Rodinná pobožnost 25. 10. 2020
Milí bratři, milé sestry, milí přátelé v Kristu,
jak víte, nařízená omezení se ještě zpřísnila. Nekonají se
setkání v týdnu ani nedělní bohoslužby v klasické podobě. Je
povolena individuální duchovní péče – vztahuje se na ni výjimka ze
zákazu volného pohybu osob. Za velmi omezených podmínek se
konají svatby a pohřby.
Tím spíše platí doporučení k četbě bible, nedělní domácí
pobožnosti (tentokrát má možná méně tradiční formu), doporučení
k poslechu nahrávek kázání, zamyšlení, přednášek, písní a skladeb či
nedělních bohoslužeb v rádiu. Připojit k nedělním bohoslužbám
online se můžete v některých sborech nebo sledovat televizní
přenos. Chystáme s kolegy ze seniorátu tzv. seniorátní bohoslužby,
které budou předtočeny vždy z jednoho sboru na jednu neděli a
můžeme se tak podívat na různá místa a poslechnout si faráře i laiky
a muzikanty v jiných sborech. První záznam bude připraven na neděli
8. listopadu, včas vás informuji.
Přeji vám především naději, lásku a víru, která se spoléhá i na
to, co (ještě) není vidět!
Markéta Slámová

Milosrdenství a pokoj i láska budiž rozmnožena!
modlitba Pane Bože, Stvořiteli,

děkuji Ti za spánek uplynulé noci.
Děkuji, že mi přidáváš tento nový den.
A s ním nové úkoly, nové příležitosti, nová setkání…
Prosím Tě o moudrost a sílu,
abych v nich nezklamal
A s večerem Ti za celý den opět poděkoval.
modlitba Pavla Filipiho

zamyšlení Žalm 146

Tento žalm je na jedné straně krásný a útěšný, na druhé
zneklidňující. V pozdním židovství se stal součástí ranních
modliteb, římští katolíci se ho modlí často. Pojďme si ho přečíst
nejprve po částech, zamyslet se nad jednotlivými verši…

p.s. Ve dnech 28. 10. - 2. 11. farářka vybírá dovolenou, v naléhavých
případech bude na telefonu.

Berna Lopez

Ž 146.1-2

Ž 146.7-9

Haleluja.
Chval, duše má, Hospodina!
Hospodina budu chválit po celý svůj život,
svému Bohu zpívat žalmy, co živ budu.
Žalmista si dodá kuráže, řekne své duši, aby chválila
Hospodina. Proč to dělá? Možná, že chvála Boha je něco, co by
nám mělo být vlastní a často není. A jemu stačí taková pobídka
své duši, aby začala ve vztahu s Hospodinem rezonovat, chválit.
Dovedeme to? Potřebujeme se k chvále Boha také nějak
rozkurážit, ponouknout?

Utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává.
Hospodin osvobozuje vězně.
Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin sehnuté napřimuje,
Hospodin miluje spravedlivé.
Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova,
ujímá se sirotka i vdovy,
svévolným však mate cestu.
Žalmista se možná jen připojuje k subjektivní výpovědi lidí,
možná je to i jeho vlastní zkušenost, že Hospodin proměňuje
situaci všech těch z pohledu světa slabých. Ale zároveň si
nenárokuje, že Hospodin má takto jednat vždycky a že by byl
zárukou, že se jim (možná i nám) vždycky dostane pomoci.
Dovedeme číst tuhle výpověď skutečně jako vyznání?
Neviníme někdy Boha, že nezasahuje podle našich očekávání –
nečiníme si na jeho jednání nárok?
Všichni ti utištění, hladoví, vězni, slepí (dost možná
duchovně), sehnutí, bezdomovci, sirotci a vdovy mají vědět o této
pomoci v Hospodinu. Mají vědět, že existuje naděje na změnu či
proměnu a má je to vést k soustředění na Hospodina, ne na
pomoc samotnou.
Neměli bychom vinit spíš sebe, když nevnímáme potřeby
svých bližních a nenecháme v sobě Hospodinem probouzet
citlivost a ohleduplnost vůči nim? Nebo když se vrháme na
konkrétní pomoc a přestáváme se soustředit na Hospodina?

Ž 146.3-4

Nedoufejte v knížata, v člověka, u něhož záchrany není.
Jeho duch odchází, on se vrací do své země,
tím dnem berou za své jeho plány.
Nedoufáme někdy příliš v člověka? Podle žalmisty má lidská
bytost nepevného ducha, nedá se o ni opřít, tíhne k zemi, ztrácí
perspektivu. Nečekáme od druhých nebo od sebe příliš?
Netvoříme si idoly?
Ž 146.5-6

Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova,
kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu,
jenž učinil nebesa i zemi s mořem a vším, co k nim patří,
jenž navěky zachovává věrnost.
Když je tu řeč o Bohu Jákobovu, hledáme Boží skryté
provázení, ochranu a přijímáme možnost proměny – teď
nemyslím nutně jen na náš vlastní život, ale třeba i na životy
našich blízkých a bližních? Když Bůh zachovává navěky věrnost, co
to konkrétně znamená? Že se můžu vracet k jeho smlouvě a
Božímu milosrdenství? Že jako ten, kdo je věrný, působí víru a
vede k pravdě? Anebo obojí?

Ž 146.10

Hospodin bude kralovat věčně,
Bůh tvůj, Sijóne, po všechna pokolení. Haleluja.
Bůh kraluje tak, že je nadějí a záštitou a pomocí svého lidu.
Bůh Tvůj, Sijóne kraluje napořád…

Nyní si zkusme přečíst žalm 146 vcelku…

modlitba Hospodine,

přímluvy Všemohoucí Bože, bojíme se toho, co neznáme.

chválíme Tě za to, že k Tobě můžeme nejen volat,
ale také k Tobě můžeme s nadějí vzhlížet.
Chválíme Tě jako toho, kdo kraluje v našich životech.
Chválíme Tě jako toho, kdo působí víru a zve k důvěře.
Chválíme Tě jako toho, kdo rozechvívá naše svědomí,
bere nám klid a přitom působí pokoj.
Požehnaný jsi Bože navěky! Amen

V této obtížné, zmatené a nejisté době Tě prosíme o pokoj pro
celý svět. V čase starostí o naše zdraví buď naší nadějí.
V čase mediálních zpráv, které nás někdy vedou až k panice a
nahání nám strach, buď naší důvěrou.
V čase ohrožení a slabosti buď naší silou.
V čase trápení buď naší úlevou.
V čase rozdělení buď láskou, která sjednocuje.
Prosíme za všechny, jejichž všední den je výrazně
poznamenán pandemií. Buď blízko nemocným a umírajícím i těm,
kdo se cítí osaměle a nemají nikoho na své straně. Dej jim jistotu,
že přes nutná opatření jsme s nimi stále spojeni ve Tvém Duchu.
Utěšuj ty, kdo po celém světě truchlí nad svými zemřelými.
Daruj sílu a energii všem lékařům, záchranářům a pečujícím.
Vědcům dej inspiraci a politikům moudrost a jasnost pro jejich
správná rozhodnutí. Posiluj nás k solidaritě se všemi, kdo utrpěli
velké materiální škody. Buď v rodinách, které v době karantény
obtížně zvládají soužití. Dávej trpělivost a dobré nápady učitelům.
Milosrdný Bože, slituj se nad námi a neopouštěj nás. Posiluj
naši víru a obohacuj nás o nekonečnou důvěru, že ty jsi Pán nad
životem a smrtí. Amen
modlitba Daniely Hamrové
poslání Vybízím vás pro milosrdenství Boží, abyste svá těla přinášeli

jako živou, svatou, Bohu libou oběť – to ať je vaše rozumná
bohoslužba.
podle Řím 12.1
požehnání

Berna Lopez

Ať jsi ráno plný očekávání,
v poledne plný síly,
a večer plný moudrosti:
Bůh Ti žehnej.

