
Bohoslužby 14. 2. 2021 
 
Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého.  
 
Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. 
 
Introit: Bůh, který řekl ‚ze tmy ať zazáří světlo‘, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo 
své slávy ve tváři Kristově. (2. Korintským 4,6) 
 
Pozdrav  
 
Píseň: 639 
 
Modlitba: Milosrdný Bože, tvá sláva je velká, ale pro nás neproniknutelná. Ve svém Synu jsi 
nám však zjevil, že nelpíš na své velikosti moci, ale skláníš se k lidem. Posiluj naši víru, 
abychom přijali tajemství kříže a otevřeli svá srdce jeho proměňující moci. Očišťuj naše nitro 
od všeho, co se protiví tvé svatosti. Dej, ať se držíme tvé lásky a učíme se chodit cestou 
učednictví ve stopách Tvého Syna, našeho Pána a bratra Ježíše Krista, který s Tebou a s 
Duchem svatým žije a kraluje na věky věků. Amen.  
 
1. čtení: 2. Královská 2,1-12 
 
Píseň: 50,1–5 
  
2. čtení: Marek 9,2-9 
 
Kázání 
 

Dnes si dovolím podat výklad evangelijního oddílu jinou formou než obvykle. Popusťte uzdu 
své fantazii a představte si, že Petr, Jakub a Jan téhož dne večer probírají to, co zažili před 
několika hodinami na nejmenované hoře…   

„Bratři, já se z toho pořád nemohu vzpamatovat. A vůbec tomu nerozumím. Co to mělo 
znamenat?“ 

„Že tomu moc nerozumíš, toho jsme si všimli už tam na hoře, milý Petře. Ten tvůj návrh 
postavit stany byl opravdu vtipný, když za okamžik Mojžíš s Eliášem zmizeli. Ale popravdě 
řečeno nám to přijde vtipné až s odstupem, tam nahoře jsme na tom byli podobně jako ty… 
Ještě teď nám z toho jde hlava kolem a pořád se trochu třeseme, viď, bratře? Tyhle události 
mezi nebem a zemí…“ 

„Ano, Jene, s Ježíšem si člověk nikdy nemůže být jistý, co se stane. Když nás zrovna 
nevyděsí tím, že se v noci prochází po moři, tak nám zase připraví jiné překvapení… Ale pověz 
nám, co měl vlastně znamenat ten tvůj návrh, Petře! Myslel jsi na stan setkávání, který naši 



předkové nosili s sebou jako přenosnou svatyni, když kdysi putovali z Egypta? Nebo na stany, 
ve kterých tehdy na poušti přebývali? A vzpomněl sis vůbec na naše druhy pod kopcem? Co 
by dělali, kdybychom se tam utábořili?“ 

„Popravdě řečeno jsem takhle hluboce nepřemýšlel, jen se mi zkrátka nechtělo dolů, do 
obyčejného života, do všedních dní. I když s naším Mistrem není žádný den všední, jak jsi 
správně poznamenal, Jakube. Ale přestože jsem se docela klepal strachem, cítil jsem se 
paradoxně dost příjemně. Jako bych už zřetelně zakoušel Boží království. Toho světla, jasu a 
slávy, co bylo k vidění… Bylo to krásné. No a pak aby se mi chtělo dolů... Víte přece, že když 
jsem Ježíše označil za Mesiáše, hned začal mluvit o tom, že bude trpět a zemře. Mně se takové 
řeči vůbec nelíbí. A když jsem se mu to snažil rozmluvit, pěkně jsem to od něho schytal. Prý: 
„Jdi mi z cesty, satane…“ A aby toho nebylo málo, ještě říkal, že ti, kdo chtějí jít s ním, mají 
sami sebe zapřít a nést kříž. Chce se vám do toho? Mně tedy moc ne. Já bych raději zůstal na 
té hoře, v takové krásné společnosti.“  

„Ani mně se takové řeči moc dobře neposlouchají. Ale pokud jsme se rozhodli jít s Ježíšem, 
tak si nemůžeme vybírat jen to, co by se nám líbilo. Není to zážitková dovolená. Krásné počasí 
po celou dobu nám nikdo nezaručí. A spíš si myslím, že je tomu právě naopak, že se musíme 
připravit i na bouřky a nepohodu. Podstata následování asi nebude spočívat v tom, co se nám 
chce, nebo nechce, ale v rozhodnutí a činech, které tomu rozhodnutí odpovídají. Do nebeského 
království vede ještě náročná cesta. Navíc nám Hospodin jasně řekl, že máme Ježíše 
poslouchat. Takže Mistr asi dobře ví, co má dělat. – Ale co kdybychom si vlastně dali 
dohromady, co měl tenhle zážitek znamenat? Oč v něm šlo… Vzhledem k tomu, že se v našich 
izraelských dějinách událo tolik důležitých událostí mezi našim národem a Hospodinem na 
hoře, nepřikládal bych této události malou váhu. Navíc jsi zmínil, Petře, své vyznání Ježíše 
jako Mesiáše. Dnes od něj uplynulo 7 dní. Ta sedmička, číslo plnosti, asi nebude náhodná…“ 

„Dobře. Tak tedy: Zkusme si vzpomenout, co mají Eliáš a Mojžíš společného s naším 
Mistrem. Oba to neměli v Boží službě úplně lehké a oba skončili tak nějak zvláštně. O obou 
se vypráví, že byli vzati do nebe. A čeká se na jejich návrat na konci časů a na to, že dokončí 
práci, kterou nechali rozdělanou. A také se setkali s Hospodinem na hoře. Mojžíš to měl 
dokonce i s tím oblakem jako my. Náš Pán také mluví o svém podivném konci – prý ho 
zavrhnou naši náboženští představitelé a bude násilně usmrcen. Ale mluvil také o svém 
vzkříšení z mrtvých a návratu v moci. Že by chtěl zmizet ze světa jako ti dva? Ale já mu moc 
nerozumím a navíc se mi tomu nechce věřit. Je ještě tak mladý, umí si poradit, koná mocné 
činy, Bůh je s ním a vůbec… Proč trpět, určitě si to může zařídit jinak… Ještě abychom se s 
ním dostali do nějakého problému…“  

„Ti dva se objevili z jiného světa a Ježíš se zase proměnil tak, jako by patřil do jiného světa. 
Musí být Bohu opravdu hodně blízko. Třeba ale jednou, až skutečně nastane Boží království, 
budeme vypadat podobně. A už nebudeme muset prát. Bílá zůstane navždy zářivě bílá…“  

Já bych řekl, že jsme dostali řádnou odpověď na otázku, kterou nám Mistr položil před 
týdnem, když se nás ptal, za koho jej lidé pokládají. Ty jsi, Petře, řekl, že je Mesiáš. Teď jsme 
se ještě dozvěděli, že je to Boží Syn a máme ho poslouchat. Sice nevím, co přesně znamená 
být Božím Synem, ale nic bezvýznamného to nebude. Ale asi to všechno bude tak trochu 



neveřejné, když jsme u toho mohli být jen my tři a ostatní museli zůstat dole. A navíc nám 
Mistr přikázal, abychom drželi jazyk za zuby. Marketing mu zkrátka nic neříká. Místo toho, 
aby si udělal pořádnou reklamu, tak se snaží to utajit.“ 

„Bratři, já myslím, že bude mít dobrý důvod, proč to chce držet v tajnosti. Možná se bojí, že 
by mu lidé špatně porozuměli. Vzpomeňte si ale, jak nám říkal, že všechno skryté bude jednou 
zveřejněno. Všechno má svůj čas. Jednou snad pochopíme, oč mu šlo.  A když má Ježíš takové 
dobré přátele jako jsou Eliáš a Mojžíš a navíc se ho zastává samotný Hospodin, uděláme dobře, 
když se ho budeme držet. Nevím přesně co jej – a nás s ním – čeká, nerozumím všemu; tuším 
však, že to asi nebude žádná idylka. Já přesto půjdu s ním. A doufám, že vy také. Podle mého 
názoru stejně nemůžeme udělat nic lepšího.“  
 
Píseň: 253 
 
Přímluvy: Volejme k Bohu slovy „Pane, smiluj se“. 
 
Milosrdný Bože, setkání s tebou nás může vyděsit a přece je to setkání s planoucí láskou. 

Pomáhej nám tvoji lásku přijímat tak, aby v našich životech přinášela užitek. Pane, smiluj se. 
Chraň svoji církev v celém světě. Posiluj pronásledované křesťany a ty, pro něž je následování 

tvého Syna zdrojem posměchu a nenávisti. Pane, smiluj se. 
Buď se žáky, studenty, učiteli i rodiči v těchto časech, kdy je vzdělávání ztíženo. Prosíme, ať 

během prázdnin načerpají dostatek nových sil. Pane, smiluj se. 
Uděluj moudrost, pokoru a citlivost našim představitelům, aby v této složité situaci dokázali 

naši zemi a naše životy dobře spravovat. Pane, smiluj se. 
Zasévej mír a schopnost dohodnout se do napjatých poměrů v různých částech světa, zvláště 

v Bělorusku a Myanmaru. Pane, smiluj se. 
Žehnej našemu společenství, veď každého z nás cestou, která skutečně vede za Kristem. Pane, 

smiluj se. 
Prokazuj své milosrdenství i dalším křesťanským společenstvím v tomto městě a jejich 

duchovním. Pane, smiluj se.  
 
A další prosby či díky předložme Pánu v tiché modlitbě. 
 
Modleme se společně slovy modlitby Páně: Otče náš… 
 
Píseň: 632 
 
Ohlášky  
 
- dle stávajících vyhlášených úprav na Trutnovsku je povinností při setkávání na veřejných 
místech nosit jednorázovou roušku nebo respirátor. Bohoslužby se konat mohou v rámci dosud 
platných opatření. Co bude v následujícím týdnu nyní přesně nevíme, ale vzhledem k 



vysokému počtu nakažených budeme pokračovat ve stávajícím způsobu sborové práce. V 
případě změn informace zveřejníme na webových stránkách sboru. Sledujte je. 
- středa - začíná postní období, 
                - od 17:30 proběhne biblická hodina on-line. Kdo se chcete připojit a nevíte jak, 
kontaktujte br. faráře. 
- neděle - v 9 hod. se sejdeme k bohoslužbám, při kterých budeme slavit Večeři Páně. Text 
bohoslužeb je vyvěšován na webových stránkách  sboru a naleznete tam také odkaz na 
zvukový záznam bohoslužeb. 
- narozeniny - v týdnu oslaví narozeniny Zdeněk Hojný a Iva Tauchmanová. Přejeme jim vše 
dobré a hojnost božího požehnání do dalších dnů. 
 
Poslání: Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději 
upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. (1. Petrova 1,13) 
 
Požehnání: A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v 
Kristu Ježíši. (Filipským 4,7) 
 
Píseň: 487  
 


