J 10, 11-16+27-30 NASLOUCHÁNÍ BOŽÍMU HLASU
Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. AMEN
Píseň 429 Ve Tvém jménu Pane náš
Milé sestry, milí bratři, zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost vám a
pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. AMEN
Milé sestry, milí bratři. Již jsme měsíc a kus ve zvláštním režimu bohoslužeb
na dálku. Byť již v těchto dnech dochází k prvním krokům rozvolňování
karantény a může se bohoslužeb účastnit do 15 věřících (včetně faráře),
zůstaneme ještě nějaký čas v této podobě bohoslužeb na dálku. Většinou se
nás schází více než 15 a není v naší vůli ani právu rozhodovat o tom, kdo smí
přijít a kdo je již „navíc“. To by bylo zcela proti smyslu konání bohoslužeb. A
tak vás zvu, vytrvejme ještě nějaký čas, ať se můžeme zanedlouho setkat ke
společnému slavení bohoslužeb.
Dnešní bohoslužby otevíráme biblickým textem z úryvků 5. knihy Mojžíšovy
6 a 11 a ze 4. knihy Mojžíšovy 15, které se staly židovským krédem,
nejdůležitější modlitbou „Šema Jisra'el“:
4 Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. 5 Budeš milovat Hospodina, svého
Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. 6 A tato slova, která ti dnes
přikazuji, budeš mít v srdci. 7 Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat,
když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. 8 Uvážeš si je
jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. 9 Napíšeš je také na
veřeje svého domu a na své brány.
11Jestliže budete opravdu poslouchat má přikázání, která vám dnes udílím, totiž abyste
milovali Hospodina, svého Boha, a sloužili mu celým svým srdcem a celou svou duší, 14
dám vaší zemi déšť v pravý čas, déšť podzimní i jarní, a budeš sklízet své obilí, svůj mošt a
olej 15 a na tvém poli dám růst bylině pro tvůj dobytek; budeš jíst dosyta. 16 Střezte se,
aby se vaše srdce nedalo zlákat, takže byste se odchýlili, sloužili jiným bohům a klaněli se
jim. 17 To by Hospodin vzplanul proti vám hněvem a zavřel by nebesa, takže by nebylo
deště, z půdy by se nic neurodilo a vy byste v té dobré zemi, kterou vám Hospodin dává,
rychle vyhynuli. 18 Tato má slova si vložte do srdce a do své duše, přivažte si je jako
znamení na ruku a ať jsou jako pásek na čele mezi vašima očima. 19 Budete jim vyučovat
své syny a rozmlouvat o nich, ať budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, ať budeš uléhat
nebo vstávat. 20 Napíšeš je na veřeje svého domu a na své brány, 21 abyste na zemi, o
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které Hospodin přísahal vašim otcům, že jim ji dá, dlouho žili vy i vaši synové, aby vaše dny
byly jako dny nebes nad zemí.
37 Hospodin řekl Mojžíšovi: 38 „Mluv k Izraelcům a řekni jim, aby si po všechna pokolení
dělali na okraji svých šatů třásně a nad třásně ať si dávají na okraj svého roucha purpurově
fialovou stuhu. 39 Budete mít třásně, abyste si při pohledu na ně připomínali všechna
Hospodinova přikázání a plnili je, abyste se neřídili vlastním srdcem a vlastníma očima, jako
se jimi řídí smilníci, 40 abyste si připomínali a plnili všechna má přikázání a byli svatými pro
svého Boha. 41 Já jsem Hospodin, váš Bůh, já jsem vás vyvedl z egyptské země, abych vám
byl Bohem. Já jsem Hospodin, váš Bůh.“
AMEN

Píseň 399 V sjití tomto pravme sobě 1-4+10-13
Modlitba žalm 23
1 Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. 2 Dopřává mi odpočívat na travnatých
nivách, vodí mě na klidná místa u vod, 3 naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede
pro své jméno. 4 I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou
jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. 5 Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi
olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. 6 Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou
všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. AMEN

Pane Bože, společně, byť ve fyzické vzdálenosti, k Tobě v tuto chvíli voláme
modlitbou, kterou nás naučil sám Ježíš Kristus: Otče náš...
čtení 1. Královská 3, 5-14
5 V Gibeónu se Šalomounovi ukázal v noci ve snu Hospodin. Bůh řekl: „Žádej, co ti mám
dát.“ 6 Šalomoun odvětil: „Ty jsi prokazoval velké milosrdenství svému služebníku, mému
otci Davidovi, a on před tebou chodil věrně, spravedlivě a se srdcem upřímným vůči tobě.
Toto velké milosrdenství jsi mu zachoval a dal jsi mu syna, který sedí na jeho trůnu, jak je
tomu dnes. 7 Hospodine, můj Bože, ty jsi nyní po mém otci Davidovi ustanovil za krále
svého služebníka, ale já jsem příliš mladý, neumím vycházet a vcházet. 8 A tvůj služebník je
uprostřed tvého lidu, který jsi vyvolil, lidu tak početného, že nemůže být pro množství
počítán ani sečten. 9 Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit
tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj lid,
jemuž je tak těžko vládnout ?“ 10 Panovníku se líbilo, že Šalomoun žádal o tuto věc. 11 Bůh
mu řekl: „Protože jsi žádal o toto a nežádal jsi pro sebe ani dlouhý věk ani jsi nežádal
bohatství, ba ani jsi nežádal bezživotí svých nepřátel, ale žádal jsi pro sebe rozumnost při
soudním jednání, 12 hle, učiním podle tvých slov. Dávám ti moudré a rozumné srdce, takže
nikdo tobě podobný nebyl před tebou a ani po tobě nepovstane nikdo tobě podobný. 13 A
dávám ti i to, oč jsi nežádal, bohatství i slávu, tak aby nebyl nikdo tobě podobný mezi králi
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po všechny tvé dny. 14 Budeš-li chodit po mých cestách a zachovávat má nařízení a
přikázání, tak jako chodil tvůj otec David, prodloužím tvé dny.“

Píseň 482 Jak rozkošné a milé
Čtení Jan 10
11 Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. 12 Ten, kdo není pastýř, kdo
pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A
vlk ovce trhá a rozhání. 13 Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. 14 Já jsem dobrý
pastýř; znám své ovce a ony znají mne, 15 tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj
život dávám za ovce. 16 Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést.
Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř.
27 Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou 28 a já jim dávám věčný život:
nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. 29 Můj Otec, který mi je dal, je větší nade
všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky. 30 Já a Otec jsme jedno.“

Milé sestry, milí bratři.
Jistě znáte z vlastní zkušenosti podobnou scénu té, kterou vám chci
představit: Malý chlapec se krčí na podlaze mezi obrovskými regály v
supermarketu. Sklonil hlavu a zavřel oči. Tiše, sám pro sebe, plakal. Zrovna
prožíval obrovské utrpení. Dospělí si toho všimnou, zastaví se a zeptají se
ho: „Copak se Ti stalo? Upadl jsi? Bolí Tě něco?“ Malý chlapec ani
nevzhlédne ani jinak nereaguje. Dál si je ve svém ohromném zármutku.
„Kde máš maminku a tatínka?“ Po této otázce jeho vzlykání jen zesílí…
„Jakpak se jmenuješ?“ - žádná odpověď. Kolem již stojí docela dost lidí a
jsou celkem bezradní. Nevědí, jak tomu chlapci pomoci. Až najednou –
někde docela daleko – zazní ženský hlas: „Petře!“. Je to sotva slyšitelné
volání na takovou dálku. Nikdo by tomu zřejmě nevěnoval žádnou
pozornost. Ale chlapec zprudka zvedne svou hlavu a zaposlouchá se tím
směrem. „Petře!“ Malý chlapec prudce vstane. Na tváři mu ještě září
poslední slzy. Zakřičí: „Mami! Tady jsem!“ Jeho maminka se velmi brzy
objeví u těchto regálů. Udýchaná, vyděšená a přesto s obrovskou úlevou.
Objala ho do náručí: „Kam jsi mi to zmizel? A jak ses dostal až sem?“
Něco podobného se možná stalo vám samotným, když jste byli ještě děti.
A dnes, jako dospělí? Stále nám v uchu zní ten hlas.
Proniká nám do nitra a uvelebuje se v místech, které nám utvářejí pocit

domova. Tento hlas bychom rozpoznali mezi stovkami jiných. Nikdy
nezapomeneme, jaký hlas měla naše matka. I hlas partnera slyšíme ještě
dlouho po té, kdy k nám pronesl poslední slovo. Hlas nám dokáže vytvořit
blízkost, která může mnohdy převyšovat i blízkost fyzickou.
Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný
život. Milé sestry, milí bratři, toto je hlas, který zasahuje do našeho nitra.
Patří tomu, který nás zná již od samého počátku. Který byl s námi na naší
cestě od prvního vykročení. Když jsme byli pokřtěni, zavolal nás naším
jménem. Zapsal si naše jméno do svého srdce. Přijal nás tak osobně, jak si to
jen lze představit. A řekl to nejkrásnější a to největší, co jsme jen mohli
slyšet: Ty jsi Boží dítě. Neoddělitelně patříš ke mně. Následuj mě, protože
dovedu Tvé kroky do života. U mě nalezneš život, který nekončí.
Jak krásný příslib je tímto darován našim životům: Bez ohledu na to, co se s
tebou stane – nic a nikdo tě nemůže vymanit z této lásky. Toto si
připomínáme při každém křtu. Je to silný hlas proti prvotnímu strachu z
toho, že se ztratíme a že budeme opuštěni. Ale – řekněme si to upřímně –
tento hlas k nám zaznívá velmi slabě a tence. A někdy k nám zní spíše jako
kousíček minulosti, než jako hlas živého člověka. Ale: pokud neposloucháme
tento hlas, jaký hlas potom vlastně posloucháme?
Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní,
opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání.
Ačkoliv nám může takový obraz pastýře připadat na první pohled zcela
idylický, nezastírá nám porušenost tohoto světa. Spíše naopak. Upozorňuje
nás: Lidé, vy žijete ve světě plném nebezpečí. Když se na to podíváme
pozorně, musíme si uvědomit, jak často se děje to, že následujeme falešné
pastýře – ty, kdo pracují jen za mzdu a ovce nejsou jejich vlastní. Někdy
dokonce i samotné vlky. Jen si uvědomme, jak moc jsou v dnešní době např.
zneužitelná naše osobní data. Více snad ani nechci rozpovídávat. Často je
důvodem takovýchto pohnutek především chamtivost. Lidé si mohou
snadno říct „Když to mohou dělat druzí, proč bych nemohla i já, vždyť mám
mnohem méně/vždyť by to bylo mnohem méně nevhodné chování...“ A tak
si člověk může přivlastnit cokoliv, co jen lze.
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Společnost může vnitřně velmi upadat, aniž by si toho okamžitě všimla. Ale
za nějaký čas nastane chvíle, kdy bude zcela jasné, jaké hlasy skutečně
následovala. A pak dojde ke zděšení a my se bezradně ptáme: Kam zmizela
slušnost? Co se to tu děje, že je mezi námi tolik nenávisti a tolik zkaženosti?
A kde se vzala taková náklonnost k populismu, který společnost dělí, ale
nastalé problémy vůbec neřeší…? Proč se my lidé tak často mýlíme?
Protože jsme nikdy nepoznali nic, co by nás vedlo po dobrých cestách?
Díky tomu jsme velmi zranitelní vůči čemukoliv, co nás může svazovat. Je
dost sebezničující, když se stydíme a skrýváme naši společnost před Dobrým
pastýřem. Vždyť přeci tou nejlepší ochranou před vlky a najatými
kvazipastýři je důsledné následování Dobrého pastýře, který své ovce VŽDY
ochrání.
Jak moc se liší hlas tohoto Dobrého pastýře od všech těch jiných hlasů, které
člověku slibují život, ale nedokáží tento slib naplnit?
Kristus praví: Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.
Je to hlas toho, který jen něco nepředstírá, jako ti mnozí samozvaní
kvazipastýři, kteří nás nakonec stejně zklamou.
Před pár dny jsme prožívali smrt a slavili vzkříšení Pána Ježíše Krista.
Skutečně dobrý pastýř nezůstane jen u dobré rady, aby přivedl lidi na cestu
života. Ne, on sám prochází úzkostí, zoufalstvím, bolestí a smrtí. On ví, co je
to mdloba. Tak pronikl do života. To je ten důvod, proč nás může vést. Nás,
kteří stále ještě musíme procházet roklemi života a roklí smrti.
A když se modlíme – jako dnes – žalmem 23., vrháme se takovouto
modlitbou přímo do náruče Dobrého pastýře. A právě v této žalmistově
modlitbě si můžeme dobře uvědomit, jak účinný tento hlas Dobrého pastýře
skutečně je. Hlas zmrtvýchvstalého Krista. Kdesi hluboko, ve skrytosti, k nám
tento hlas promlouvá svá stvořitelská slova, dává nám odvahu a sílu, kterou
sami nedokážeme ničím vysvětlit. Uprostřed nedostatku dochází k naplnění:
prostřený stůl, kalich po okraj plný, odpočinek na travnatých nivách, láska v
náručí Pastýře.
Ano, tento hlas života má sílu, protože zná utrpení a smrt – a především
proto, že je překonal.

Ale nyní jsme my sami také pastýři.
Nyní si uvědomujeme to ticho: Čím jsem já předurčena k tomu, abych vedla
lidi a starala se o ně? Jak dosáhneme my – rodiče a prarodiče – takových
„pastýřských schopností“, abychom dokázali navést k Dobrému pastýři své
děti? Dokážeme si v manželství a partnerství vzájemně dostatečně
„občerstvovat duši“? Podobně, jako ti, kteří nesou zodpovědnost ve
společnosti, ve škole, ve sboru – my všichni stojíme před otázkou: Jak
můžeme svůj všední život co nejvíce zpřístupnit působení Ducha tohoto
Dobrého pastýře?
Moje ovce slyší můj hlas, praví Ježíš. A tím naznačuje, jak důležitý je pro nás
sluch. Právě sluch z nás dělá dobré pastýře. Velmi důležité je pro život
umění prosadit se, životní moudrost, odbornost nebo také strategické
dovednosti – tomu všemu ale předchází dobrý sluch.
To platilo již pro starověký Izrael – a Ježíš stojí uvnitř této tradice.
Nejsvětější modlitbou židovského lidu je tzv. Modlitba „Šema Jisra'el“ - „Slyš
Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný.“
Toto stařičké vyznání nás ihned vtáhne do rozhovoru: Co tě skutečně drží ve
štěstí i v utrpení? Začal jsi svůj den s vědomím, že ho i dnes budeš žít v Boží
přítomnosti?
Ano, Bůh je naším protějškem, který se nás ptá: „Adame, člověče, kde jsi?“
Kam jsi se dostal? Pojď ven ze svého úkrytu. Přestaň si chtít sám hrát na
boha. Jinak sebe i druhé přivedeš do neštěstí.
Bůh je také tím protějškem, který se nás ptá, jako Kaina: „Kde je tvůj bratr
Abel?“
Kde je ten, kdo na tebe čeká, kdo očekává tvou návštěvu, na tvé pokojné
slovo? Proč nepřijímáš druhé do svého srdce?
Bůh je ten, kdo nepřijímá naši záludnou odpověď: „Copak jsem strážcem
svého bratra?“
I přes naše výmluvy a záludnosti je zde Bůh pro nás. Tím, že stále zůstává v
našem svědomí.
Král Šalomoun měl kdysi na Boha tři přání. Ale ve skutečnosti potřeboval jen
jedno z nich: požádal Boha o slyšící srdce (1. Královská 3, 9). To jsme mohli
slyšet v dnešním 1. čtení. Jeho jméno – Šalomoun - se stalo programem –
Shalom, to znamená mír. A tím se chce říct: Tento politik je zplnomocněn k
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míru, ten skutečně slyší, jaké jsou potřeby a každodenní starosti lidí. Takový
člověk je schopen dobře a moudře vést i v kritických časech, protože
nemyslí na svůj vlastní zisk a nepodléhá svým vlastním představám, ale
naslouchá Dobrému rádci a slyší varovné hlasy. Naslouchá Božímu tichému
slovu, před nímž se cítí být velmi zavázaný.
A je to dobrý příklad pro nás samé. Abychom se stále cvičili v naslouchání
toho tichého a přesto nám tak důvěrného hlasu. Musíme se stále znovu a
znovu snažit být vnímaví k vnitřnímu citu, k dobrému sluchu.
Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne, 15 tak jako mě zná
Otec a já znám Otce. Říká Kristus v Janově evangeliu. Znát a nechat se
poznat. Jde o vztah důvěry, který staví náš život před obrovské možnosti. Být
křesťanem je mnohem méně otázkou nějakého dodržování pravidel nebo
vynucování principů. Mnohem více jde o to stát se člověkem s
naslouchajícím, modlícím se a odpovědným srdcem. Jde o to ztišit se a
otevřít se, naslouchat hlasu, který mě chce vtáhnout do života.
Milé sestry, milí bratři, po celý život hledáme hlas, který nás dovede
probudit, který nám bude ukazovat směr, který vyžene naše strachy, který
nezmizí ani ve smrti. Hlas, který hledáme je hlasem Dobrého pastýře. Hlas
Dobrého pastýře k nám stále promlouvá. Žije mezi námi. Zaposlouchejte se!
AMEN
Píseň 379 Stvoř srdce čisté, Bože, mi
modlitba
Hospodine, dobrý Bože,
hrob, do kterého byl o Velkém pátku položen ukřižovaný Ježíš, osiřel!
Do vnímavých a otevřených lidských srdcí se rozběhla úžasná novina, že jsi,
Pane, zvítězil nad smrtí.
Chválíme Tě, že si toto vítězství neponecháváš pro sebe, ale že podíl na něm
zdarma nabízíš a poskytuješ každému, kdo o to stojí.
Nemáme slov, která by vyjádřila velikost Tvé lásky k nám, již smíme zakoušet
nejen dnes, nýbrž na každý den.
Tím více nás mrzí každá naše neposlušnost, svévole a každá pyšná frajeřina

vůči Tobě i vůči našim bližním. Prosíme, odpusť nám a navracej do našich
životů své světlo.
To světlo, které se až oslnivě line z prázdného hrobu a všecek náš život
prostupuje nadějí, pokojem a důvěrou v Tebe,
věčného, spravedlivého a blízkého Boha.
AMEN
poslání 1. list Petrův 2, 21-25
Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. 22 On
‚hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest‘. 23 Když mu spílali, neodplácel
spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. 24 On
‚na svém těle vzal naše hříchy‘ na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. 25
‚Jeho rány vás uzdravily.‘ Vždyť jste ‚bloudili jako ovce‘, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a
strážci svých duší.

Požehnání
Hospodin Ti žehná a chrání Tě,
Hospodin rozjasňuje nad Tebou svou tvář a je Ti milostiv.
Hospodin obrací k Tobě svou tvář a daruje Ti pokoj. AMEN
píseň 440 Ozvi se Pane můj

Pokud chcete přispět na pravidelnou nedělní sbírku, kterou v těchto týdnech
nemůžeme vykonávat, máte možnost vykonat tak na číslo účtu našeho
sboru: 1622259329/0800

