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Pátek 5. března 2010

Všechno, co dýchá, ať chválí
Hospodina.
(podle Žalmu 150)
Bohoslužba připravena výborem SDM
z Kamerunu
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PŘIVÍTÁNÍ
Vedoucí:
Výbor Světového dne modliteb a ženy z Kamerunu zdraví vás, sestry a
bratři na celém světě ve jménu Ježíše Krista, našeho Spasitele! Naší zemi
se říká "Afrika v malém".
Pobřeží, řeky, pouště, hory, deštné pralesy, savany, které jsou po celém
africkém kontinentě, nacházíme také v Kamerunu.
Jedna:
Sestry a bratři, přicházíte ze všech čtyř světových stran, zveme vás, abyste s námi slavili tuto bohoslužbu, ve které chceme chválit Boha tělem i
duší. Kamerun je země, kde jsou všude cizinci přijímáni s úctou. V různých oblastech vás uvítáme rozmanitými zvyky. Na severu a západě
země je zvykem rozdělit si ořech kola nebo ořech kokosu, na pobřeží se
podělit o palmové víno, na jihu o pražené burské oříšky.
Jedna:
Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina.
Všichni:
Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina.

Píseň (nebo hudební verze 150. žalmu)

VSTUPNÍ MODLITBA
Vedoucí:
Bože, ty jsi naše útočiště a síla, vždy ochotný pomoci, posilnit, vést a
poučovat nás v dobách radosti a smutku.
„Nebudeme se bát, byť se převrátila země a základy hor kolísaly v srdci
moří. Ať si jejich vody hučí, ať se pění, ať se hory pro jejich zpupnost
třesou!" (Žalm 46, 3 - 4)
Nemusíme se bát, když trvá sucho a vyprahlá země nerodí obilí, ani
když zátopy, sesouvání půdy a další katastrofy ničí naši zem.
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Přijď, Duchu svatý, provaň svým dechem národy světa a všechno, co je
živé. Naplň všechno svou láskou a mocí. Povzbuď naše srdce a žehnej
nám. Amen.
Jedna:
Když se shromažďujeme k modlitbě, dej, ať přijímáme Boží slovo s otevřenou myslí, pozornýma ušima a dychtivým srdcem.
Všichni:
Chvalme Boha, zamýšlejme se nad jeho slovem, vyprávějme si o svém
životě. Buďme stále znovu připraveni žít všude jako společenství lásky
a pokoje.
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Všichni:
Smiluj se! (Muvéhél bés)
Jedna:
Vyznáváme, že nenávist, konflikty, násilí, zneužívání, korupce a chtivost ničí naši společnost. Mnoho lidí trpí. Prosíme o tvé slitování a o tvé
odpuštění za jakoukoli naši účast na těchto špatnostech, které jsme udělali nebo jsme je dopustili. Uvědomujeme si, že jsme často mlčeli a zřetelně nepojmenovali útisk a utrpení.
Chvíle pro tiché vyznání osobní viny.

Jedna:
Otevři mé rty.

Jedna:
Kristus zemřel za nás hříšné. Jako znamení své lásky nám Bůh odpouští
ve jménu Ježíše Krista .

Všichni:
A moje ústa budou chválit tvé jméno.

Všichni:
Smiluj se! (Muvéhél bés)

Píseň
NAŠE LITANIE CHVÁLY

VYZNÁNÍ VIN A PROSBA O ODPUŠTĚNÍ

Jedna:
„Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není".
(Jan 1,8)
S kajícím srdcem pokorně vyznáváme své viny a očekáváme Boží
odpuštění. Náš věrný a spravedlivý Bůh nám odpustí a osvobodí nás od
všeho zlého.
Jedna:
Nežili jsme podle tvé vůle. Porušovali jsme tvé zákony. Bouřili jsme se
proti tvé lásce. Nemilovali jsme své bližní jako sebe. Byli jsme lhostejní
ke křiku těch, kteří jsou v nouzi.

Jedna:
V Kamerunu chválíme Boha zvláště v těžkých dobách svého života. Je to
proto, že považujeme život za největší dar, který nám Bůh dal. Pokud
dýcháme, máme naději. A tak v té naději zpíváme, že bude lépe. U nás v
Kamerunu se ví, že Bůh provází „údolím stínu smrti" také ty, kteří jsou
osiřelí, postižení, ovdovělí nebo nemocní HIV/AIDS. Také lidé, kteří
zápasí každý den o přežití, jako taxikáři a prodavačky na trhu, chválí
Boha. Chválíme všemocného Boha už za samotný dar života.
Jedna:
Už v biblických dobách chválili lidé Boha za dar svého života. Na
nesčetné strastiplné situace, které se stávají i v naší době, odpovídali
slovy žalmů. Žalmy obsahují prosby o pomoc a uzdravení, prosby o
odpuštění, písně díků za boží požehnání a za ochranu před nepřáteli.
Utvrzují v tom, že Bůh je naše útočiště a síla, náš pravý zdroj jistoty a
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bezpečí. V žalmech také objevujeme, že se Bůh zvláště ujímá chudých a
bezmocných a vyzývá nás k velkomyslnosti, spravedlnosti a lásce.
Poslyšte nyní 150. žalm a myšlenky k němu z pohledu Kamerunu.
Zveme Vás, abyste se připojili se zkušenostmi ze svého života .
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Všichni:
Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé jeho svatému jménu!
(Žalm 103,1)
Vedoucí:
Kde chválíme Boha?

Žalm 150 (střídavě pravá a levá strana)
Haleluja
Chvalte Boha v jeho svatyni,
chvalte ho i na obloze, již sklenul svou mocí,
chvalte ho za jeho bohatýrské činy,
chvalte ho pro jeho nesmírnou velikost!
Chvalte ho zvukem polnice,
chvalte ho harfou a citarou,
chvalte ho bubnem a tancem,
chvalte ho strunami a flétnou,
chvalte ho zvučnými cimbály,
chvalte ho cimbály dunivými!
Všichni: Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina!
Haleluja.

Jedna:
Chválíme Boha na zemi, v nebi a v hlubinách oceánu. Lidé v severním
Kamerunu chválí Boha v žáru pouště, a také když cítí brízu, jemný vánek z vysokých hor. Ženy chválí Boha, když sejí proso nebo sorgum.
Oddaně a nenápadně chválí Boha, když zpívají svým dětem ukolébavku nebo vaří jídlo.
Všichni:
Chvalte Boha pro jeho svatost a pro jeho mocnou ochranu.
Jedna:
Lidé v přímořských oblastech Kamerunu, v jeho středu a na jihu chválí
Boha při pohledu na obrovské vlny, které se vzdouvají na plážích Limbe,
Douala a Kribi. Ženy chválí Boha na cestě k řekám a potokům a ve svých
člunech při lovu garnátů. Chválí Boha při obdělávání půdy v lesích, při
práci na polích a na cestě ke kakaovým plantážím. Chválí Boha na cestě
do kostela a při bohoslužbě.

Vedoucí:
Koho chválíme?

Všichni:
Chvalte Boha pro jeho svatost a pro jeho mocnou ochranu.

Jedna:
Chválíme tvůrce nebe a země a všeho, co je v nich. Chválíme vševědoucího Boha, který je mocný a silný a který vyvedl z otroctví potomstvo
Abrahamovo a Sářino. Chválíme Boha, který je k nám soucitný a milosrdný. Chválíme Boha pokoje a spravedlnosti, který „tak miloval svět, že
dal svého jediného Syna,aby žádný,kdo v něho věří,nezahynul,ale měl
život věčný."(Jan 3,16)

Jedna:
Také lidé v provinciích na západě, jihozápadě a severozápadě Kamerunu chválí Boha. Ženy ho chválí při svatební slavnosti a při narození
dítěte i při pohřebním obřadu. Hlasy žen nejsou v Kamerunu slyšet, ale
Bůh je slyší, i když jen šeptají nebo vzdychají.
Všichni:
Chvalte Boha pro jeho svatost a pro jeho mocnou ochranu.
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Mluvčí:
Proč chválíme Boha?
Jedna:
Chválíme Boha za krásu naší země. V Kamerunu chválíme Boha za nádhernou a rozmanitou krajinu, za úrodnou půdu. Chválíme Boha za stáda
dobytka v provincii Adamaoua (vyslov adamua), která je zásobárnou
mléka, masa a včelího medu. Chválíme Boha za hory, lesy, za chráněné
přírodní oblasti Dja, Limbea, Campo, za bohatství divoké zvěře. Chválíme Boha za bavlnu, kakao, kávu a banány.
Všichni:
Chvalte Boha pro jeho mocné činy, chvalte ho v jeho nesmírné velikosti!
Jedna:
Chválíme Boha za období dešťů, které následuje po obdobích sucha.
Chválíme Boha za deště, které umožňují bohatou úrodu, za pípání
kuřat, zpěv ptáků, hru ryb pod vodní hladinou, skotačení jehňat a kůzlat, rození mláďat divokých zvířat a za zrání plodů. Všechno chválí Boha
svým způsobem. Chválíme Boha za přírodní bohatství země: za moře,
oceán, za vodu, energii a za to, že při naší kulturní rozličnosti můžeme
spolu žít v harmonii. V Kamerunu chválíme Boha za mír, ze kterého se
těšíme. Chválíme Boha za pokojné soužití různých náboženství a četných kmenů a národů. Chválíme Boha za jeho dobrotu.
Všichni:
Chvalte Boha pro jeho mocné činy, chvalte ho v jeho nesmírné velikosti!

Vedoucí:
Jak chválíme Boha?
Jedna:
Bože, s uctivostí tě chválíme a klaníme se ti. Známe své trápení a prosíme:
Buď se svou láskou s těmi, kdo truchlí. Dávej naději těm, kdo jsou ponižováni, a podpírej ty, kteří jsou pronásledováni. Skláníme se před tebou,
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Bože, a prosíme tě o slitování s námi lidmi. Dej nám sílu odvrátit se od
zlých praktik jako je čarování a věštění, úplatkářství, korupce a od jiných špatností. Za zpěvu písní a bubnování, za hry na harfu, flétny, xylofony a cimbály naléhavě prosíme, aby ti, kdo jsou ve vězení, litovali
svých činů; aby ti, kdo čekají na soudní řízení, dosáhli bez otálení spravedlnosti a aby v naší společnosti bylo méně krádeží.
Úpěnlivě prosíme, aby skončilo všechno násilí. Ať zmrtvýchvstalý Kristus vede a chrání trpící, slituje se nad viníky a zemřelým daruje věčný
život.
Jedna:
Radujeme se ze svých dosažených úspěchů. Pozvedáme své hlasy a tančíme k boží chvále. V tiché meditaci a rozjímání, stejně jako v radostném
pokřikování, tleskání a v jiných gestech vzdáváme chválu a děkování.
S modlitbami a slovy Písma vyléváme před Bohem svá srdce. Pláč zmírňuje náš těžký úděl a pozvedá nás na duchu. Smích a radostné poskakování nás povzbudí ke spontánním chválám. Ve všech dobách - v radosti, starosti a smutku - chválíme Boha.
Píseň

BIBLICKÉ ČTENÍ
Skutky apoštolské 16,16 - 34
Jedna:
I když chválíme Boha, neřeší se tím jednoduše skutečné problémy v naší
společnosti. O tom mluví následující biblický příběh o Pavlovi a Silasovi
a jedné mladé otrokyni, která je svými pány vykořisťována. Poslyšte
biblické čtení ze Skutků apoštolských, ze 16.kapitoly, verše 16 až 34.
Jedna (Skutky 16,16-22):
„Když jsme šli jednou do modlitebny, potkala nás mladá otrokyně, která
měla věšteckého ducha a předpovídáním budoucnosti přinášela svým
pánům značný zisk. Chodila za Pavlem a za námi a stále volala: „Toto
jsou služebníci nejvyššího Boha. Zvěstují vám cestu ke spáse." A to dělala po mnoho dní. Pavlovi to bylo proti mysli, obrátil se proto na toho
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ducha a řekl: „Ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, abys z ní vyšel!" A v tu
chvíli ji ten zlý duch opustil. Když si její páni uvědomili, že tím přišli o
svůj zisk, uchopili Pavla a Silase a vlekli je na náměstí před městskou
správu. Tam je předvedli před soudce a řekli: „Tito lidé pobuřují naše
město. Jsou to Židé a rozšiřují zvyky, které my jako Římané nemůžeme
uznat, nebo se dokonce jimi řídit." Také dav se obrátil proti nim a soudcové z nich dali strhat šaty a rozkázali je zbičovat ."
Jedna:
Známe dnes mnoho příkladů vykořisťování, zvláště dívek. Obchod s
lidmi je moderní forma otroctví a výnosný obchod, který přináší miliardové zisky.
Jedna:
Poslechněme si, v jakých podmínkách žijí dívky v Kamerunu. Dívky v Kamerunu se vyrovnávají se stejnými těžkostmi a problémy jako dívky v jiných rozvojových zemích. Mezi členy rodiny jsou těmi posledními, o
které se někdo stará. Každá investice do nich se považuje za plýtvání,
neboť dívky se stanou přínosem pro budoucího manžela. Jen málo jich
má to štěstí, že mohou dokončit školu a uzavřít vzdělání, protože jsou
zatěžovány mnoha každodenními povinnostmi v domácnosti. Dívky
pomáhají svým matkám při všech pracích a činnostech, ať je to obchodování, obdělávání půdy nebo péče o děti a ošetřování nemocných. Můžeme například vidět osmiletá děvčátka s košíkem zralých banánů na
hlavě, které prodávají před začátkem školního vyučování. Následky
jsou znepokojující – špatný školní prospěch, předčasná přerušení školní docházky ,kriminalita mladistvých, zneužívání dětí, prostituce, předčasné sňatky, nechtěná těhotenství a další vážné problémy.
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modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní vězňové je poslouchali. Tu
náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základů.
Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta.
Když se žalářník probudil a uviděl, že jsou všechny dveře vězení otevřené, vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že mu vězňové uprchli. Ale Pavel hlasitě vykřikl: „Nedělej to! Jsme tu všichni!"
Tu žalářník rozkázal, aby mu přinesli světlo, vběhl dovnitř a pln strachu
padl před Pavlem a Silasem na kolena. Pak je vyvedl ven a řekl: „Bohové
a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn?" Oni mu řekli: „Věř v Pána
Ježíše a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě."A začali jemu
i všem v jeho domácnosti zvěstovat slovo Boží. Ještě v tu noční chvíli se
jich ujal, očistil jim rány a hned se dal se všemi svými lidmi pokřtít. Pak
je zavedl do svého domu, pozval je ke stolu a s celou rodinou se radoval, že uvěřili v Boha.“
Jedna:
Ačkoliv byli zbičováni a v řetězech, Pavel a Silas se modlili k Bohu a zpívali chvalozpěvy. Při náhlém zemětřesení se otevřely dveře a jejich řetězy se uvolnily. Nikdo z nich se nepokusil utéci. Svému vězeňskému
dozorci, který se už chtěl zabít, otevřeli tak Pavel a Silas cestu na svobodu. Věštění mladé otrokyně se naplnilo: „Tito muži jsou služebníci
nejvyššího Boha, zvěstují vám cestu ke spáse“. Spasení není jen pro
některé, Boží spása je pro všechny.
Píseň

BIBLICKÉ ČTENÍ Z PROROKA IZAJÁŠE
Jedna:
Vracíme se zpět ke Skutkům apoštolským a dovídáme se, jaké další
následky mělo Pavlovo a Silasovo jednání.
Jedna (Skutky apoštolské 16, 23-34 ):
„Když je důkladně zbičovali, zavřeli je do vězení a žalářníkovi poručili,
aby je dobře hlídal. On je podle toho rozkazu zavřel do nejbezpečnější
cely a pro jistotu jim dal nohy do klády. Kolem půlnoci se Pavel a Silas

Jedna:
Prorok Izajáš věděl, že události ve světě nejsou něčím nahodilým. Milující Bůh, který stvořil svět, je také při nás ve zkouškách a nezdarech a
vede nás lidi podle své spravedlnosti. Boží soucit je jako soucit matky,
která své děti neopouští. Bůh vdechuje lidem nový život.
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Všichni:
Všechno, co dýchá, ať chválí Boha.
Jedna (Izajáš 42, 10 - 17):
Zpívejte Hospodinu píseň novou! Ať zní jeho chvála ze všech končin
země. Ti, kteří se vydávají na moře, i to , čeho je moře plno, ostrovy a ti,
kdo na nich bydlí, ať pozvednou svůj hlas, i poušť a její města, dvorce,
v nichž sídlí Kédar, ať plesají obyvatelé Sely a výskají z vrcholků hor.
Ať vzdají čest Hospodinu, ať mu chvalořečí na ostrovech. Hospodin jak
bohatýr se vyrazit už chystá, svou horlivost jak bojovník rozněcuje,
pozvedá bojový pokřik, proti nepřátelům svým si bohatýrsky vede: Byl
jsem příliš dlouho zticha. Mám dál mlčet? Přemáhat se? Mám jen sténat,
těžce jak rodička vzdychat a přitom po dechu lapat?
Hory a pahorky postihnu suchem, nechám uschnout každou rostlinu na
nich. V ostrovy proměním řeky, jezera vysuším. Slepé povedu cestou, již
neznají, stezkami, o nichž nic nevědí, je budu vodit. Tmu před nimi
změním v světlo, pahorkatiny v rovinu. Toto jsou věci, jež učiním, od
toho neupustím. Ustoupí nazpět politi studem ti, kteří doufají v tesané
modly, kdo říkají slitým modlám: „Jste naši bohové."

VÝKLAD / MEDITACE / ZVĚSTOVÁNÍ
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PŘÍMLUVNÉ MODLITBY
Jedna:
Bože na výsosti, voláme k tobě. Předkládáme ti starosti, které nás zneklidňují a trápí. Ty jsi nám přislíbil, že nebudeš déle čekat, že budeš křičet jako žena v porodních bolestech. Tvým slovem se tvé království
stává skutečností. Zpíváme novou píseň chvály za tvé mocné působení
mezi námi. A tak prosíme:
Jedna (za mladé lidi) :
Bože, mnoho mladých lidí nevidí před sebou žádnou budoucnost. Dej
nám sílu, abychom nezapomínali trvale se za ně zasazovat a umožňovat
jim vzdělání a zaměstnání, které by jim zajistilo živobytí.
Prosíme s důvěrou, že je to i tvá vůle.
Všichni:
Bůh nás neopustí.
Jedna (za vězně):
Bože, prosíme za všechny uvězněné v přeplněných věznicích. Dej jim
milost čerpat z tvého slova sílu, naději a důvěru ve tvé milosrdenství a
odpouštějící lásku.
Prosíme s důvěrou, že je to i tvá vůle.
Všichni:
Bůh nás neopustí.

SBÍRKA
Jedna:
Naší sbírkou prokazujeme, že žijeme jako bratři a sestry v jednom světě.
Sdílíme své starosti, modlíme se jedni za druhé a snažíme se, abychom
se spolu dělili i o materiální statky.
Naše letošní sbírka bude věnována především na projekt v Kamerunu,
na kterém se budeme podílet s německým výborem Světového dne
modliteb.
Píseň ke sbírce

Jedna (za ty, kdo jsou u moci):
Bože, prosíme o tvou moudrost pro ty, kteří jsou na vedoucích místech
ve vládě a v církvích. Rozšiř jejich pohled, aby jasně viděli potřeby lidí.
Obdař je svou milostí, aby zastávali svůj úřad poctivě, spravedlivě a
zasazovali se o mír.
Prosíme s důvěrou, že je to i tvá vůle.
Všichni:
Bůh nás neopustí.
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Jedna (za rodiny):
Bože, prosíme za pokoj v našich rodinách a za to, aby dostávaly, co k
životu potřebují . Posiluj nás k větší vzájemné odpovědnosti, abychom v
těžkostech stáli při sobě a dej nám milost vytrvat.
Prosíme s důvěrou, že je to i tvá vůle.
Všichni:
Bůh nás neopustí.
Jedna (za ženy):
Bože, děkujeme ti, že jsi s námi v krizích a problémech, které postihují
především nás ženy. Ze své milosti jsi stvořil lidi ke svému obrazu jako
muže a ženy. Dej, ať naše vztahy jsou založeny na rovnocennosti a vzájemné podpoře.
Prosíme s důvěrou, že je to i tvá vůle.
Všichni:
Bůh nás neopustí.
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ZÁVĚREČNÁ MODLITBA
Jedna:
Bože, chválíme tě za dar života. Chválíme tě za tvou vytrvalou lásku,
která nás obklopuje a nikdy nepřestává. Tvá milosrdenství nikdy nekončí, jsou „nová každého dne". V míru, jenž vládne v našem národě,
cítíme tvou přítomnost a blízkost a chválíme tě. Velebíme tě za úrodnost
naší země, za hojnost potravin, za déšť a slunce. Prosíme, provázej nás
tam, kde máme odpovědnost, vidíme možnosti a zakoušíme plnost
tvého požehnání. Dej, ať jsme stále vděčni. Pomoz nám nést naše bolesti a ztráty v tvém duchu.
Naše srdce jsou naplněna vděčností , protože slyšíš naše modlitby: v minulosti, dnes i v budoucnosti.
Vedoucí:
Modleme se společně modlitbu Páně
(Otče náš..)
Píseň

Jedna (za svět):
Bože, prosíme za ty, jejichž srdce krvácí bolestí, protože jejich milovaný
člověk zemřel, byl zabit ve válce nebo v oblasti konfliktu. Milosrdný
Bože, dej, ať v jejich ztrátě, zármutku a utrpení zazáří tvá milost a tvé
světlo .
Prosíme s důvěrou, že je to i tvá vůle.
Všichni:
Bůh nás neopustí.

POŽEHNÁNÍ
Vedoucí:
S mnoha lidmi na celém světě chvalme Boha za společenství, které jsme
mohli prožít v tento Světový den modliteb. Bože, děkujeme ti za denní
chléb a za dar míru.
Buď s námi, když se nyní rozcházíme, a žehnej nám svou nádhernou láskou a milostí.
Všichni:
Všecho, co dýchá, ať chválí Boha nyní a navěky. Amen
Závěrečná píseň
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