
Domácí pobožnost  
na 6. neděli po Velikonocích 24.5.2020 

 
1. ÚVOD 

 

 Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého Amen 

Heslo dne: Jan 12,32 Ježíš řekl: A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k  sobě 

 

2. PÍSEŇ  

  

3. ČTENÍ Z BOŽÍHO SLOVA Jeremiáš 31,31-34 

„Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. 
Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z 
egyptské země. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův. Toto je 
smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, 
vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Už nebude učit každý svého bližního a každý 
svého bratra: ‚Poznávejte Hospodina!‘ Všichni mě budou znát, od nejmenšího do největšího z nich, je výrok 
Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat.“ 
 

 

4. APOŠTOLSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY 

 

5. ZAMYŠLENÍ NAD BOŽÍM SLOVEM 
 

Moji drazí, 
Dnešní neděli k vám docestoval malý obrázek. Podívejme se na něj. Co je to? < čas pro odpověď > A  zkusme těžší 
otázku: Co je uvnitř, co se to tam děje? < čas rozhovoru, sdílení > Ve skleničce si zatím v klidu hoví kvásek. Mouka a 
voda, smíchány dohromady, právě začínají ‚bublat‘, tvoří se kvásek. Možná za 2-3 dny bude tak nadýchaný, že 
hospodyňka vezme a upeče něco dobrého. Podobně Bůh tvoří uvnitř něco dobrého, i když to ještě není vidět 
(Lk 13,20n). 
Když byl Ježíš vzat do nebe, učedníci ho už neviděli. Ale byli tehdy v jedné místnosti, četli Bibli a modlili se. Prosili 
Hospodina, ať je posílí svým Duchem. Proto se také dnešní neděli říká Exaudi – Slyš můj hlas. Je to čas, kdy se modlíme 
jako učedníci. 
V tom nás vede i dnešní kousek dopisu apoštola Pavla do Říma: 26Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť 
ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. 27Ten, který zkoumá srdce, 
ví, co je úmyslem Ducha; neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle.     28Víme, že těm, kdo milují Boha, všecko 
napomáhá k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. 29Které předem vyhlédl, ty také předem určil, 
aby přijali podobu jeho Syna, tak aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími; 30které předem určil, ty také povolal; které 
povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy. (Řím 8,26-30) 
A ještě pošlu do nebe prosbu: Ježíši, otevírej nám oči a uši. Veď nás všechny k Tobě i k sobě navzájem. Amen 
Když bychom se zadívali na tu sklenici, mohla by nám vyprávět o rodinách a střediscích diakonie, které teď musely 
dlouhou dobu být zavřené. Mnohý hledal Co by, bo nemohl nakupovat ani v obi. I jal se český národ vzpomínat na své 
slavné velikány, a zaslechl Járu Cimrmana, jak vypráví ne o sklince, ale o vágonu plném sýra. Mladý výhybkář hlásí: 
„Pane výpravčí, na ostavené koleji stojí vagón naložený sýrem.“ No, nějakou dobu to trvá, než se systém zjistí, odkud 
a kam ten sýr míří, a čtvrtý den běží mladý výhybkář a hlásí: „Už není třeba, pane Výpravčí, náklad se vyložil sám.“  – 
Kvásku, pokud mu nedojdou živiny, se to může stát také. Jsou to zvláštní a krásné věci na tom světě, a to ještě ani 
neděláme těsto. To teď necháme na jindy. 
Přemýšlím, co chce říct naši situaci sklenice apoštol Pavel. On má ke stvoření blízko. Naslouchá mu. Naslouchá jeho 
duši. V té 8. kapitole Římanům říká: Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. … veškeré 
tvorstvo až podnes sténá a pracuje k porodu. A pak hned dodává A nejen to: i my sami, kteří máme Ducha jako příslib 
darů Božích, i my ve svém nitru sténáme, očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla.  (Řím 8,19.22n) 
To je zvláštní – stvoření je jakoby v bříšku a má se narodit. A tebe člověče, kterýs byl kdysi otrokem smrti, tebe Kristus 
otevřel nebe. I když to (stejně jako dítě v bříšku) ještě nevidíš. Ale jednou to přijde. 



Tak přemýšlím nad těmi našimi komunitami a lidmi, kteří žijí v izolaci, jak by rádi už konečně šli dál, do zahraničí, domů. 
A, ano, z části už to i možné je. Ale Boží Duch v nás působí touhu po otevřeném nebi, a dává jistotu odpuštění a ukotvení 
v Boží lásce (Řím 8,31nn).  
26Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás 
přimlouvá nevyslovitelným lkáním. 27Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha; neboť Duch se přimlouvá za 
svaté podle Boží vůle.    28Víme, že milujícím Boha všechny věci napomáhá(jí) k dobrému. (v. 26-28) 
Možná jsme už během karantény udělali plán, co a jak budeme dělat. V rámci roku vyznání a služby smíme jít na 
nejednu brigádu (můžete se zeptat svého pastora; nebo krásná možnost – přistavuje se přístřešek Pod Lípou, kde může 
přijít celá mládež nebo rodina). Navíc většina z nás je schopna toho, aby se náklad vyložil sám – začali jsme běhat bez 
nějaké perspektivy a smyslu.  
Uprostřed toho nás Pavel zve k modlitbě a činu, které jsou těžko uchopitelné, ale na této cestě nás Kristův Duch 
posiluje podle Boží vůle.  
Nyní poznáváme jen částečně, ale jednou poznáme úplně. A tak zůstává víra, naděje a láska. Ale největší z té trojice je 
láska. (1Kor 13) 
Kristus nás vede cestou záchrany (Jan 6,40). O ní se modleme, po ní jděme. Protože On drží nás a nic nás nedokáže 
odloučit od Boží lásky. (Řím 8,39)  
< pauza >  
Dneska navrhuji tichou modlitbu. Můžeme nyní přemýšlet před Hospodinem o přírodě a druhých lidech, o svých 
touhách, plánech doma, v práci, sboru, studiu... Modlitba začíná tehdy, kdy se v tom hýbe i duch. Možná se objeví 
chaos a otázky, možná perspektiva nebe a zotavení. Ať už bude situace jakákoli, Duch Krista se přimlouvá za nás. 
On rozumí našemu nitru a přimlouvá se za nás. U něj smíme hledat a nalézat perspektivy, podnikat nové kroky 
k zotavení svému, své rodiny i celého okolí. 
< modlitební ticho > 
 
Otázky k přemýšlení 
1) Jak vypadá cesta víry, naděje a lásky ve tvé modlitbě a aktivitě? 
2) Je něco zapomenutého, co Ti Bůh dnes (nebo v poslední době) připomněl a dosud ses tomu nevěnoval? 
 
6. MODLITBA 

7. MODLITBA PÁNĚ 

 

8. PÍSEŇ   

 

9. ZÁVEREČNÉ POŽEHNÁNÍ  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Moi drodzy, dzisiejszej niedzieli dotarł do was mały obrazek. Popatrzmy na niego wspólnie. Co to jest? <czas 
na odpowiedź> No to spróbujmy zadać trudniejsze pytanie: Co jest w środku, co się tam dzieje? <czas na 
rozmowę, dzielenie się> W międzyczasie w szklance spokojnie usadowił się zakwas. Mąka i woda, 
pomieszane ze sobą, właśnie zaczynają „bulgotać”, tworzy się zaczyn. Gdzieś tak za dwa, trzy dni 
napęcznieje na tyle, że gospodyni będzie mogła upiec z tego coś dobrego. Podobnie Bóg tworzy w środku 
coś dobrego, chociaż tego jeszcze nie widać (Łk 13,20n). 
Kiedy Jezus został wzięty do nieba, uczniowie Go już więcej nie widzieli. Ale byli wtedy razem w jednym 
pomieszczeniu, czytali Biblię i modlili się. Prosili Boga, żeby ich wzmocnił swoim Duchem. Dlatego też 
dzisiejsza neidziela nazywa się Exaudi: Wysłuchaj mojego głosu. To czas, kiedy modlimy się jak uczniowie. 
Prowadzi nas w tym dzisiejszy fragment listu apostoła Pawła do Rzymu: 26Podobnie i Duch wspiera nas w 
niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w 
niewysłowionych westchnieniach. 27A Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą 
Bożą wstawia się za świętymi. 28A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga 
miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani. 29Bo tych, których przedtem znał, 
przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu 
braci; 30a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, 
tych i uwielbił (Rz 8,26-30). 
Poślę jeszcze do nieba prośbę: Panie Jezu, otwieraj nam oczy i uszy. Prowadź nas wszystkich do Ciebie i 
do siebie nawzajem. Amen. 
Gdybyśmy przyjrzeli się tej szklance, mogłaby nam opowiedzieć o rodzinach i ośrodkach diakonii, które 
ostatnio przez długi czas musiały być zamknięte. „Mnohý hledal Co by, bo nemohl nakupovat ani v obi“. Jął 



więc naród czeski wspominać swych słynnych bohaterów i wsłuchał się w słowa Járy Cimrmana, który 
opowiada nie o szklaneczce, ale o wagonie pełnym sera. Młody zwrotnicowy melduje: „Panie zawiadowco, 
na bocznym torze stoi wagon załadowany serem”. No, jakiś czas to trwa, zanim system sprawdzi skąd i 
dokąd ten ser wędruje, a po czterech dniach biegnie młody zwrotnicowy i melduje: „Już nie trzeba, panie 

zawiadowco, transport wyładował się sam”.  – Z zakwasem, jeśli nie skończą mu się składniki odżywcze, 

może stać się to samo. Czyż to nie szczególne i piękne? A nie zaczęliśmy jeszcze nawet robić ciasta! 
Odłóżmy to jednak na inny raz. 
Zastanawiam się, co na temat tej naszej sytuacji szklanki chce powiedzieć apostoł Paweł. On jest miłośnikiem 
stworzenia. Słucha go. Nasłuchuje jego duszy. W tym 8. rozdziale Listu do Rzymian mówi: Bo stworzenie z 
tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, (…) całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd . 
I szybko dodaje: A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek Ducha, wzdychamy w sobie, 
oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego (Rz 8,19.22n). 
To szczególne – stworzenie jest jak gdyby w brzuszku i ma się narodzić. A dla ciebie, człowieku, który byłeś 
niegdyś niewolnikiem śmierci, dla ciebie Chrystus otworzył niebo. Chociaż tego (tak jak to dzieciątko w 
brzuchu matki) jeszcze nie widzisz. Ale raz to nastąpi. 
Zastanawiam się nad tymi naszymi wspólnotami i ludźmi, którzy żyją w izolacji, jak chętnie by już szli dalej, 
za granicę, do domu. Nawet częściowo jest już to możliwe. Ale Duch Boży powoduje w nas pragnienie 
otwartego nieba i daje pewność odpuszczenia, i zakotwiczenia w miłości Bożej (Rz 8,31nn). 
26Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam 
Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. 27A Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł 
Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. 28A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku 
dobremu z tymi, którzy Boga miłują... (w. 26-28) 
Być może w czasie kwarantanny zrobiliśmy plan, co i jak będziemy dalej robić. W ramach Roku Wyzniania i 
Służby możemy iść na niejedną brygadę (można zapytać swojego pastora, co trzeba zrobić; albo piękna 
możliwość – jest prowadzona dobudówka obiektu Pod Lipą, może tam przyjść i pomóc cała grupa młodzieży 
albo rodzina). Co więcej, większość z nas jest zdolna do tego, żeby transport wyładował się sam – zaczęliśmy 
biegać bez jakiejś perspektywy i sensu.  
W tym wszystkim Paweł wzywa nas do modlitwy i czynu, które niełatwo uchwycić, ale na tej drodze nas Duch 
Chrystusowy wzmacnia według woli Bożej. 
Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz więc pozostaje 
wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość.  (1 Kor 13,12b.13) 
Chrystus prowadzi nas drogą ratunku (J 6,40). Modlimy się o nią, idziemy nią. Dlatego, że On nas trzyma, a 
nic nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej (Rz 8,39). 
<chwila ciszy>  
Dziś proponuję cichą modlitwę. Możemy myśleć teraz przed Panem o przyrodzie i innych ludziach, o swoich 
pragnieniach, planach, w domu, pracy, zborze, na studiach... Modlitwa rozpoczyna się wtedy, gdy porusza 
się duch. Być może pojawi się chaos i pytania, może perspektywa nieba i  nabrania sił. Niezależnie od tego, 
jaka będzie sytuacja, Duch Chrystusa wstawia się za nami. On rozumie nas w naszym wnętrzu i wstawia się 
za nami. U Niego możemy znaleźć nowe perspektywy, czynić nowe kroki celem odnowienia sił  własnych, 
swojej rodziny i całego otoczenia. 
<cisza modlitewna> 
 
Pytania do zastanowienia 
1) Jak wygląda droga wiary, nadziei i miłości w twojej modlitwie i służbie? 
2) Czy jest coś, o czym zapomniałeś, co Bóg ci dzisiaj (albo ostatnio) przypomniał, a do tej pory nie 
poświęciłeś temu chwili uwagi? 

 


