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Multikulturní lidstvo 

Na počátku nového roku se v modlitbách zaměříme na to, že Bůh nás obdaroval schopností tvořit. 

Poprosíme Pána, aby nám odpustil, že někdy kreativitě bráníme a potlačujeme ji a budeme se radovat z 

toho, že jednou přijde den, kdy Bůh svět, který stvořil, vykoupí. 

Slovo kultura by mělo být používáno vždy v množném čísle:  

kultury jsou totiž plné rozmanitosti, různorodosti a historie.  

Kultury vytvářejí lidé, nesou známky lidské kreativity a vycházejí z  lidské touhy 

udělat z něčeho, co už máme něco víc....  

Kultura je, když kuchař připraví omeletu, když stolař vyrobí židli, když dítě udělá 

do sněhu otisk andílka. 

Lidé byli stvořeni k Božímu obrazu. A stejně jako náš Stvořitel i my  tvoříme.  

Andy Crouch – přeloženo z Culture Making: Recovering our Creative  Calling, IVP, 

2008. 

 

 

I. Oslavujte 

Bože, náš Stvořiteli a dárci všeho dobrého, Písmo nám říká, že jsi stvořil člověka k obrazu svému. Když 

vytváříme dobro a krásu a tvoříme věci, které vyvolávají údiv a hluboké pochopení, jsme tvým obrazem. 

Různorodost a pestrost lidské kultury oslavujeme uměním, hudou a tancem, jídlem, oblečením, hrami a 

hračkami, sporty, zemědělstvím, pěstováním rostlin, architekturou, jazyky a literaturou – vším, co lidský 

život obohacuje. Oslavujeme lidské výtvory i jejich tvůrce, ale také Pane oslavujeme tebe, který jsi nám 

umožnil toto vše vytvořit. Chceme, aby v nás napevno sídlil Svatý Duch, abychom vše, co děláme dělali 

ve jménu Pana Ježíše. Amen.  

Žalm 150 
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 cymbály, chvalte ho cymbály dunivými! 
 Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja. 

 

 

 



II. Meditujte 

Ježíš je v různých kulturách umělci zobrazován nejrůznějšími způsoby. Níže je uveden odkaz na 

prezentaci v Power Pointu, kde si můžete některé z nich prohlédnout. Využijte je jak k meditaci o Ježíši, 

tak k přemýšlení nad Jeho přítomností ve vašem životě a na světě. Jak Ježíše vidíte vy? 

Při přemýšlení si možná rádi poslechnete křesťanskou hudbu z jiné kultury, než je ta vaše. Existuje přes 

400 rádiových stanic, které můžete poslouchat na internetu zdarma a které se považují za křesťanské. 

Můžete je najít na  http://www.live365.com a nebo například na těchto odkazech 

http://www.live365.com/genres/classic%20christian (Luteránské veřejné rádio; 

http://www.live365.com/stations/nolanchadmartin?play=1 (Duchovní sborová hudba; 

http://www.live365.com/genres/african (Africké rádio obrození). 

 

III. Vyznejte se 

 

Dřív jsem si neuvědomovala, jaké je to požehnání, že se dovedu snadno, jasně a 

rychle vyjadřovat. Nevážila jsem si jasných schémat, daných pravidel a struktury jazyka, 

který používám a ani svých schopností, které mi umožňují zpracovat všechny emaily, 

dopisy a dokumenty a být schopna psát, telefonovat a vést běžnou konverzaci, stejně 

jako komunikovat v zasedací místnosti. To vše se změnilo dnem, kdy jsem byla povolána 

pracovat ve Švýcarsku. Mluvím sice třemi jazyky, ale žádný z nich mi nebyl ve Švýcarsku 

nic platný. Často jsem tam přemýšlela nad důležitostí jazyka a nad tím, že jazyk může být 

jak výzvou, tak příležitostí.  

Jazyk je nejen klíčem k srdci kultury, ale symbolizuje také příslušnost k určitému 

etniku, protože je známkou příslušnosti k určité skupině. Je vyjádřením solidarity s 

kulturou nějaké skupiny lidí. Jazyk také vytváří národní postoj, protože má silnou a 

jasnou symboliku. Zatímco náš mateřský jazyk nám dává pocit klidu a jistoty, neznalost 

jazyka v nás vyvolává napětí a pocit   neefektivnosti. 

Co se s námi stane, když ztratíme schopnost mluvit? Kým se staneme?  Jak dáme 

svému životu smysl a jak dáme smysl prostředí, ve kterém se nacházíme? Jazyk neplní 

jen funkci praktickou, ale je také základem pro přijetí a zařazení. Bez jazyka se cítíme 

ztraceni, osamoceni a často i ignorováni. Je to právě řeč, která nám umožňuje nejen být 

nezávislí, ale také být součástí a být přijati. 

  Komisařka Alicia Burger, přeloženo z ‘Language and culture’, New Frontier, 15. leden 

2010. 

 

Byli jsme stvořeni k Božímu obrazu a měli bychom Boha chválit novými a kreativními způsoby. Na světě, 
který náš Pán stvořil, bychom měli žít kreativně: měli bychom kreativitu umět pojmenovat, usilovat o ni 
a kultivovat ji. 

http://www.live365.com/
http://www.live365.com/genres/classic%20christian
http://www.live365.com/stations/nolanchadmartin?play=1
http://www.live365.com/genres/african


Naši schopnost být kreativní však často vyřadíme z provozu. Odmítáme vše, co se jeví slibně a odmítáme 
inovativní a vizionářské názory, protože je považujeme za příliš riskantní. Odmítáme a kritizuje formy 
šíření evangelia, které neodráží naši vlastní kulturu a etnickou příslušnost. Nevážíme si kreativních 
počinů a nechceme jim věnovat čas, potřebné zdroje a prostor. 

Pane, pomoz nám najít způsob, jak tě kreativně oslavovat. Motivuj nás k překonávání bariér, které jsme 
si sami postavili tím, že jsme upřednostňovali vlastní kulturu před těmi ostatními. Veď nás k tomu, 
abychom naplňovali potřeby jiných a to nejen proto, aby mohli žít, ale aby mohli žít naplno. 

 

IV. Zapojte se 

Velkou nadějí všech křesťanů je žít s Bohem věčný život, hodovat na nebeském banketu a užívat si 

Božích požehnání s dalšími lidmi z celého světa a z různých historických období. Nyní se modleme za to, 

abychom i my byli součástí Božího plánu na vykoupení světa.  

Zjevení Janovo 7:9-10 a Zjevení Janovo 21:1-2, 22-26 

  Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo 
nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před 
trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové 
ratolesti v rukou. A volali velikým hlasem: "Díky Spasiteli, Bohu 
našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi.” 
  A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a 
první země pominuly a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z 
nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta 
ozdobená pro svého ženicha. 
  Avšak chrám jsem v něm nespatřil: Jeho chrámem je Pán 
Bůh všemohoucí a Beránek. To město nepotřebuje ani slunce ani 
měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je 
Beránek. Národy budou žít v jeho světle; králové světa mu odevzdají 
svou slávu. Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den, a 
noci tam  už nebude. V něm se shromáždí sláva i čest národů. 

 
  

 

Otče náš, jenž jsi na nebesích,  posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i 

na zemi. Amen. 

 

(Otčenáš v mnoha jazycích najdete na http://wikisource.org/wiki/The_Lord's_Prayer 

 
 

http://wikisource.org/wiki/The_Lord's_Prayer

