom se vracet do kostel· a ná² ºivot víry by ani nemusel nijak
utrp¥t, moºná naopak. P°ijímali bychom víc od t¥ch, které uvnit° nem·ºeme
znát a kte°í jsou moºná v¥rnými Boºími and¥ly, aniº to o sob¥ musí v¥d¥t. Také
bychom odevzdali víc, víc z toho, co jsme p°ijali. Jestli se do kostel· op¥t vrá-
tíme, nesmíme zapomenout, co nám bylo dop°áno v £ase, kdy jsme tam nemohli,
ale kdy jsme leccos sm¥li, a to leccos bylo poºehnané. D¥lejme to, co chceme
v kostele d¥lat, jako by to v kostele nebylo. A to bude chvála Hospodina. Protoºe
taková chvála Hospodina za to, ºe je dobrý a jeho milosrdenství je v¥£né, od-
povídá dobrot¥ a milosrdenství v¥£ného Boha, £asem a prostorem nesvázaného
a vnímáním neomezeného.

Rádi se vrátíme do kostel·, ale ne snad proto, ºe jsou na²e a ºe v²ím tím
svatým, £ím jsme si je nazdobili a v²ím tím svatým, co v nich d¥láme, si naklá-
níme Boha, nýbrº abychom shromáºd¥ní jako sesterské a bratrské spole£enství
sv·j hlas p°idali k jiným lidským hlas·m, aby zn¥l jako jednohlas chvály Boha.
A jestli nás v t¥ch na²ich kostelích, na t¥ch na²ich místech zahalí oblak, ºe ani
nebudeme moci d¥lat sluºbu, kterou jsme v dobré v·li d¥lat cht¥li, bude to Boºí
sláva. Vºdy musí být na²eho po£ínání ú£astný B·h, aby to m¥lo ten význam,
po kterém touºíme. Kdyº se on k tomu na²emu p°idává, dochází to svého cíle,
a´ louku nebo kostel napl¬uje jeho sláva. Na²e v bohosluºbách jsou formy p°ijí-
mání, bohosluºby v²ak nejsou na²e sluºby Bohu, nýbrº Boºí sluºby nám. To je
jejich sláva, mimo°ádnost, do které jsme pozvaní a ve kterou po£teni. Amen.

2



Modleme se:

Boºe, d¥kujeme, ºe se m·ºeme scházet, abychom t¥ chválili, ºe jsi dobrý a tvoje
milosrdenství je v¥£né. D¥kujeme, ºe si tvou dobrotu a tvé milosrdenství smíme
navzájem zv¥stovat a ze zv¥stování spolu p°ijímat. Utvá°í nás to tak, ºe si tvou
dobrotu a milosrdenství m·ºeme jako tebou zmocn¥ni jeden druhému dávat.

Prosíme, dopl¬ na²i slabost a ne²ikovnost, aby se hlas na²eho spole£enství
mohl p°idat k jednohlasu chvály celého lidstva a v²eho stvo°ení. Vstupuj do
na²ich aktivit a dove¤ je k dobrým cíl·m. Napl¬ ná² sbor, na²i církev i v²echno
na²e, v²echno, co je, svou slávou. Tvoje p°ítomnost je na²e pomoc a záchrana.

Prosíme, st°eº v²echen ºivot p°ed ohroºením. Prosíme o tvou spásnou po-
moc pro v²echny, kdo se pohybují na hranici ºivota a smrti. Do tvé ochrany
sv¥°ujeme v²echny, kdo pracují v nebezpe£ných zam¥stnáních. O tvé poºehnání
prosíme pro kaºdého, kdo slouºí zdraví nebo blahu druhých. Prosíme o sílu pro
v²echny unavené na t¥le i na duchu, pro v²echny sklí£ené na du²i. Pot¥² v²echny
smutné, opu²t¥né, najdi ztracené. Ve¤ ty, kdo nev¥dí, jak dál. Oslav se p°i kaº-
dém £lov¥ku. Amen.

Modlitba Pán¥:

V²echny ostatní prosby vkládáme do modlitby, kterou nás nau£il Jeºí²:
Ot£e ná², který jsi v nebesích, posv¥´ se jméno tvé. P°ij¤ království tvé. Bu¤

v·le tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb ná² vezdej²í dej nám dnes. A odpus´
nám na²e viny, jako i my odpou²tíme na²im viník·m. A neuve¤ nás v poku²ení,
ale zbav nás od zlého. Nebo´ tvé je království i moc i sláva na v¥ky. Amen.

Poslání:

Modlili se a zp¥vem oslavovali Boha. Tu náhle nastalo veliké zem¥t°esení a celé
v¥zení se ot°áslo aº do základ·. Rázem se otev°ely v²echny dve°e a v²em v¥z¬·m
spadla pouta. Sk 16, 25n

Poºehnání:

Já jsem dve°e. Kdo vejde skrze mne, bude zachrán¥n, bude vcházet i vycházet
a nalezne pastvu. J 10, 9

Zazpívejme píse¬ 406, Chval Pána svého písní
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