
Bohoslužba 12. 2. 2023 
 
Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého.  
 
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. 
 
Introit: Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu. On pokorné vede cestou práva, 
on pokorné učí chodit po své cestě. (Žalm 25,8–9) 
 
Pozdrav 
 
Píseň: 252 
 
Modlitba: Otče, cesta, ke které nás voláš, není snadná, a přece jen ona vede k životu. Víme, že je 
dobré řídit se tím, co po nás žádáš a přece se nám zdají jiná řešení jako lepší. Uč nás správně rozumět 
tvým požadavkům a plnit je nikoli ze strachu, ale z lásky. Uzdrav naše myšlenky a postoje, ať 
dokážeme správně užívat svobodu, kterou nám dáváš. Dej nám důvěru ve Tvou laskavou pomoc na 
této náročné cestě a daruj nám také jistotu, že Tvé království začíná už zde v našich srdcích a že stojí 
zato v něm být. Prosíme Tě o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána a bratra, který s Tebou 
a Duchem svatým žije a život tvoří navěky. Amen. 
 
1. čtení: 5. Mojžíšova 30,15–20 
 
Píseň: 169 
 
2. čtení: Matouš 5,21–37  
 
Kázání  
 
Ježíš je radikál. A termín radikalismus v nás nejspíš nevzbuzuje zrovna důvěru a nadšení. A tak je 
tomu možná i v případě Ježíšových nároků. Neslyšíme příjemná slova uspokojující naše touhy  
a ukolébávající naše svědomí. Právě naopak.  
Jenže ten Ježíšův radikalismus je práv původnímu významu tohoto slova. Onen výraz je totiž odvozen 
z latinského slova radix, které znamená kořen. Ve svém výkladu ustanovení Mojžíšova Zákona se 
Ježíš prokopává až k jejich kořeni, k jejich skutečnému smyslu. Nestačí mu jejich povrchní plnění, ale 
jde do hloubky. Jako ten, kdo přišel Zákon naplnit, nikoli zrušit, jako autorita, podává vysvětlení toho, 
kam skutečně míří předpisy, které židé dobře znali. Nabízí jejich výklad pro nebeské království.  
Základem Ježíšova přístupu k těmto ustanovením jsou vztahy, neboť ty nejsou Bohu lhostejné. A také 
hodnota a práva druhého. Jako by nám Ježíš chtěl říct, že dobré vztahy k bližním jsou nad zlato. 
Ukazuje nám, jakým má člověk být podle záměru svého Stvořitele. A jak spolu máme žít, aby se nám 
společně žilo dobře. Z jeho slov můžeme zaslechnout varování, upozornění, nač si máme dávat pozor 
i my v době tak vzdálené od prvních desetiletí našeho letopočtu.  
Dávej si tedy, člověče pozor na to, abys svými postoji a svým jednáním nepoškodil hodnotu a práva 
svých bližních. Nejen dokonanými a potrestatelnými skutky. Ublížit můžeš už slovem. Vždyť slovo 
dokáže být ostré jako dýka a rána jím způsobená umí pěkně bolet, ačkoli není prolita ani kapka krve. 
A nic není vidět. Slovem lze dokonce i zabít. Když dítě či mladý člověk slyší stále dokola, že je 
neužitečný a k ničemu, když musí pořád poslouchat nadávky a výčitky, neexistuje v takovém případě 
slušná šance, že bude zabito jeho sebevědomí, jeho budoucnost? Ale sebevědomí můžeš zničit či 
pochroumat i komukoli jinému, když ho budeš snižovat, tedy označovat za hlupáka a tupce. Ani s ním 



není nutné mluvit z očí do očí, vždyť dnes máte pohodlnou možnost zničit druhého z pohodlí domova 
prostřednictvím počítače nebo mobilu. Hrdinně anonymně.  
Dávej si též pozor na zatracování a prohlašování druhého ze bezbožníka, abys mu neupíral společenství 
s Bohem, naději na spásu. Opravdu máš na něco takového právo? Vždyť by ses pletl do věcí výsostně 
náležejících Bohu. Neposílej tedy nikoho do horoucích pekel, raději svým bližním dávej šanci, i když 
ti nejsou zrovna příjemní. 
Ale už samotný hněv hrozí průšvihem. Může vést k dalekosáhlým následkům, třeba až k vraždě. Nebo 
ještě dál – k masovému zabíjení a ničení ve válkách a konfliktech. Proto se mu nepoddávej. Nedej se 
jím ovládnout. Přestože je hněv přirozenou lidskou reakcí. Jsou sice lidé, kteří dokáží být klidní  
a pozitivní pořád, ale jsou i tací, kteří vybuchnou docela snadno. Jistě existuje hněv oprávněný, např. 
v situaci, kdy jsi svědkem nějaké nespravedlnosti či nepravosti. Přihlížet přepadení s úsměvem by bylo 
poněkud zvláštní. Hněv se však nesmí změnit v zášť, v nepřátelství, kdy nedokážeš druhému přát nic 
dobrého, ale naopak jen to nejhorší. Může se stát, že se s někým do nějakého sporu dostaneš. Není 
tvým úkolem ve všem ustupovat, se vším souhlasit, s každým být zadobře. Potíž nastává, když je vztah 
narušen a chybí ochota ke smíření. Smíření samozřejmě není vždy snadné. Ale nemáš se mu uzavřít.  
Varuj se také narušit manželské soužití. A protože už nežiješ v době patriarchální, není tohle slovo 
určeno pouze pro muže. Svou chtivostí, žádostivostí můžeš někomu rozbít vztah, rodinu. Když si 
začneš s jeho manželkou či jejím manželem. Když se pro tebe stane druhý předmětem touhy, 
uspokojení. Nepropadni takové podobě sobectví a namyšlenosti, která neuznává, že někdo patří 
k někomu jinému a ne k tobě. Chraň se před pýchou, která považuje pro sebe vše za dovolené a nehodlá 
se omezovat, ani když druhému ublíží. 
Leč prostředků, které mohou svádět ke hříchu a tebe i druhého dovést do pasti, máte dnes více než jen 
oko. Moderní technické vymoženosti umožňují dívat se kdekoli prakticky na cokoli a komunikovat 
s mnoha lidmi. Není proto těžké dostat se na šikmou plochu, podlehnout svodům. Zničit někomu nebo 
i sobě manželství, život. Proto je lepší zbavit se zdrojů svodů dříve, než bude pozdě. Přijdeš o něco, 
ale zachráníš mnohem víc. 
A vůbec, když už jste manželé, tak v tom vztahu hleďte obstát. Byli jste spojeni, dobrovolně jste si 
slíbili věrnost. Vždyť jste si mohli svého partnera vybrat, není už tomu jako v minulosti, kdy si manželé 
byli dohozeni. A tak i když tě ten druhý pořádně naštve nebo zraní, i když máš sto důvodů se na něho 
vykašlat, zkus najít jiné řešení. Pokus se s ním smířit.  
A pozor si dávej, člověče, i na své sliby a plány. Když už se odvažuješ tvrdit, že něco uděláš, nebo 
neuděláš, netahej do toho laskavě Pána Boha. Vždyť nevíš, jak to všechno dopadne. Co když se to 
nepovede splnit? Nebo si to pak rozmyslíš? A i když se ti podaří splnit, co jsi slíbil, neznamená to 
přece, že se jednalo o slib bohulibý. A vůbec, nezatahuj do svých slibů nic, co nemáš ve své moci. 
Raději zůstaň u obyčejného ano a ne. 
Taková jsou tedy pravidla Božího království. Když je budeš dodržovat, zažiješ něco z něj už tady  
na zemi. A druzí také. 
 
Píseň: 311 
 
Přímluvy: Přimlouvejme se u Pána slovy „prosíme tě, vyslyš nás“: 
 
Doveď nás, Pane, k poznání, že tvé nároky mají sloužit k dobrému životu, abychom je nevnímali jako 
nepříjemná břemena. Prosíme tě, vyslyš nás. 
Daruj nám dostatek lásky a trpělivosti k lidem, kteří nám nejsou příjemní, ať s nimi dokážeme jednat 
s úctou. Prosíme tě, vyslyš nás. 
Zůstávej nablízku lidem zasaženým zemětřesením v Turecku a Sýrii i těm, kdo jim přišli pomáhat. 
Prosíme tě, vyslyš nás. 
Povzbuzuj všechny křesťany, kteří jsou terčem urážek nebo jsou ohroženi na životě kvůli víře v tebe. 
Prosíme tě, vyslyš nás. 



Dávej mír tam, kde se bojuje, ochotu ke smíření tam, kde se lidé hádají, naději tam, kde lidé propadají 
zoufalství. Prosíme tě, vyslyš nás. 
Pomáhej našim nemocným, dávej jim sílu a vytrvalost v těžkostech, které musejí snášet. Prosíme tě, 
vyslyš nás. 
 
Tichá modlitba 
 
Zpívaný Otčenáš, píseň 385 
 
Ohlášky 
 
 Diakonie ČCE vyhlásila sbírku na pomoc lidem postiženým zemětřesením v Sýrii a Turecku. Více 

informací naleznete zde: https://www.diakoniespolu.cz/clanky/pomoc-ve-svete/vyhlasujeme-
sbirku-na-pomoc-lidem-zasazenym-zemetresenim-v-syrii/  

 Ve čtvrtek se koná od 15:40 náboženství a od 17:15 biblická hodina v Diakonii. Večer se pak v 19 
hod. ve sboru v Semonicích uskuteční modlitba Taizé.  

 Narozeniny oslaví Zdeněk Hojný. Přejeme mu vše dobré a Boží požehnání. 
 
Poslání: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. 
(Galatským 5,16b) 
 
Požehnání: Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám 
dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému 
činu i slovu. 
 
Píseň: 689 
 


