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DK 8. 11. 2020   22. po sv. Trojici      

Vstupní slovo a pozdrav: Ve jménu Boha Otce i Syna i 

Ducha svatého slavme den Páně. 

Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo.   Když jsem vzýval 

Hospodina, jemuž patří chvála, byl jsem zachráněn před svými 

nepřáteli.   V soužení jsem vzýval Hospodina, k svému Bohu o 

pomoc jsem volal. Uslyšel můj hlas ze svého chrámu, mé volání 

proniklo až k jeho sluchu. Hospodin mě podepíral,  učinil mě 

volným. (Žalm 18 ) 

Píseň: 98 Zpívejte Pánu nové písně 
Modlitba: Bože náš, věříme nejen v tebe, ale věříme tobě. Ve 

svém životě jsme častokrát poznali, že nemáme v ruce hotovou 

a jednoznačnou odpověď na otázky, které si klademe. Chtěli 

bychom se nějak zajistit a ujistit, že naše cesta je správná. 

Zvlášť v okamžicích, kdy tápeme, kdy jsme skleslí. Ve chvílích, 

kdy se nám zdá, že cesta dál nevede. Ty nás však nechceš 

přesvědčovat důkazy své moci. Ty stojíš o naši víru. O to, 

abychom se na tvoji cestu vydávali ne z donucení, ale z vlastní 

vůle. Svobodně a ke svobodě.  

Děkujeme ti za slovo, které nás zasahuje a provází. Prosíme tě, 

ať i dnes se umíme před tebou ztišit. Ať ti i dnes dáme prostor 

ve svém životě, abys nás oslovil. Požehnej slyšení slova zde a 

všude, kde tě dnes chválí. Amen 

Čtení: Ř 10,20-21 + 11, 1-6 

Píseň: 688 Odpusť  

Pozdrav: Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží 

a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. Amen 

Text+kázání 1Kr19,1-18  
Sestry a bratři, milý sbore! 

Jaký je rozdíl mezi slovem Bůh a Hospodin? 

Možná, že to vnímáme jako totéž. Je jedno jestli řeknu: 

věřím v Boha? Nebo když řeknu: věřím v Hospodina? 

Eliáš to odlišuje. Už svým jménem. Eliáš znamená 

doslova „Bohem je Hospodin“. To není opakování 

stejného slova. Protože v Eliášově době to nebylo totéž.  

Bohem mohl být kdokoliv. Třeba Baal – to bylo 

božstvo izraelských sousedů. Byl velmi mocný – však 

taky Baal znamená Pán. Nazývali ho nejvyšší a 

nehroznější. Zobrazovali ho se zbraní v ruce – jako 

velkého válečníka. Baal byl bohem bouře a deště.  

No a to, jestli v Palestině prší nebo ne – to je 

otázka života a smrti. Zemí protéká jedna jediná řeka a 

tou se všechno zavlažit nedá. Odsolovat mořskou vodu 

neuměli a tak na dešti závisela úroda či hladomor.  

A ještě něco. Baal byl populárním bohem. Věřilo 

se v něj široko daleko. V mnoha zemích byl vzýván, 

přinášely se mu oběti. A to i v říších mnohem 

mocnějších, než byl kdy Izrael. 

Když na trůn v severním Izraeli nastoupil král 

Achab, jistě chtěl být světový. Navíc si přivedl 

z Týrského království manželku Jezábel. Její jméno 

znamená „dcera Baalova“. Tím je řečeno vše. A tak tu 

proti sobě od počátku stáli: Jezábel a Eliáš. A s nimi 

otázka: Je bohem Baal, nebo je Bohem Hospodin? Ještě 
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pořád vám ta otázka připadá nesmyslná? Možná si 

řeknete - vždyť Bůh je jenom jeden. Říká se to dnes.  

Ponechme teď stranou otázku jiných náboženství. 

Říkáme, že je někdo věřící a někdo nevěřící. Znamená 

to, že někdo s Bohem ve svém životě počítá a někdo ne. 

Ale ona to není tak docela pravda. Každý člověk se ve 

svém životě rozhoduje. Řídí se podle určitých hledisek. 

Každý v něco doufá. Ať už se označuje za věřícího 

nebo ne. Každý si nějak odpovídá na otázku po smyslu 

života. A každý má nějakého boha. Něco, čemu věří. I 

když někteří lidé říkají – věřím jen v sebe, znamená to, 

že jsou si sami bohy. Jen podle své libovůle určují, co je 

dobré a co ne.  

Pak jsou tu ještě zastánci a zvěstovatelé různých 

náboženských systémů. Někteří tvrdí, že jen oni mají 

pravdu, jiní, že Bůh je jenom jeden a my si volíme cestu 

a je v podstatě jedno, kudy se k němu dostaneme.  

Baal nebo Hospodin? Není to nakonec jedno? 

Eliáš tvrdí, že ne. Je jen jeden Bůh. Hospodin. Je jen 

jedna Pravda a ne globalizační směs, ve které může 

každý vyznávat, co chce. Pravda, kterou Eliáš musí 

zastávat i kdyby ho to mělo stát život.  

Ale proč? ptá se leckdo. Nešlo by to zkusit s tím 

Baalem. Je to zase tak velký rozdíl?  

Je to obrovský rozdíl. Protože kult Baala a jiných 

jemu podobných vznikl jako odpověď na otázky, které 

si klade člověk. Jako odpověď na nejistotu, kterou 

Kenaanci a další národy prožívali. Baal a jemu podobní 

jsou tu od toho, aby uspokojili strach člověka před 

neznámem, před budoucností, před neúrodou a před 

smrtí. Přináší návody a krásný a spokojený život. 

Náboženství jako odpověď na lidské otázky. 

Jen s Hospodinem je to jinak. Víra v Hospodina 

nevzniká z lidských pohnutek. Z toužebného přání 

překlenout strach a nejistotu v našem životě. Hospodin 

nevznikl jako odpověď na lidskou otázku po smyslu 

života. Naopak. Hospodin se ptá nás. Kde stojíme? 

Odkud a kam jdeme? Hospodin nás zneklidňuje v naší 

zabydlenosti. Rozmetává představy o tom, jak Bůh 

vypadá a jedná.   

Jen se podívejte na Eliáše. Služebník Hospodina – 

Boha nejvyššího a všemohoucího. Před chvílí alespoň 

podle své představy triumfoval – nechal vybít všechny 

proroky Baala. Je vítězem na hoře Karmel. A hned 

vzápětí čteme, že královna Jezábel sebrala vojáky, aby 

se pomstila. A Elijáš musí utíkat, aby si zachránil život.  

Tak také vypadá víra v Hospodina.  

Baal je jiný. Ten dává záruku šťastného a 

spokojeného života. Protože nakonec každému 

náboženství, které vytvořil člověk, jde o krásný a 

harmonický svět. Jen kdyby Eliáš chtěl. Jen kdyby si 

trochu pozměnil jméno na Elibál – mým Bohem je Bál. 

Přimhouřil oko a smířil by se s náboženstvím, které 

přece tak dobře odpovídá na lidské touhy. Kolik 
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námahy by si ušetřil. Nemusel by ani utíkat. Nemusel 

by tady ležet schoulený pod jalovcem, unavený až 

k smrti. A kdyby to byla jenom únava, ale co teprve ty 

otázky. Hospodine Bože, kde jsi? To už jsi mě 

definitivně opustil? Tak se na mě podívej. Nemá to 

cenu. Hospodine, jsi tam vůbec? 

Vtom přichází anděl. Moc toho nenamluví: „vstaň 

a jez“. Takový pragmatický posel boží. Místo 

vznešených slov nese placky a vodu.  

Asi bychom si měli tuto scénu zapamatovat pro 

chvíle, když si náhodou budeme chtít představovat 

anděla jako bytost s křídly. Někdy být andělem 

znamená podat druhému kus chleba a dát mu napít. Bez 

přesvědčování a křesťanské propagace. I tak prostá 

může být víra – najez se, budeš to potřebovat. Ještě to 

nekončí, musíš mít dost sil. A ten anděl musí vše 

zopakovat, protože teprve potom se Eliáš vzpamatuje.  

A jde. Čtyřicet dnů a čtyřicet nocí. Doba zkoušky. 

Pak se uvidí. Symbolické číslo, kdy se rozhodne. Pak se 

snad něco nového dozví. Možná to, jestli celá jeho cesta 

nebyla jen omyl. Směřuje tam, odkud Izrael vyšel. Tam 

kde to začalo s Mojžíšem – na Oreb. Tam je konečně 

sám se sebou. Tam může otevřít Hospodinu svoje srdce.  

A je to dlouhá obžaloba: Hospodine, podívej se na 

ten národ, ve kterém jsi kdysi vládl. Jen se podívej, tvou 

smlouvu opustili a tvoje oltáře zbořili. A co já – celý 

život jsem ti sloužil. Dokonce ještě víc, horlil jsem pro 

tebe – tvoje věc se stala mou věcí. Zůstal jsem dočista 

sám. A jak to tak vypadá, už tady taky dlouho nebudu. 

Eliáš propadá pocitu, že vést boj se zlem, pověrou 

a hříchem je marné. 

A pak to přijde. Živly defilují před Eliášem jak na 

vojenské přehlídce. Napřed vítr, vichřice. Co vítr 

nestačil odnést, to se s rachotem propadne to zemských 

trhlin a nakonec oheň dokoná dílo zkázy.  

Ukázka Boží síly? Kdyby to tak použil proti 

Jezábele a jejím nohsledům. Kdyby tak Hospodin 

zatřásl všemi, pochybovači a bezvěrci, aby každá 

nepevnost byla odhalena a zřítil se život svévolníka.  

Jenže to má jeden háček. Hospodin nebyl ani 

v jednom z těch projevů moci. Takové prostředky 

používá Baal. Jen ten, který nemá skutečnou moc si 

musí vypomáhat triky. Musí se opírat o vnější zajištění, 

přízeň vládců nebo lidových mas.  

Když přichází Hospodin je to hlas tichý a jemný – 

znovu se ptá Eliáše a on mu znovu odpovídá stejnými 

slovy. Znovu svému Hospodinu vylévá srdce. 

A znovu se ukazuje jak jiný je Hospodin. Zklamaného a 

malomyslného proroka Bůh nechlácholí, ale posílá ho 

s novými úkoly. Jediná naděje, kterou smí v této chvíli 

přijmout je ujištění, že není sám. Zůstalo ještě 7tisíc. 

Sedm je číslo plnosti. Bude to dost, aby se Boží dílo 

prosadilo a trvalo.  
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 Nemáme k naší víře žádnou vnější moc, kterou 

bychom mohli prosadit Boží vůli. Nevládneme živly, 

abychom vdechli lidem nový pohled na svět. V našem 

arzenálu není zemětřesení, které by s lidmi zatřáslo, aby 

se konečně vzpamatovali. Máme k dispozici jen dvě 

věci: tichý, ale mocný hlas, který poznal a pozval i nás. 

Je tu s námi Boží slovo, které tiše a neokázale působí 

v církvi a skrze ni i ve světě.   

 A za druhé máme kolem sebe ty, kteří se odmítají 

sklonit před Baalem – pánem tohoto světa. Bez nich – 

bez své církve, svého společenství, svého sboru – 

nejsme nic. Společně tvoříme naději, že Boží dílo bude 

pokračovat až do posledního dne, kdy budou zjeveny 

všechny věci.  

Modlitba: Svatý Bože, tvá moc je ve tvé lásce, ve tvém 

Synu Ježíši Kristu, v jeho oběti pro nás a v tvém 

odpuštění, které nás pozvedlo k novému životu s tebou.                          

Za to ti děkujeme a tvou lásku chceme dosvědčovat. 

Amen 

 

Píseň: 446 Moudrosti poklad z nebe 

Ohlášení 
Sborová oznámení : 

• Vládní nařízení o omezení shromažďování nadále trvá. Program 

v týdnu je zrušen, bohoslužby budou nadále v písemné formě 

vyvěšovány na webových stránkách sboru. Pokud by někdo měl 

zájem o jejich vytištění, prosím zatelefonujte nebo napište. 

• Text dnešních bohoslužeb připravila s. farářka Daniela Brodská. 

• Volba faráře Michala Chalupskeho tento týden pokračovala. 

Volební lístky odevzdalo v zalepených obálkách 43 ze 45 členů 

sboru, kteří mají hlasovací právo.  Budou předány seniorátnímu 

výboru, br. senior s náměstkem je v úterý otevřou, sečtou a oznámí 

výsledky hlasování. 

• Včera měl zasedat konvent Královéhradeckého seniorátu. 

Z důvodu nařízení vlády byl odložen na neurčito. 

• Probíhají opravy bytu na faře. Brousí se a lakují parkety, budou se 

natírat dveře a zárubně a malovat. Zároveň se připravuje zahrada 

na zimu. Děkujeme všem, kteří se na těchto pracích podílejí! 

Pokud se chcete přidat, hlaste se u bratra kurátora Zdeňka Hojného. 

• Protože se nekonají bohoslužby, nekonají se ani pravidelné sbírky. 

Tyto peníze ale chybějí. Prosíme, abyste na potřeby sboru 

pamatovali a pokud možno poukázali své příspěvky na č.ú. 

273720783/0300 

• Státní příspěvek na platy farářů a provoz církve stále klesá a v roce 

2030 skončí úplně. Vedení církve se zabývá budoucími možnostmi 

financování provozu a platů. Bylo vypočítáno, že pokud by každý 

z členů církve přispíval 5% ze svých příjmů, provoz církve by se 

dal zvládnout i bez státního příspěvku. Prosíme, abyste k výzvě 5% 

a hlavu vzhůru! nezůstali lhostejní. Ukazuje se, že je vhodné a 

méně zatěžující přispívat pravidelně měsíčně, nejlépe trvalým 

příkazem. 

• Prosím sledujte všechny informace na webu, při dotazech a 

připomínkách volejte sestře farářce Daniele Brodské (732 430 234) 

nebo bratru kurátoru Zdeňku Hojnému (604 185 740) 

• Pokud byste potřebovali s něčím pomoct – zajištění nákupů, 

vyzvednutí léků, odvoz, zajištění hygienických prostředků, roušek 

a podobně – volejte Haně Pojezdné (739 470 683) 
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• Blahopřejeme sestrám Jiřině Štěpařové a Evě Vávrové mladší, 

které oslaví v příštím týdnu narozeniny. Přejeme hodně zdraví, 

Boží pomoc, ochranu a požehnání! 

• Těšíme se, že se snad brzy setkáme ☺ 

 

 

Píseň: 452 Za dar slova 

 

Přímluvná modlitba+Otče náš 

Bože, tak často se přizpůsobujeme tomuto světu, který je plný 

Baalů, pánů, kteří nad námi panují a chtějí dokazovat svou moc. 

Dej ať umíme říct ne na věci, které se ti příčí, i když nás to bude 

něco stát. 

Pane, tak často jsme jako ostatní a slyšíme jenom to, co je dost 

nahlas, co je dost vidět, co má úspěch.  

Prosíme tě, obnovuj naší víru, abychom slyšeli v tom všem 

hluku okolo nás tvůj tichý a jemný hlas. Hlas, který se 

nerozkřikuje, nerozkazuje, nenutí, ale povzbuzuje a zve.  

Prosíme tě, ať je taková i naše víra – bez vnější okázalosti, ale o 

to pevnější a spolehlivější. 

Ukazuj nám cestu do společenství církve. Ať se tu potkáme 

s těmi, kteří žijí nesehnutí, ve světle pravdy.  

Posílej nás k úkolům, které si pro nás připravil. Pomoz nám, ať 

věrně neseme zvěst o tobě – o Hospodinu – o Bohu, který je 

jiný, než všichni bohové, modly, které nám může poskytnout 

lidská vynalézavost.  

Přimlouváme se za náš sbor, staré i mladé, zdravé i nemocné; za 

celou tvou církev. Dávej nám všem sílu věřit, že tvé slovo je tak 

mocné, že se prosadí i navzdory každé naší slabosti. 

Slyš naši společnou modlitbu… 

 

Poslání  

1 Janův 4:10  V tom je láska: ne že my jsme si 

zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal 

svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.  

Požehnání  

»Ať Hospodin ti žehná a chrání tě,   ať Hospodin 

rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,   ať 

Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.« 

 

Píseň: 699 v.1 Pane, dej ať nás 


