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Bohoslužba 6. 3. 2022  
(1. postní neděle) 

 
Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého.  
 
Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho, a Pána Ježíše Krista. 
 
Introit: Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou, 
dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukáži mu svoji spásu. (Žalm 91,15–16) 
    
Pozdrav 
 
Píseň: 277 
 
Modlitba: Bože, který nám chceš být blízko, Ty nás vedeš spolu se svým Synem Ježíšem  
na poušť otázek a zkoušek, abys mohl mluvit k našemu srdci a přivést nás zpátky k sobě  
v láskyplné důvěře. Otevři naše oči, naši mysl i naše srdce, abychom mohli odmítnout všechno, 
co nás svádí z cesty a hledali tebe a tvé plány, které máš s námi i s celým světem. Ať nám tvůj 
Duch dává smýšlení, jaké měl Ježíš, abychom se ptali po tvé vůli ve všem, co děláme 
a sloužili ti ve svých bratrech a sestrách. Neboť on s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje po 
všechny věky věků. Amen.  
  
1. čtení: Deuteronomium 26,1–11 
 
Píseň: 336  
 
2. čtení: Lukáš 4,1–13 
 
Kázání 
 
Představte si, že stojíte na počátku nové etapy, nové kapitoly svého života. Leží před vámi 
budoucnost, kterou můžete do značné míry ovlivnit. Možnosti máte různé. Záleží na tom, které 
z nich využijete a které odmítnete. 
V podobných okolnostech se ocitl Pán Ježíš. Vydal se na cestu služby člověku a naplňování 
svého poslání svěřeného mu od Boha. Dostalo se mu ujištění, že je jeho milovaným Synem. 
Zbývá si ještě ujasnit, jak má takový Boží Syn jednat, co je pro něj přípustné a co nikoli… 
Otevírají se před ním různé možnosti, různé cesty. Stojí na křižovatce. Kudy dál? Na svoje 
působení se připravuje v tichu, samotě a drsnosti pouště. Poušť je místem, kde se podle 
biblického svědectví lze setkat s Bohem, zakusit jeho péči. Ale také jde o rejdiště nečistých sil. 
Ježíš jde až na hranici svých sil. A když se k té hranici přiblíží, nastane tříbení duchů. Přijdou 
pokušení. Musí se vypořádat s lákavými myšlenkami a s jejich šiřitelem – ďáblem. Nastává 
souboj dvou těžkých vah. Která z nich se prokáže jako těžší? 
První možnost, která se Božímu Synu nabízí, pokud jím skutečně je, spočívá v tom, aby se 
postaral sám o sebe, v tomto případě, aby si po dlouhém půstu konečně naplnil žaludek. To není 
nic proti ničemu. Jeho poslání přece nemá skončit zbytečnou smrtí hladem. Ježíš by si ale musel 
chléb opatřit nadpřirozeným způsobem. Tím by však využil privilegium, které ostatní lidé 
nemají. Vzal by to zkratkou. Ukázal by známky egoismu a netrpělivosti. Později skutečně 
vykoná něco podobného – zázračně nasytí zástupy. Jenže tím udělá něco pro druhé, nikoli pro 
sebe, a navíc tím učiní znamení, odkazující k Bohu. Tuhle zkratku sobectví, předvádění triků  
a magie tedy odmítá. Jako opora mu při tom může sloužit kromě důvěry v Otce též znalost 
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Písma a dějin svého lidu. Pokušiteli odpovídá slovy, vážícími se k putování Izraelců pouští. 
Ježíš ví, že ačkoli tehdy míval lid hlad, Hospodin se o něj vždy postaral.  
Druhá možná cesta, která se před ním otevírá, je cesta moci a slávy. Mohl by ovládat všechny 
říše světa, být velkým šéfem. A co za to? Klanění. Jen klanění? Jenže tohle nemá být obyčejná 
uctivá úklona podle pravidel dobrého chování. Tady se jedná o gesto odevzdání, náboženské 
pocty. Ďábel tedy požaduje, aby Ježíš přijal jeho kult. Aby jej uznal za svého pána místo 
Hospodina. Ježíš však reaguje jednoznačně: slovy stojícími v Bibli v blízkosti židovského 
vyznání víry. Hospodin je jediný Bůh, jeho je třeba poslouchat a uctívat. Žádný jiný kult 
nepřichází v úvahu. Svým odmítnutím této nabídky Ježíš také zavrhuje cestu mocenského, 
politického Mesiáše, kterého někteří očekávali. Jeho síla nebude spočívat ve zbraních, armádě 
a politickém vlivu, jako tomu bývá u pozemských vládců. 
Poslední zkouška míří stejným směrem jako ta první. Ukaž, že jsi skutečně Boží Syn! Ověř si, 
jak to s tím vztahem mezi Tebou a Otcem skutečně je. Tohle pokušení je pěkně rafinované. 
Sám pokušitel se odvolává na Písmo. Ukaž, že Bohu důvěřuješ, že Písmo platí! Nebo snad nejsi 
Boží Syn? Tohle je silná provokace. Jenže Hospodin není poskok, který by musel přiběhnout, 
kdykoli na něj zavoláme a usmyslíme si, že něco potřebujeme. Zaslíbení Boží ochrany nelze 
zneužívat a zbytečně kvůli němu riskovat. To by bylo pokoušení samotného Hospodina.  
Ježíšova odpověď nás opět přivádí do doby putování Izraelců pouští do Zaslíbené země. 
Pokoušet Boha je jim zapovězeno. Už to zkoušeli. Chtěli vodu a chtěli ji hned. Tak ale nevypadá 
skutečná důvěra v Boží vedení. Ta se projevuje trpělivostí a respektem k Božímu načasování 
běhu věcí. 
Pán Ježíš tedy všechna tři pokušení, záludné nabídky toho, který chce oddělit člověka od Boha, 
odmítl. Situaci zvládl, obstál v ní. Ale zlověstná poznámka na konci prozrazuje, že se nejednalo 
o definitivní vypořádání se s tím Zlým. Ještě se spolu utkají, až přijde čas. 
Epizoda o Ježíšově pokušení nám připomíná, že nikdo z nás není před pokušením ochráněn. 
Ďábelské nabídky a svody přicházejí. Je třeba je rozeznat a demaskovat, abychom jim mohli 
říci rázné „ne“. Vždyť se mohou tvářit zbožně, být zahaleny v krásném náboženském hávu. 
K rozlišení duchů dobra a zla nám mohou kromě Písma posloužit také dějiny. Příběhy Božího 
lidu i příběhy světské. Zlo používá docela často obdobné strategie. Když se podíváme na 
současné dění, může nám připomínat leccos z minulosti. Pokud se z dějin nepoučíme, můžeme 
se šeredně spálit. Z minulosti je ale patrné, co se osvědčilo a čím je dobré se inspirovat. 
Možná si i my někdy připadáme jako bychom se ocitli na poušti. Naše víra je slabá, pokud nám 
vůbec ještě nějaká zbyla. Zmítáme se v pochybnostech a nejistotách. Zdá se, že Pán Bůh je 
daleko, jestli tedy vůbec je. Vždyť si na něj nemůžeme sáhnout. Nemáme nezvratný důkaz jeho 
existence. Kolem sebe nevidíme nic k životu, žádný pramen, žádné občerstvení a žádnou naději. 
I takové chvíle ale k cestě víry patří. Krize jsou její součástí. A jak je patrné z Ježíšova příběhu, 
může se dokonce jednat o Boží záměr. Možná nás na tu poušť přivedl On. Protože si nás chce 
vyzkoušet. Protože to pro nás může být cenná zkušenost. Nebo protože pak budeme silnější  
a zralejší. A naučíme se větší trpělivosti a důvěře v něj. Nebo něčemu jinému užitečnému. 
Nevíme. Ale můžeme v to doufat. Krize totiž znamená příležitost. 
 
Píseň: 331  
 
Vyznání vin 
 
Slovo milosti 
 
Apoštolské vyznání víry 
 
Píseň: 604 
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Večeře Páně 
 
Píseň: 384 
 
Přímluvy: Volejme k Pánu slovy „Prosíme tě, vyslyš nás“: 
 

Pane Ježíši, ty jsi nakrmil hladový zástup, ale sám sebe jsi zázračně nasytit odmítl. Prosíme 
tě za ty, kdo žijí v nedostatku a bídě. Přetvářej i naše srdce, ať se s nimi umíme rozdělit o tvé 
dary. Prosíme tě, vyslyš nás. 

Pane Ježíši, ty jsi k sobě přitahoval lidi slovem života a příkladem lásky, ale odmítl jsi jim 
imponovat výsadami Syna Božího. Prosíme tě za tvoji Církev, ať ani ona nezpyšní a ať nekáže 
jiné evangelium než o Tvém kříži. Prosíme tě, vyslyš nás. 

Pane Ježíši, ty jsi Pánem a Králem, ale jsi jím v pokoře a oběti. Prosíme tě za ty, kdo spravují 
věci veřejné, ať nepodlehnou pokušení klanět se falešnému bohu moci a peněz, ale ve svém 
postavení slouží druhým k prospěchu všech. Prosíme tě, vyslyš nás. 

Pane Ježíši, ty jsi jiné zachránil, ale sám sebe ne, a zemřel jsi na kříži od všech opuštěn. 
Prosíme tě za ty, kteří trpí a umírají v beznaději a zoufalství. Ukaž jim svou lásku a dej jim víru 
v budoucnost. Buď i s našimi nemocnými. Vyprošujeme pokoj pro Ukrajinu a její obyvatele  
a také pro další místa, zasažená násilím. Prosíme tě, vyslyš nás. 

Pane Ježíši, ty jsi kolem sebe vytvořil společenství svých učedníků a učednic. Prosíme tě za 
společenství naší církve, za naše seniory i všechny ty, kdo církev spravují. Prosíme za sesterské 
církve a jejich pastýře a za všechny, kdo ti slouží. Shlédni na křesťany po celém světě: Odstraň 
naše rozdělení a dej, ať se tvůj lid stane znamením jednoty v níž žiješ se svým Otcem a Duchem 
svatým. Prosíme tě, vyslyš nás. 
 
Tichá modlitba 
 
Modlitba Páně 
 
Ohlášky 
 
 V kanceláři můžete přispívat na tradiční postní sbírku Diakonie. Protože byl její účel změněn 

na pomoc Ukrajině, rušíme sbírku na Ukrajinu, která měla pomáhat skrze Fond sociální  
a charitativní pomoci, a kterou jsme ohlásili před týdnem. Na pomoc lidem zasaženým 
válkou na Ukrajině můžete přispívat také prostřednictvím různých dalších sbírek. 

 Na internetových stránkách sboru najdete odkaz, na němž lze zaslat vzkaz do krajanských 
sborů na Ukrajině. 

 Na neděli 20. března svolává staršovstvo výroční sborové shromáždění, které proběhne  
v rámci bohoslužeb. Seznam členů s hlasovacím právem je vyvěšen na nástěnce v předsálí. 
Pokud se domníváte, že na seznamu někdo chybí, nebo naopak přebývá, oznamte to někomu 
ze členů staršovstva. 

 V předsálí nově najdete lístečky, na něž můžete psát náměty na přímluvné modlitby. 
Vhazujte je do připravené krabičky. 

 Program v týdnu: V úterý v 15:30 náboženství, ve čtvrtek v 17:15 setkání střední generace 
(také on-line), v pátek ve 14:10 konfirmační příprava a v 19 hod. setkání mládeže. 

 Narozeniny v novém týdnu oslaví Vojen Syrovátka, Jana Kuhnová a Jáchym Pojezdný. 
Přejeme jim vše dobré a Boží požehnání.  

 
Poslání: ‚Všechno je mi dovoleno‘ – ano, ale ne všechno prospívá. ‚Všechno je mi dovoleno‘ 
– ano, ale ničím se nedám zotročit. (1. Korintským 6,12) 
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Požehnání: Ať Hospodin tě požehná a ochrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář  
a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. 
 
Píseň: 673 
 
 
 
 
 


