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TVÁŘÍ V TVÁŘ
Epidemie koronaviru ukázala, jak důležitá je pro nás fyzická a osobní blízkost a společenství.
Prožíváme odloučení od přátel i únavu z online světa. Roušky zakryly naši tvář a ztížily vnímání
jeden druhého. Církve se pomalu vrací k normálním setkáním tváří v tvář a modlíme se za to, aby
se kostely a modlitebny opět plně otevřely a epidemie skončila. Potřebujeme se vidět tváří v tvář.
Nikdy nebylo tak zjevné, jak je pro nás důležitá komunita, bez níž chřadneme a ztrácíme radost a
motivaci.
Epidemie je v jistém smyslu velkým exilem, kdy jsme přišli o mnohé jistoty. Církev prošla v
dějinách mnoha epidemiemi, ale nikdy se nepřestala fyzicky scházet. Je to doba velkého tázání
po podstatě církve a jejích aktivit, po závislosti naší zbožnosti na bohoslužebném servisu, po
duchovním stavu rodin, po schopnosti církve sloužit novým způsobem a mimo své budovy.
Mnohé věci, které by byly dříve nemyslitelné se ve sborech změnily během několika týdnů. Církev
se naučila mnohem lépe komunikovat v online světě. A nyní nás čeká doba, kdy možná budeme
muset být připraveni na pomoc lidem, na které krize a epidemie dopadla nejhůře.
Letošní Alianční týden modliteb nese název Tváří v tvář. Právě pojem tváře je přitom jedním z
důležitých biblických motivů spojený s tématy blízkosti, přítomnosti, bezprostřednosti, hledání a
vztahu. ATM 2021 proto bude inspirován texty, kde Boží tvář nebo setkání tváří v tvář s Bohem či
lidmi hrálo v Písmu nějakou zajímavou roli. Setkáme se Kainem skrývajícím se před Boží tváří,
zápasícím Jákobem, rozzářenou tváří Mojžíše, Jobem vyhlížejícím Boží tvář i Ježíšem nastavujícím
tvář nepřátelům. Zároveň budou modlitební témata reflektovat i zkušenosti a výzvy spojené s
covid-19 a potřebami, které epidemie vyvolala.

Jiří Unger

Tajemník ČEA
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PRŮVODCE PRO ONLINE NEBO ALTERNATIVNÍ
MODLITEBNÍ SETKÁNÍ
Vzhledem k nejistotě, měnícím se podmínkám a omezením shromažďování bude Alianční týden modliteb 2021
pravděpodobně v mnoha místech probíhat jinak, než je obvyklé nebo bude moci probíhat jen online. Níže naleznete
několik námětů pro jeho pořádání.
Pokud budou možná fyzická setkání:
Ujistěte se, že budou dodržena všechna zákonná opatření včetně dvoumetrových rozestupů (mimo členů jedné
domácnosti).
Poskytněte desinfekci u vchodu do kostela či prostoru, kde se bude setkání konat.
Dbejte na nošení roušek. Buďme ohleduplní.
Pokud budou možná jen online nebo jiná setkání, zde jsou možné nástroje a nápady:

Zorganizujte společnou modlitební procházku městem (v počtu doporučeném podle systému PES). Je možné
přečíst krátká zamyšlení a témata k modlitbám a následně se společně modlit. Pokud budou omezení zpřísněna,
rozdělte se do menších skupin po 2-3 lidech. Pokud forma nebude vyhovovat délce zamyšlení, buďte kreativní a
modlete se podle potřeb za své sousedy, okolí, město, sbory nebo věci, které vám Bůh klade na srdce atd. Jde
nám především o společné modlitby. Žehnejme si v této zvláštní době navzájem napříč církvemi.
Můžete rozeslat materiály a povzbudit skupinky nebo rodiny, aby využili texty k modlitbám nebo osobnímu
času s Bohem např. ve formě Lectio divina.
Využijte materiály ATM pro společný online modlitební řetěz 24-7 ve vašem městě, do něhož se zapojí lidé
napříč denominacemi. Pro spuštění online místnosti můžete oslovit o pomoc Modlitby 24-7
http://www.modlitby24-7.cz/jak-zacit-24-7. Rezervaci jednotlivých hodin v daných dnech ale můžete vytvořit i v
jednoduché sdílené Google tabulce. Pro inspiraci a sdílení modlitebních téma a vzkazů modlitebníků je možné
vytvořit speciální sdílenou nástěnku pomocí aplikace Padlet https://padlet.com/ Jednou z možností je
samozřejmě i otevření fyzické online modlitební místnosti 24-7 ve vašem městě a podobným procesem
registrací zajistit, že se lidé v místnosti budou střídat.
ATM setkání přes ZOOM vyžaduje placenou verzi, pokud byste potřebovali více než 40 minut a 100 účastníků,
ale umožňuje lepší rozdělení lidí do skupin, v nichž se budou moci lidé modlit. U online setkání je obecně třeba
plánovat kratší čas (např. 10 minut zamyšlení, 5 minut instrukce, 15 minut modlitby ve skupinách, 10 společné
modlitby a závěr).
Můžete naplánovat Zoom setkání se stejným odkazem na celý týden.
Řečník živě účastníkům předá zamyšlení nad textem daného dne nebo vlastní úvod k modlitbám.
Můžete využít tzv. Zoom breakout rooms pro automatické rozdělení lidí do skupin na definovanou dobu a
ve vámi zvoleném počtu. Je důležité sdílet předem dobře témata modliteb.
Po uplynutí lhůty se modlitebníci vrací automaticky do hlavní Zoom místnosti a je možné společné sdílení.
Setkání je možné zakončit několika společnými modlitbami a oznámením dalšího setkání.
Podobný scénář je samozřejmě možný i s využitím dalších platforem jako je Youtube s návaznými
skupinami přes Zoom, MS TEAMS, Google Meet, atd.
Zvláště pokud jsou online modlitební setkání těžko proveditelná pro velkou část modlitebníků ve vyšším věku,
zvažte posunutí modlitebního týdne na čas, který umožní fyzická setkání ve větším počtu.

SBÍRKA
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Již

tradičně

prosíme,

abyste

během

modlitebních shromáždění uspořádali také
sbírku. Tentokrát bychom její výtěžek rádi
věnovali

na rozvoj Evangelikálního fóra,

které ČEA každoročně pořádá ve spolupráci
s Evangelikálním teologickým seminářem.
Rádi bychom i nadále na fóru prezentovali
zajímavá aktuální témata z oblasti teologie
a

praxe.

K

tématu

také

vždy

zveme

hlavního řečníka, který má určitý kredit, a to
často v mezinárodním měřítku. To s sebou
přináší

jisté

finanční

nároky.

Většina

vedoucích networků a řečníků nabízí svou
angažovanost na fóru zejména jen za
cestovní náklady. Také hradíme pronájmy a
další související náklady. Fórum je otevřené
nejen

pro

teology,

profesionální

kazatele,

pracovníky

v

faráře

a

církvích

a

křesťanských organizacích, ale i pro laické
pracovníky ve sborech, studenty a pro ty,
které téma zajímá. Tedy zároveň chceme,
aby bylo fórum finančně dostupné všem.
Bez individuálních dárců by bylo obtížné v
takové kvalitě a dostupnosti Evangelikální
fórum realizovat. Pokud se i vy rozhodnete
svým finančním darem podpořit fórum,
můžete tak investovat do lidí, kteří slouží v
církvi i mimo ni, do jejich vzdělávání,
kvalitní služby a inspirace.
Své dary na tento účel můžete zasílat s
variabilním symbolem 31300 na účet ČEA –
č.ú. 13808359/2010. Předem děkujeme za
Vaši štědrost.
Pokud byste raději podpořili některý jiný z
projektů ČEA nebo její činnost obecně,
můžete

vaše

13808359/2010
31110

dary
s

zasílat

variabilním

nebo

použijte

jednoduché

zaslání

dárcovskou bránu ČEA.

pro

na

symbolem

okamžité

vaší

č.ú.
a

podpory
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HLEDEJTE MOU TVÁŘ
NEDĚLE 10.1. 2021

Biblický text: Ž 27,7-14

Protože nehledáme Boha ustavičně, neznáme
jeho hlas a nerozumíme mu tak, jak bychom

Když byla do Jeruzaléma vnesena Boží

mohli. Na druhou stranu, kdykoli se obracíme k

schrána,

Bohu a upřímně hledáme jeho tvář, Hospodin se

čteme

v

1.

Paralipomenon

16.

kapitole, že David přikázal lévijcům, aby

nás vždy ujme.

chválili Hospodina. V této chvále slyšíme
výzvu

opakující

se

v

Žalmu

27:

„ať

se

Čas současné epidemie vedl mnoho lidí k

zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina!

obnově

modlitebního

Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho

Bohu.

moc, jeho tvář hledejte ustavičně.“ Hospodin

bohoslužeb a setkání se vytvořil prostor pro

chce být hledán. Ač je nám v našem životě

nové hledání Boží tváře.

Tam,

kde

jsme

života
ztratili

v

naslouchání
servis

našich

blíže, než si myslíme, nevnucuje nám svou
přítomnost a čeká, zda o ni budeme stát.

Modlitební témata:

Zda budeme chtít slyšet.
Jak k nám jako jednotlivcům nebo církvím
Smutnou realitou ovšem je, že většina z nás

Bůh promlouval v době epidemie? Jaké

ve skutečnosti nechce, aby k nám Bůh

otázky nám položil? Co jsme se naučili?

konkrétně mluvil. Díváme se, ale nevidíme,
máme

uši,

ale

nechceme

slyšet.

Máme

Modleme se za obnovu modlitebního života

nastavené nejrůznější filtry, aby nám Boží

církve i nás samotných v dobách dobrých i

hlas nezasahoval do našich věcí. Hledáme

zlých. Za obnovu naslouchajícího interaktiv-

Boží tvář nikoli v dobách dobrých, ale často

ního života s Bohem, který přináší novou

pouze v krizích nebo situacích, v nichž už si

inspiraci.

sami nevíme rady. Když hledáme Boží vůli
pouze v době těžkostí, často ji nejsme

Modleme se za Boží vedení v době covidové i

schopni

post-covidové, abychom jako církev i jednot-

nalézt

nebo

nám

chybí

Boží

ujištění, protože nám jde spíše o řešení
našeho problému než o Boha samotného.

livci byli připravení na výzvy, které přijdou.
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VZDÁLEN OD BOŽÍ TVÁŘE
PONDĚLÍ 11.1. 2021

Biblický text: Gn 4,8-16

Bůh však přichází se svým „nikoli“ a Kainovy
představy odmítá.

„Cožpak jsem strážcem svého bratra?“ Jen
málo vět znít v současné době tak silně jako

Mnoho lidí má dnes pocit, že se musí nebo

tato Kainova tragická otázka. Každý svým

může skrýt před Boží tváří. Tolik potřebují vidět

jednáním dnes ovlivňujeme osud a životy

kolem sebe lidi, kteří znají Boží milost a nemusí

druhých lidí mnohem bezprostředněji než

proto žít dvojí život.

dříve. Nošení roušek, odpovědné chování
nebo

ochota

dát

se

očkovat

budou

Modlitební témata:

rozhodovat o tom, jakou cenu zaplatíme.
Všichni jsme tedy strážci svých bratří.

Modleme se za to, kde se my sami skrýváme
před Bohem. Kéž Bůh přinese světlo a své

Příběh Kaina ovšem jde mnohem hlouběji.
Ukazuje

na

zkušenost

člověka,

který

„nikoli“ do našich temných míst.

se

vzdálil od Boží tváře. Hospodin přitom ke

Modleme se za ty, kdo se vzdálili Bohu,

Kainovi přichází nejprve s otázkou: „Kde je

odešli od něj, cítí se zavrženi nebo se před

tvůj bratr Ábel?“ Otevírá rozhovor s Kainem

ním skrývají pro svůj hřích. Kéž prožijí Boží

tam, kde bychom čekali okamžitý soud. Jde

lásku a milost.

Kainovi naproti v jeho hanbě a hříchu.
Kainovo „Nevím.“ ovšem křičí nedostatkem

Modleme se za naše nevěřící přátele a

lítosti a pokání. Spíše slyšíme jeho sebelítost,

příbuzné.

chudáčkovství a obavy o sebe než cokoli
jiného. Na čem Kainovi nejvíce záleželo, je

Modleme se za to, abychom jako církev byli

poskvrněno

dobrým

jeho

vlastními

činy.

Vidíme

člověka, který nechce být viděn. Jeho obraz
Boha se mění. Bůh se v jeho očích stává tím,
kdo ho vypudil, před kým se bude muset
skrývat, komu nezáleží na jeho životě.

svědectvím

skutečně je.

o

tom,

jaký

Bůh
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TVÁŘÍ V TVÁŘ BOHU I ČLOVĚKU
ÚTERÝ 12.1. 2021

Biblický text: Gn 32,25-33,10

Spíše se podobá řece plné kamenů, v níž ale
nacházíme Boha i sebe sama novým způsobem.

Další z míst, kde se člověk setkává „tváří v

Kříž je tak zřejmě cestou, kterou Bůh proměňuje

tvář“ s Bohem je zvláštní příběh Jákoba

každého, koho miluje. Podobenství o marno-

zápasícího

nakonec

tratném synu a příběh obou Izákových synů jsou

poznává Boha. Jákob si celý svůj život

propojeny. I zde nacházíme Boží tvář v přijetí,

myslel, že jeho největším problémem je

smíření, objetí a polibku. Setkání s Bohem nás

Ezau, jeho starší dvojče. Dnes ho vidíme, jak

uschopňuje vidět jeho tvář na tváři druhých.

s

kýmsi,

v

němž

se vrací domů a bojí se, že ho jeho bratr
připraví o život. Než se postaví tváří v tvář
svému bratrovi, setkává se s Bohem. Je to
teprve

skrze

tento

zápas,

kdy

Jákobovi

dochází, že celý život vlastně bojoval proti

Modlitební témata:

Bohu. „Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš.“
Jákob zjišťuje, že jen Hospodin je zdrojem

Modleme se za rodiny, které trpí odloučením

požehnání, které se nedá získat žádným

během epidemie a za její ukončení.

podvodem.
získává

Stává

nové

se

jméno,

novým
je

člověkem,

připraven

čelit

Modleme se za ty, kdo ztratili své blízké

důsledkům svých činů.

během epidemie.

Jednou se kazatele Martyna Lloyd-Jonese

Modleme se za smíření v rodinách, které jsou

zeptali, jak vypadá člověk, který se skutečně

rozděleny.

setkal s Bohem. S odkazem na 32. kapitolu
Genesis odpověděl, „že při chůzi kulhá“.
Jákobovo zranění je novým znamením Boží
přítomnosti v jeho životě. Bolest a požehnání jdou často ruku v ruce. Setkání s Bohem
nejsou

vždy

taková,

jak

bychom

čekali.

Málokdy je život křesťana, který skutečně
hledá Boha, regulovaným řečištěm.

Modleme se za rodiny a děti.
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BOŽÍ PŘÍTOMNOST
STŘEDA 13.1. 2021

Biblický text: Ex 33,3-23

za to, abychom přišli o Boží přítomnost. A
Hospodin slibuje, že jeho přítomnost půjde s

Pete Greig ve své knize Ušpiněná sláva
představuje dilema. Pokud by vám zítra Bůh
splnil všechny vaše potřeby, prosby a niterné
tužby, ale už byste nikdy nezažili tak silně
jeho přítomnost, co byste si vybrali? Před
podobným rozhodnutím možná stojí v
dnešním textu Mojžíš.
Izraelcům se situace zcela vymkla z rukou.
Minulého dne padlo z Izraelského lidu na tři
tisíce mužů a celý národ je ve smutečním.
Hospodin oznámil Mojžíšovi, že již nepůjde
uprostřed nich, aby je nevyhubil. Mojžíš proto
postavil stan setkávání s Bohem raději mimo
tábor. Lid má bázeň před Hospodinem a
zároveň vnímá tu vzdálenost mezi sebou a
Bohem. Zůstávají stát, každý u vchodu do
svého stanu. Ve stanu setkávání Hospodin
mluví s Mojžíšem tváří v tvář, jako když někdo
mluví se svým přítelem. A Mojžíš ví, že jde o
všechno. V čem bude jeho lid jiný, pokud
uprostřed nich nepůjde Hospodin? Koho s
námi pošle místo sebe? Čím lze nahradit
Boží blízkost? Nakonec Hospodinu řekne:
„Kdyby s námi neměla být tvá přítomnost,
pak nás odtud nevyváděj!“ Nic, žádné
požehnání ani zaslíbená země nestojí

nimi. Přesto ale jeho tvář nespatří nikdo. Bůh je
tajemstvím,

které

můžeme

spatřit

pouze

zezadu. Když ho následujeme.
Bůh nenechal svůj národ na holičkách v poušti,
ale souhlasil, že jeho přítomnost půjde s nimi a
dá jim odpočinutí. V naší koronavirové poušti
můžeme i my vědět, že Boží přítomnost je s
námi.

Díky

krvi

našeho

Pána

Ježiše

Krista

nemusíme zůstávat stát každý u svého vchodu,
ale můžeme se odvážně, tváří v tvář, modlit
jeden za druhého a společně za celý český
národ.

Modlitební témata:

Modleme se za to, abychom byli církví, která
přináší naději a pokoj tam, kde je strach a
úzkost.
Modleme se za to, abychom byli otevření
vůči Božímu jednání v našich životech i v
našich společenstvích.
Modleme se za další sbory a církve v našem
městě a jejich potřeby. Kéž je na nich zjevná
Boží přítomnost, kéž jsou světlem a solí a
městem na hoře, které nemůže být skryto.
Modleme se za obnovu církve.
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PROČ SKRÝVÁŠ SVOU TVÁŘ?
ČTVRTEK 14.1. 2021

Biblický text: Jb 13,13-14,6

frontovaný s otázkou, zda miluje Boha více než

Proč skrýváš svou tvář a pokládáš mě za
svého nepřítele? Jób klade Bohu tuto otázku
ve zvláštním napětí s 6. veršem 14. kapitoly,
kde naopak chce, aby od něho Bůh odvrátil
svůj zrak. Chce vést svůj spor s Bohem, ač ví,
že

před

jeho

neobstojí.

upřeným

Jako

bychom

zrakem
slyšeli

nikdo
ozvěnu

Žalmu 39 - "Odvrať ode mne svůj pohled,
abych okřál, dřív než odejdu a nebudu již."
Vidíme zde člověka, který čelí temnotě.
Temnotě

utrpení

okolnostmi

-

daného

vnější

temnotě,

vnějšími
ale

také

temnotě vnitřního utrpení, v němž postrádá

sebe. Zda je vztah s Bohem založen jen na tom,
co z něho máme. A je to možná právě v
temnotě, kdy je nám Boží tvář skryta, kdy roste
skutečné poznání a víra v Boha a jeho milost. A
je

to

Kristus

na

kříži,

který

našich temnotách. Epidemie mnohým vzala to
nejcennější.

Nemohli

se

rozloučit

Někteří

osaměli

a

chudí

slouží

mu,

temnota

Jób a další podobné texty, ukazuje na to, že
Bůh ví, jak mluví lidé, kteří jsou zoufalí. Že
unese všechny naše výčitky, otázky i touhu
vést s ním spor. Je to nakonec Jób, kdo je
pochválen, že mluvil o Bohu náležitě, nikoli
jeho přátelé. Přes všechnu smělost Jóbových
slov jsou jeho slova Bohu bližší než zbožné
tlachání jeho přátel. Celý Jóbův spor s Bo-

se

stali

ještě

osamělejšími a zranitelnějšími. Úzkost, strach,
hněv a frustrace je všude kolem. O to více je
budeme čelit jakékoli temnotě.

a

svými

ruku. Mnozí ztratili své firmy a zaměstnání.

věřících ukazuje, že se ani těm lidem, kteří
Bohu

se

blízkými, když umírali, a držet je v tu chvíli za

třeba

nevyhýbá. To, že Boží slovo obsahuje knihu

nejhlubší

odpovědí Jobovi. Boží tvář, která je s námi v

smysl a Boží blízkost – Boží tvář. Zkušenost
důvěřují

jen

těch,

kdo

budou

přinášet

naději,

ať

Modlitební témata:

Modleme se za všechny, které epidemie
nejrůznějším způsobem postihla. Jak jim
můžeme

být

povzbuzením

a

pomocí?

Modleme se za ty, kdo jsou nemocní a trpí a
zoufají si.
Modleme

se

za

lidi

ve

zdravotnictví

a

sociálních službách.
Modleme se za to, aby strach a nejistota

hem je vlastně jakousi zvláštní modlitbou,

nevedly k radikalizaci naší společnosti.

která ukazuje, že Satan svou sázku prohrává.

Modleme se za odvahu udělat, co je třeba,

Přes všechnu temnotu nejistot se Jób upíná

abychom krizí prošli silnější, za moudrost pro

k Bohu. Obnažený Jób je v posledku kon-

ty, kdo jsou v moci postavení a jejichž
rozhodnutí ovlivňují životy nás všech.
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NASTAVIT DRUHOU TVÁŘ
PÁTEK 15.1. 2021

Biblický text: Mt 5,38-48

konflikt zastavit. Uhodíš znovu? Již to nebude
tak snadné.

Žijeme

v

rozdělené

době

a

rozdělené

společnosti. V jistém smyslu je stále těžší

Dnešní doba potřebuje takto překvapivou lásku.

komunikovat a budovat mosty mezi lidmi,

Druhé míle, které ujdeme s těmi, s nimiž

které

či

nesouhlasíme. Nastavené tváře tam, kde od nás

ideologie. V zápase my a oni se ztrácí

druzí čekají rychlé vymezení se a nepřátelství.

obyčejné já a ty. Málokdo blahoslaví ty, kdo

Štědrost ducha, kde druzí čekají zatrpklost a

působí pokoj a nepřiklánějí se snadno na tu

nedůvěru. Budeme-li milovat jen ty, kdo milují

či onu stranu. Na zranění nebo nesouhlas je

nás, jaká nás čeká odměna?

dělí

různé

ideje,

přesvědčení

zvykem odpovídat útokem nebo stažením
se. Jak v tomto kontextu rozumět Ježíšovu

Modlitební témata:

výroku o nastavení druhé tváře?
Modleme

se,
tak,

aby

nás

abychom

Bůh
na

vnitřně

Mnozí čtou jeho slova jako nový systém

proměňoval

zranění

pravidel radikálního křesťanského nenásilí,

nepřátelství reagovali Kristovým způsobem.

a

ale Ježíši jde stěží o pouhá pravidla a jejich
dodržování. Nastavíme-li druhou tvář, ale

Modleme se za to, abychom my sami i církev

přitom bychom nejraději druhého bodli do

byli známi svou láskou k lidem a abychom

zad, není naše srdce o nic blíže Bohu a jeho

uměli „překvapivě“ milovat.

království. Ani tím Ježíš nemyslí, že bychom
neměli zvažovat možnosti obrany, pokud jde

Modleme se, abychom působili pokoj a v

o život nebo bezpečí druhých. Nastavení

uměřenosti tlumili rozjitřenou dobu.

tváře se dotýká hloubky naší reakce na situaci, kdy jsme zraněni. Nastavení druhé

Modleme se za požehnání pro naše město a

tváře není projevem slabosti, ale vnitřní síly a

vztahy v něm.

lásky. Lásky, která pro dobro druhého nezaútočí, ani se nestáhne, neopustí vztah předčasně nebo se nezačne zběsile bránit. Lásky,
která zůstane zranitelná, aby dala možnost
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ODRÁŽET BOŽÍ TVÁŘ
SOBOTA 16.1. 2021

Biblický text: 2. Kor 3,18-4,7

Na

tváři

závojů,

současného

které

Boha

křesťanství
spíše

mnoho

zakrývají.

Mnoho

Poslední dobou pravidelně nosíme roušky –

skandálů,

v hromadné dopravě, ve škole, v práci i

moralismus zahalují Boha rouškami, díky nimž

během

někdy

je jeho obraz v myslích lidí často zcela jiný, než

například

jak jsme ho poznali my sami. Mnoho z nich tak

bohoslužeb.

náročnější

si

Je

rozumět

proto
nebo

politizace

je

nikoli

Boha

křesťanství

odhadnout lidské emoce. Dnešní text se

odmítá

také týká roušek a odhalených tváří. Zatímco

karikatury.

Mojžíš si zahaloval svou tvář rouškou, aby

odhalené tváři nás všech. Na každém z nás

Izraelité nespatřili konec pomíjející záře,

záleží, zde se necháme proměnit, abychom ve

kterou jeho tvář vydávala po setkání s

všem

Hospodinem a neděsili se, apoštol Pavel

evangeliem“.

Apoštol

dorůstali

v

samotného,

nebo

Pavel

Krista

ovšem

a

byli

ale

jeho

mluví

o

„pátým

mluví o tom, že díky službě Ducha svatého
můžeme vystupovat s jistotou a otevřeností
a na naší nezakryté tváři zrcadlit slavnou zář

Modlitební témata:

Páně, který nás svým Duchem proměňuje ke
svému obrazu.

Modleme se za odpuštění tam, kde jako
církev nejsme odrazem Krista.

Co znamená zrcadlit Boží tvář a být jeho

Modleme se za odvahu a kreativitu při

obrazem? To, že nepotřebujeme skrývat nic

zvěstování evangelia jako dobré zprávy. Za

nečestného, že si nepočínáme lstivě ani

věrohodné a hluboké pozvání lidí do Boží

nefalšujeme slovo Boží, nýbrž činíme pravdu

blízkosti. Za misijní rozměr církve a její

zjevnou,

otevření se lidem mimo ni.

a

tak

doporučujeme

se

před

svědomí

tváří

všech

Boží

lidí.

Že

Modleme se, aby naše slova i skutky co

nezvěstujeme sami sebe, ale Krista, a to

nejvíce odrážely Boží záměry.

všechno s pokorou.

Modleme se za další generaci mladých lidí v
církvi, aby s autentičností objevili, jak oslovit

Zvěstování

evangelia

je

do

velké

míry

spojeno s obrazem Boha, který zrcadlíme.

svou generaci evangeliem Ježíše Krista.
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KRISTOVA TVÁŘ
NEDĚLE 17.1. 2021

Biblický text: Mt 26,62-70

tečnosti ale pouhý klam. Svět kolem zdaleka
není tak nepřátelský, jak si někdy myslíme nebo

Málokdo dnes tuší, že v Československu bylo

bychom si chtěli myslet. Navíc máme Boha,

rouhání trestné až do roku 1950. Rouhání se

který není nedotknutelný. Na Kristově zbité a

Bohu řečmi, činy, v dílech tiskových nebo

poplivané

rozšiřovaných

spisech

bylo

stíháno

jako

zločin rušení náboženství, za nějž hrozil trest
tuhého žaláře až do deseti let. Zákony proti
blasfémii se dodnes používají po celém
světě

jako

nástroje

k

potlačení

kritiků

nejrůznějších náboženství nebo jako nástroj,
jak snadno udat nepohodlného souseda či
jinověrce. Zákony proti rouhání na Západě
postupně

nahradily

zákony

hanobení

náboženství,

omezující

antidiskriminační

legislativa nebo omezení podněcování k
nenávisti

či

nenávistného

projevu

(hate

speech). Trestné tak již není hanobení Boha,
ale spíše to, kdy se druzí cítí uraženi nebo
dotčeni.

vidíme

Boha,

který

je

ponižovaný, ale nikoli ponížený, urážený, ale
nikoli uražený. Náš Bůh nepotřebuje obhájce,
protože sám má zkušenost s nespravedlností až
k smrti. Kristus byl ochoten zaplatit cenu, vzít na
sebe hněv davu tam, kde šlo o záchranu
člověka. Ne nadarmo řekl svým učedníkům „Kdo
chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž
a následuj mne.“
Modlitební témata:

Modleme se, aby v nás Bůh v prostředí
nejistoty,

strachu,

izolace

a

smutku,

obnovoval radost, pokoj a svou perspektivu
na dění kolem nás.

Když vidíme fanatické reakce na karikatury
Muhammada,

může

být

i

pro

křesťany

pokušením semknout se a hájit svá práva na
nedotknutelnost

našeho

náboženského

cítění a symbolů. Na právo nebýt uráženi.
Pasovat se do role oběti a utlačovaných,
jejichž

tváři

náboženství

je

třeba

chránit

zákonem. Hrát roli oběti, které ti všichni zlí
lidé mimo církev chtějí ubližovat, je ve sku-

Modleme se za odvahu být k dispozici lidem
kolem nás i v této době a sloužit, kde je
třeba. Ke komu nás Bůh posílá?
Modleme se za naše duchovní i politické
vedoucí. kteří nás vedou v době krize, aby
měli moudrost a sílu větší než svou vlastní.
Modleme

se

za

církev,

pronásledování a útlaku ve světě.

která

čelí
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