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ADVENTNÍ ALTERNATIVA 

VSTUPN Í SLOVA  

Milost Vám i pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. 

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho 
milosrdenství je věčné. 

Tak ať řeknou ti, kdo byli Hospodinem vykoupeni, které 
shromáždil ze všech zemí od východu, od západu, severu i 
moře. Amen 

PÍSEŇ č. 272 Jak vítati mám tebe  
 

MODLITBA 

Pane Bože, v adventním čase více než jindy vyhlížíme tvou 
pomoc. Ty víš, co všechno nás trápí a co na nás doléhá. Podzimní čas 
nám připomíná naši křehkost a pomíjivost, přepadá nás únava a 
nastupuje ochablost. Jak jsou mnozí ti, kteří chodí pyšně po svých 
cestách, na tvou cestu se neptají a zdá se, že jim nic nechybí. 
Vyznáváme, že jsme tím nejednou zmateni a naše víra ztrácí svou sílu 
a přesvědčivost.  

Ale když stojíme nyní před tebou, smíme si vděčně připomínat, 
že nás nezavrhuješ, ale naopak přicházíš za námi, abys nás ujistil o své 
věrné lásce, a my se o ni smíme opřít tak, abychom nabyli opět novou 
sílu i odvahu. Prosíme, promluv dnes do naší situace tak, aby naše víra 
byla posílena, naděje obnovena a láska prohloubena.  

Přijmi, prosíme, naše modlitby i zpěvy a smiluj se nad námi 
hříšnými pro své velké milosrdenství. Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO  

Poslyšte první čtení z Písma svatého, jak je zapsáno v proroctví 
Izajáše, v kapitole 35., od verše 1. do 10.: 
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Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete 
kvítím… 

Tak tomu bude s mým Slovem, praví Hospodin, nenavrátí se ke 
mně s prázdnou, ale zdárně vykoná, k čemu jsem je poslal. 
 Amen 

 
PÍSEŇ č. 259 Navštiv nás, Kriste žádoucí 

KÁZÁNÍ  

Základem kázání jsou slova zapsaná v přečteném oddíle 
z Izajášova proroctví, v kapitole 35., ve verši 8. a ve druhé části verše 
10.: 

Bude tam silnice a cesta a ta se bude nazývat cestou svatou. 
Nebude se po ní ubírat nečistý, bude jen pro lid Boží. Kdo 
půjde po té cestě, nezbloudí, i kdyby to byli pošetilci. Přijdou 
na Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavách. 
Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek. 
Milí bratří a sestry, od stolu Páně jsme vyslechli  proroctví o 

návratu Božího lidu k Hospodinu. Není zcela jasné, kdy bylo toto 
proroctví  vysloveno. Někteří soudí, že to bylo v babylonském zajetí, 
kam byl odveden lid judský pro své mnohé hříchy a selhání. Jiní mají 
za to, že to bylo až po návratu, v zemi judské, když se mnohé naděje 
nesplnily a na lid dopadla únava. Slyšeli jsme o ochablých rukách, 
klesajících kolenách, nedostatku odvahy a o nerozhodných srdcích. 
Slovo proroka je má potěšit, že Bůh přichází, aby změnil jejich 
beznadějnou situaci a probudil v nich novou naději... 

Naše situace je dnes ve mnohém podobná těm prvým 
adresátům prorockého slova. Před 18 lety jsme se radovali z daru 
svobody, ale mnohé naše naděje se nesplnily. Pro mnohé nebyla vnější 
svoboda návratem k tomu, co je dobré, ale naopak k tomu, co je zlé. 
Žijeme ve společnosti, která je z velké části odcizena Božímu slovu. 
Jistě neseme na tom svůj podíl viny. Jsme svědky toho, že se  Boží 
přikázání  neberou vážně. Lidé se nejednou na stránkách časopisů 
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chlubí tím, že nedodržují sliby manželské věrnosti. Podvádí se a krade, 
takže se někdy až zdá, že se blíží soumrak naší civilizace. To, co dělá 
většina, se automaticky pokládá za dobré. Neblahý duch času tak koná 
své zhoubné dílo a naše víra je tím ochromena. Dostavuje se únava a 
ochablost, podobná té, o které jsme slyšeli od  stolu Páně. 

Prorok Izajáš však mluví o něčem, co nás chce z naší 
ochablosti vyvést. Mluví o silnici a cestě, která se bude nazývat svatou 
a po které se nebude ubírat nikdo nečistý.  Je tu řeč o cestě dobré, po 
které půjdou ti, kteří ochotně přijmou pozvání Hospodinovo a  na tuto 
cestu vstoupí. Křesťanská církve rozuměla tomuto proroctví tak, že se 
naplnilo v životě, ve smrti a i ve vzkříšení Ježíše Krista. Jeho životní 
příběh ukazuje, jak se vyvaroval vší nečistoty, neselhal ve své důvěře 
v Boha, nepodlehl pokušení, tak jak podléháme my. Jeho cesta byla 
skutečná svatá, oddělená od našich cest. Evangelista Jan to vystihl 
Ježíšovými slovy: Já jsem ta cesta pravda i život, nikdo nepřichází 
k Otci než skrze mne.  

V tomto adventu jsme voláni k tomu, abychom po této cestě šli 
i my. Abychom dali novou důvěru Bohu, opustili křivé cesty, které 
nikam nevedou, a nalezli očistění od všeho nečistého, které nás 
zbavuje radosti a ubírá síly. 

Adventní poselství není určeno však jen lidem věřícím, jak by 
se snad mohlo ze čtení od stolu Páně zdát. V Ježíši Kristu přišel Bůh 
na pomoc všem lidem. Chce, aby všichni lidé byli spaseni a ke 
známosti pravdy přišli. V Izajášových slovech je nabízena alternativa  
k těm našim cestám, které nevedou k dobrému cíli, jak se o tom znovu 
a znovu přesvědčujeme. Až příliš často čteme a slyšíme zprávy, které 
jako by dokládaly, jak velkou moc má ten Zlý v tomto světě.  

Ale ta dobrá cesta má zaslíbení. Kdo půjde po této cestě, 
nezbloudí, i kdyby to byli pošetilci, pokračuje text. Bratři Kraličtí to 
překládají tak, že po té cestě jdoucí i nejhloupější nezbloudí. Slyšme 
odtud nádherné ujištění, že ta cesta je pro všechny bez rozdílu, zcela  
srozumitelná a zbohacující. Pro vzdělané i nevzdělané, pro chytré i 
méně chytré. Je zde něco, co všechny lidi přemáhá svou vnitřní 
pravdivostí a silou. Však to prožíváme  v našich shromáždění, kde jsou 
lidé nejrůznější. Zvlášť působivě se to ukazuje při svaté večeři Páně, 
kde vedle sebe stojí třeba vysokoškolský učitel a uklízečka, a oba se 
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stejně těší z Božího slova i z přijímané svátosti. Z lásky Boží se může 
těšit každý, každý jí může rozumět. To je to jedinečné na naší 
křesťanské víře. Často si to ani neuvědomujeme, a přece už to je div a 
zázrak. Boží moudrost převyšuje naši lidskou moudrost, protože dává 
lidi, jakkoli jsou různí, dohromady.  

Nestačí však jen o této cestě slyšet, je třeba na ni vstoupit a po 
ní jít. Teprve pak se může člověk sám přesvědčit, jak dobrá je to cesta. 
To je smyslem toho, co je v textu napsáno na závěr. Je zde  naznačen 
užitek, který okusí ti, kteří po této cestě půjdou. Dojdou veselí a 
radosti a na útěk se dají  starosti a nářek. Veselí a radost je něco, co si 
nemůžeme dát sami, co můžeme jen přijmout. Nemohou být nikdy 
cílem, jehož dosáhneme, když se za ním budeme pachtit. Jsou vždy 
důsledkem, se kterým se potkáme, když po této cestě skutečně jdeme. 
Je to jakoby „přidaná hodnota“, užijeme-li příměru z ekonomiky. 

Starosti i nářek jsou zajisté naším lidským údělem, každý z nás 
by o tom mohl vyprávět, a přece – a to je to adventní zaslíbení – se 
může stát, že se dají na útěk a my  prožijeme moc Boží, která k nám 
přišla v Ježíši Kristu a stále znovu k nám přichází v jeho Slovu. To je 
advent, že už nejsme sami, že je na cestě za námi náš Pán. On nám 
nabízí cestu, na které – když ji pokorně a vděčně přijmeme – 
nebudeme bloudit.  Amen 

MODLITBA 

Pane, tvé Slovo vyhání z našich srdcí strach i bázeň a přináší 
novou víru i naději. Ať se i v tomto adventu opět hluboce zakoření 
v našich srdcích. Amen 
 
PÍSEŇ č. 273 Zvedněte, brány, svrchků svých  
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SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Ty, který přicházíš a oslovuješ, který pozvedáš zesláblé a 
napomínáš sebejisté, vyslyš nyní naše prosby: 

Přimlouváme se za všechny, kdo jsou přemoženi úzkostí, 
starostmi a trápením. Za ty, které trápí vleklá nemoc. Myslíme nyní 
zejména na rodiny svých přátel, které jsou sevřeny takovýmito 
starostmi. Uzdravuj je dle své vůle. Prosíme za ty, kdo nemohou najít 
práci. Za ty, kdo žijí uprostřed problémů bez výhledu na brzké řešení. 
Prosíme za ty, kdo jsou zasaženi smrtí blízkého člověka. 

Prosíme za obyvatele Izraele a Palestiny, kteří na vlastní kůži 
poznávají, jak dlouhodobé následky nese lidská nenávist a jak je těžké 
nastolit pokoj. Prosíme i za ty, kdo vsadili na nesmiřitelnost či rovnou 
rozsévání zkázy, myslíme i na jejich oběti; všem jim dej poznat, že 
poslední slovo má tvé království pokoje, svobody a spravedlnosti. Dej 
vytrvalost všem, kdo usilují o smíření a sblížení na tomto světě.  

Sílu k vytrvalé službě dávej i těm, kdo slouží v domovech pro 
lidi postižené, v ústavech pro dlouhodobě nemocné, kdo v hospicích 
pečují o lidi na konci jejich dnů.  

Pane, smiluj se, pro Ježíše Krista, který s tebou a s Duchem 
svatým kraluje na věky.  

Otče náš, který jsi v nebesích… Amen 

POSLÁNÍ  

Protože Ježíš obětoval svou vlastní krev, smíme se, bratří, 
odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou, kterou nám 
otevřel zrušením opony – to jest obětováním svého těla. Máme-
li tedy tak velikého kněze nad celým Božím domem, 
přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě 
víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým 
čistou vodou. Držme se neotřesitelné naděje, kterou 
vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. 
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Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a 
k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak 
to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím víc 
vidíte, že se blíží den Kristův. (Žd 10,19-25) 

POŽEHNÁNÍ  

 Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi 
rozjasní svou tvář. Ať je  známa na zemi tvá cesta, mezi všemi 
národy tvoje spása. Bůh nám žehná. Bůh nám dává svoje 
požehnání. Nechť se ho bojí všechny dálavy země.  Amen 

PÍSEŇ č. 443 Přijď, Králi věčný náš 
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RODOPIS JEŽÍŠE KRISTA 

VSTUPNÍ SLOVA 

Bože, soudy své králi dej a spravedlnost svou synu královu, 
aby soudil lid tvůj v  spravedlnosti. Z útisku a násilí vykoupí 
život jejich, neboť jest drahá krev jejich před očima jeho. (Ž 
72,1nn) Amen 

 
PÍSEŇ č. 72 Své, Bože, soudy dávej Králi (1-5) 

MODLITBA 

Jsi síla pravého lidství, náš Bože. Jsi písnička na cestu k novým 
obzorům, náš  Stvořiteli. Jsi odvaha k novým začátkům, když jsme 
zůstali vězet v pasti své zpupnosti, náš Spasiteli. Od dob, cos  povolal 
svůj zvláštní lid a dal světu svého jednorozeného Syna, tě v tomto 
světě, uprostřed našich dní smíme potkávat jako pozvání k pravému 
lidství, jako příběh naděje. 

Vděčně slavíme, že v dosahu tvého příběhu smíme vidět svou 
lidskou cestu, své vyhlídky, své každodenní rozhodování. Ať tedy 
zazní i dnes obživující zvěst o cíli stvoření – a tvém zájmu o nás – a 
tvém úkolu pro nás. A tvůj Duch ať otevírá naše srdce pro úžas, radost 
i důvěru, že když ty to v narozeném Spasiteli myslíš s příběhem 
člověka vážně, my se o sílu tvých úmyslů a tvé věrnosti smíme  
spolehlivě opírat. Amen 
 
ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

První čtení z Písma svatého je zapsáno v Evangeliu podle 
Matouše, v 1. kapitole, od verše 1. do 17.: 

Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. 
Abraham měl syna Izáka… 

PÍSEŇ č. 279 Kristus, Boží Syn 
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KÁZÁNÍ 

Druhé čtení z Písma svatého, které je zároveň základem kázání, 
je zapsáno v Evangeliu podle Matouše, v 1. kapitole, ve verši 1. a pak 
od 18. do 23.: 

Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. 

Narození Ježíšovo se událo takto: Jeho matka Maria… 
Milé sestry a milí bratři, když se dnes někomu narodí potomek, 

rozesílá rodině a přátelům fotografie už z porodnice – podívejte, kdo se 
nám narodil, sdílejte spolu s námi radost – tenhle narozený človíček, to 
je přece síla! Radost z Ježíše s námi chce sdílet i evangelista Matouš. A 
hodně mu záleží na tom, aby nás potkala síla toho narození. A protože 
e-maily tehdy neměli, uvádí nejdřív ze všeho Ježíšův rodopis. 

Co je rodopis? Na hodinách rodopisu se vyučuje lidství.  Proto 
začínají stvořením člověka – Adama. Bůh k němu má zvláštní vztah: S 
velkým napětím sleduje, co se z tohoto “experimentu člověk” zrodí. 
Jak se člověk projeví, co z toho jeho  pobývání tady na zemi vzejde.  

Člověče, jsi tu od toho, abys byl člověkem! – připomíná se na 
hodinách rodopisu. Nejsi tu, abys byl Bohem, ale člověkem před Boží 
tváří. A člověk vždycky znova prokáže, že to neumí. Jako Adam 
podlehl touze být jako Bůh a porušil Boží přikázání, které ochraňovalo 
život v rajské zahradě. Jako Kain neviděl v bratrovi bratra, ale 
konkurenta – a hleděl se ho zbavit – i za cenu prolití nevinné krve. 

Přesto rodopis pokračuje: Zklamaly národy, jsou povoláni 
praotcové lidu víry – Abraham, Izák a Jákob. Jako mesiášská záštita je 
povolán král David. Doba králů končí v babylonském zajetí, přesto 
směli znova a znova plodit další  potomky. Znova a znova rodopis z 
Boží milosti pokračoval. 

A jak rodopis pokračuje a jak ho sledujeme, ukazuje se nám: 
Na těchhle hodinách se nám netvrdí, že oproti dnešku kdysi dávno 
bývalo kdovíjak krásně. Naopak, ony upínají naši pozornost přesně  
opačným směrem: do budoucnosti. Hlavně si uprostřed vší té lidské 
mizérie všímej, kdo teď díky Stvořiteli překvapivě vstoupí do dějin, 
poslouchej, kdo byl zplozen! A poslouchej, co jeho zplození přinese! 
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(Ježíšovo narození – ve světle rodopisu) S takovým napětím a s 
takovým očekáváním jsme zváni naslouchat o zrození Ježíše. Kvůli 
němu je tenhle sumář napsán. On dá rodopisu patřičně vyznít. 
Evangelista to naznačuje i tím, jak jeho rodopis seřadil: Už tu bylo 
3x14 generací, říká. Třikrát čtrnáct – tedy jinak vyjádřeno šestkrát 
sedm. Za dveřmi je sedmička, čas Božích skutků. Napněte pozornost, 
dějí se věci! 

Především tedy smíme zjistit, že Bůh tu svou věc tady na zemi 
nevzdal. Nerezignoval. Neodvrátil se od člověka, vyčerpán tím, že i ti 
povedenější a nejpovedenější z jeho svědků zklamali, nebo zklamali 
hned ti další, které zplodili (tak jako zklamal Davidův nástupce 
Šalomoun). Bere si znova slovo jako Tvůrce nových počátků a dává 
přijít na svět Kristu. On teď představuje budoucnost, především 
budoucnost Boží věci tady na zemi – a potom i budoucnost pro 
každého z nás. 

Proto teď vypravěč, tedy evangelista, při Ježíšově zrodu až 
protivně jednoznačně zdůrazňuje: I když člověk nezplodí nic, co by 
stálo za to, ještě je tu Bůh. Tvůrce nových  počátků. Poslouchej! 

(Zrození z Ducha) Když se má něco zrodit z Božího 
rozhodnutí, je vždycky u díla Boží – tedy svatý – duch. Boží duch – s 
kterým na tebe dýchne naděje. Vane Boží duch: děje se rozhodnutí 
pustit se do díla, i když bychom to my lidé chtěli stokrát zabalit. Otvírá 
se možnost života, o které jsme my stoprocentně přesvědčeni, že 
nemůže vyjít. Tenhle dech Boží odvahy a očekávání tady vane. Ten 
teď vytváří předpoklady nového zrození – tam, kde by se správně nic 
urodit nemělo. 

Není to tedy tak, že by rody a rodiny věrných postupně 
připravily vhodnou půdu pro zrození Mesiáše. Ne, spíš je to naopak – 
když ještě (anebo když už) nikdo nic od Boha nečekal, když nebyla 
doba těhotná očekáváním – tehdy se shledalo, že je Marie těhotná. 

Takhle se do světa rodí Ježíš – bez lidského přispění, mimo 
lidské chutě či nechutě zadělat na mesiáše, pomoci mu na svět.  

Když evangelisté zdůrazní, že u této reprodukce neasistoval 
žádný muž, tak chtějí podtrhnout – toto je čin navýsost Boží, navýsost  
stvořitelský. 
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A Josefova reakce to jen podtrhuje. V Marii klíčí nový život, 
znamená to, že mi byla nevěrná, myslí si Josef. Postavil se k tomu 
gentlemansky. Rozhodl, nebudu Marii dělat veřejnou ostudu.  

Přesto musí Josef poznat, že je – i s celou svou gentlemanskostí 
– docela mimo. Jemu, jako prvnímu, odhaluje anděl pokračování 
rodopisu: Neboj se přijmout Marii – vyřizuje mu posel od božského 
Tvůrce. Hlavně si uprostřed vší té lidské mizérie všímej, kdo teď 
překvapivě vstoupí do dějin, poslouchej, kdo byl - zplozen! Poslouchej 
– co jeho zplození přinese! Neboť ten, jehož zrození je uchystáno, 
spasí lid od hříchů. 

Hříchy se objevují vždycky, když lidé  přestanou směřovat k 
cíli, k němuž rodopis člověka zve: být tu na zemi člověkem, být lidský 
před Boží tváří. Někdy se projeví jako nedůvěra vůči Božím  radám a 
slibům. Jindy jako vzpurnost těch, kdo se rozhodli, že správné a 
bohulibé je to, co prospívá především mně samotnému. Ještě jindy se 
hřích projeví jako křehkost, která neustojí nápor zlého. 

Hřích, to je krátkozrakost, která se neptá, kam míří Boží 
zaslíbení. Hřích, to je falešná sebejistota, s kterou si člověk staví 
pomníky vlastní důležitosti. Hřích, to je ten hluboko uložený 
kainovský pocit, že bratra musím převálcovat a zničit ho, jinak nebudu 
žít  šťastně. Hříchem bylo zvrhlé Davidovo kralování, se kterým obral 
o manželku spravedlivého Uriáše. Hřích, to je nakonec beznaděj, která 
ti opanuje srdce a našeptává: Vzdej to, stejně to už dávno vzdal Bůh, 
už se od něj ničeho kloudného nedočkáš. 

Když se hříchy takhle navrší a navrství, hrozí člověku jistá 
záhuba. Jistě, rodopis může chvíli samospádem pokračovat – lidé se 
žení, vdávají, plodí potomky – ale už to není pohyb, který míří k 
dobrému cíli, nýbrž setrvačnost, která má namířeno k zániku a zmaru. 

Teď do toho přichází tenhle nečekaný plod Boží milosti a 
věrnosti: Ježíš - nositel  záchrany. Zachránce. S ním už rodopis nemíří 
ke zmaru – ale k záchraně. Zrodil se, aby zachránil. Tak zní jeho  
mesiášské poslání. Zachrání člověka, který neumí žít před Boží tváří a 
mířit k dobrému Božímu cíli. A s člověkem zachrání i všechny, na 
které ničivě dolehla člověkova nelidskost. 

(Zrod Imanuele) A kde a jak se ta záchrana bude odehrávat? To 
naznačuje jméno, které ten zrozený dostává: Nazváno bude jméno jeho 
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Immanu-el, to jest „Bůh s námi“. Záchrana začíná tak, že Ježíš ztělesní 
jako nejvlastnější Boží program onen slib “Já budu s tebou”. Budu 
s tebou, člověče. Budu s tebou ve tvých otázkách, pochybnostech, 
bloudění a úletech. Budu s tebou, když tě hřích sevře do presu a 
nebudeš vědět kudy kam. A nakonec budu s tebou tak, že ty úlety a 
pády – ty hříchy – vezmu na sebe. 

Proto ten zrozený nakonec neuhne ani před utrpením cesty 
kříže. A proto se k němu Bůh přizná – a dá mu povstat z hrobu, aby 
jako slovo nového života a naděje zaznělo: Hle, já jsem s vám, jsem 
vám Immanuel – po všechny dny, až do skonání tohoto věku. Amen 

MODLITBA 

Náš Pane, před tebou vyznáváme, že si hledíme svých zájmů a 
nezajímá nás tvůj cíl pro člověka. Svou starost věnujeme sobě a 
přehlížíme potřebnost bližních. Nevěříme síle tvé zachraňující 
blízkosti. A pak se nám ze života vytrácí pokoj, naděje a radost – a čím 
dál víc ho ovládá bloudění, smutek, beznaděj. Ty nás však, Pane, 
nenecháváš být. Zrození Ježíše – tvého Krista – zřetelně dosvědčuje, 
jak ti na nás záleží. V něm jsi s námi – i v naší obtíženosti hříchem – a 
vysvobozuješ nás k víře, naději a obnově života. Prosíme, veď a 
naplňuj nás svým Duchem, abychom tímto evangeliem posíleni v této 
jistotě mohli žít. Amen 
 
PÍSEŇ č. 294 Ó křesťané všichni 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Ježíši Kriste, narodil ses jako Spasitel celého světa a jako 
ztělesnění solidární Boží  blízkosti. Nedopusť, aby uprostřed tvého lidu 
panovalo přesvědčení, že Bůh je kdesi daleko a my si jeho věci 
vedeme ve své  režii.  
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Pane, obnovující síla tvého příběhu se počíná v Duchu svatém. 
Prosíme o jeho  blízkost pro všechny, kteří zůstali bez  naděje, bez síly 
k nápravě života, bez možnosti začít znova.  

Pane, ty jsi přišel, abys ztělesnil Boží záchranu. Prosíme za ty, 
kdo se propadají čím  dál hloub do své beznaděje. Za lidi, kterým  se 
ztrácí smysl života, za ty, kdo se topí ve svém trápení.  

Prosíme za ty, které svírá strach ze smrti. Prosíme za národy 
obelhávané,  ožebračované, bez svobody. 

Pane, ty jsi přišel jako Bůh s námi. Prosíme za ty, jimž Vánoce 
připomněly jejich osamění. Za pacienty v ústavech pro lidi staré, 
nesvéprávné, dlouhodobě nemocné. Za ty, které život sevřel do kleští.  

Pane, ty jsi přišel jako svědek Boží věrnosti. Prosíme za 
všechny, kterým evangelium nic neříká, za ty, jimž se víra změnila ve 
zvyk, za ty, kteří nepřicházejí do shromáždění už ani ze zvyku. 

Pane, smiluj se – ty, který se svým Otcem a Duchem svatým 
kraluješ na věky. Amen 

POSLÁNÍ 

Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On 
neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; 
jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Kdo vznese žalobu 
proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje! Kdo je 
odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, 
je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! Kdo nás odloučí od 
lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování 
nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno: „Denně 
jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na 
porážku.“ Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který 
si nás zamiloval. Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani 
mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani 
výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás 
odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Ř 
8,31-38) 
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POŽEHNÁNÍ 

Vzkříšený Pán praví: A hle, já jsem s vámi  po všechny dny, až 
do skonání tohoto věku. Amen 
 

PÍSEŇ č. 299 Ó ty radostný čase vánoční 
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POKUŠENÍ NA POUŠTI 

VSTUPNÍ SLOVA 

Rozpomeň se, Hospodine, na slitování své a lásku svou, které 
jsou od věků. Hříchy mladosti mé a přestoupení má v paměti 
nechovej, ale podle milosrdenství svého pamětliv buď na mne 
pro dobrotu svou, Hospodine. (Ž 25,6n) Amen 

PÍSEŇ č. 25 K tobě duši pozdvihuji 

MODLITBA 

Jsi naše síla, náš Pane. Když padáme únavou, ty pozvedáš. 
Když ti přestáváme věřit, ty obnovuješ víru. Když nás sevře strach, ty 
vysvobozuješ. Tam, kde jsme naříkali, dáváš radost. A kde jsme se 
starali jen o sebe, ty obracíš pohled k druhým lidem a tvoříš 
společenství. 

Děkujeme, že to vše smíme potkávat díky Ježíši Kristu. 
Děkujeme, že jeho příběh vzbuzuje víru a dává jí ryzí podobu. 
Děkujeme, že on nás na cestě následování vede k věrnosti tobě a tvému 
Slovu. Doufáme, že právě takto nás tvoje Slovo osloví a nasytí i dnes. 
 Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

První čtení z Písma svatého je zapsáno v Listu Židům, 
v kapitole 3., od verše 1. do 6.: 

Proto, bratři, vy, kteří jste svatí a máte účast na nebeském 
povolání, hleďte na apoštola a velekněze… 

PÍSEŇ č. 327 Náš pastýř, věrný Boží Syn 
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KÁZÁNÍ 

Druhé čtení z Písma svatého, které je i základem kázání, je 
z Evangelia podle Lukáše, ze 4. kapitoly, verše 1. až 13.: 

Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil 
po poušti čtyřicet dní… 
Bratři a sestry, postavu ďábla a jeho dílo máme my lidé svým 

způsobem docela rádi. I leckdo z nás věřících lidí. Rádi o něm 
mluvíme; představujeme si ho, varujeme se před ním. Ďábel umí 
roznítit lidskou představivost možná líp než příběhy o Ježíši. Ne 
nadarmo se třebas o Dantově Pekle říká, že to je četba i po staletích 
vzrušující - kdežto Ráj, to už je nuda. A koneckonců i lidé, kteří hrdě 
prohlašují, že na ďábla nevěří, že jsou to jen staré pohádky, raději 
koukají na katastrofické zprávy, na obrázky zlých situací, ďábelských 
spiknutí, ba i na přenosy plné nelidského trápení – raději než na zprávy 
o tom, kde a jak zvítězila láska a pravda. Ďábelskou podívanou si 
prostě zajistíte sledovanost. 

Jenže když to všechno takhle říkáme, tak jsme to vlastně vzali 
ze špatného konce. Protože příběhy Bible nezačínají ďábelskou 
podívanou, a už vůbec z ďábla nedělají rovnocenného Božího 
protihráče. Nejprve Bůh stvoří krásnou zahradu, postaví do ní člověka, 
a teprve pak může přijít ten hadí našeptávač a vylhanou propagandou 
lidi navádět proti Stvořiteli. Nejprve je tu hospodář, který má pole, na 
kterém rozsévá svou dobrou setbu, a teprve pak – v noci, potají - může 
přijít nepřítel, bezzemek, který má jen tu svou plevelnatou přísadbu. A 
právě tak i v evangeliu nejprve z nebe musí zaznít: „Ty jsi můj 
milovaný Syn“, s tebou teď rozvinu naplno příběh spásy, na toho Syna 
sestoupí Duch svatý, který ho ponouká, ať se nebojí na poušti 
podstoupit zkoušky a testy, – a pak teprve se vypráví, jak přišel ďábel 
se svými testovacími otázkami „Jsi-li Syn Boží, ukaž se...“ Bez toho, 
že tady Bůh rozjel cosi skvělého, bez toho by si ďábel prostě ani 
neškrtl. 

Když se tedy, člověče, po životě a po světě rozhlížíš očima 
těchhle příběhů, nemusíš tedy vidět ďábla a jeho agenty za každým 
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rohem. A především - nemusíš si zjišťovat, jestli zrovna vládne strana 
a vláda ďáblova, či vláda Boží. Nejsou tu prostě dva rovnocenní 
protihráči, nestřídají se poločasy Boží a ďábelský. 

Tohle je samozřejmě pohled velice nadějný a osvobodivý, ale 
taky svým způsobem docela náročný. To se pak totiž už nemůžeš 
vymlouvat, že já nic, já muzikant, že to ďábel: Ďábel mi poradil, že je 
potřeba dělat kariéru, třeba i za tu cenu, že se zřeknu víry. Ďábel mě 
zastrašil, že když je zlá doba a nepříznivé poměry, je třeba držet hubu a 
krok. Ďábel, ten démon souhlasu, mě přesvědčil, že plavat proti 
proudu, neřku-li jít hlavou proti zdi, je holé bláznovství. A tak jsem 
dělal kariéru a šel přes mrtvoly, sem tam někomu vrazil kudlu do zad a 
vždycky hleděl být zadobře s těmi nahoře a vzdávat jim čest a 
provolávat slávu, a případně jim i štípnout kousek té jejich moci, 
nejednou i za cenu, že podrazím nebo sejmu někoho vedle sebe... Já 
nic, já muzikant, to ďábel. 

Tyhle výmluvy Bible nebere, a dává to najevo už tím, že ďáblu 
nikde nepřiznává takovouhle svrchovanost, takovouhle moc. Dokonce 
ani uprostřed dnešního příběhu: ďábel tu sice velice přesvědčivě tvrdí 
„je mi dána moc a sláva všech civilizovaných říší“, ale když ho Ježíš 
odbude svým „Pánu Bohu svému klaněti se budeš“ – svěsí čelist, a 
ukáže se, že má vlastně prázdné ruce. 

Čest dej, jen Pánu Bohu svému dej – a když za tebou přijde 
ďábel, odpálkuj ho pěkně svým „ne, ne, ne!“ To je písnička, která zní 
už od Adama. A Ježíš Kristus, ten nový Adam, ji oprašuje v celé 
parádě. Však také až k tomu prvnímu, starému Adamovi sahá jeho 
rodokmen. 

Evangelistovi hodně záleží na tom, abychom nepřeslechli, že 
Ježíš ďáblovu pokoušení a zkoušení vzdoruje bez jakýchkoli 
přídavných pomocných prostředků: Nejprve ho Duch uvedl na poušť, a 
tam na té poušti Ježíš čtyřicet dní nevzal sousto do úst. Totálně 
vyhladověl. Posilou mu byl jen ten Duch, co „když zavěje, vstane z 
mrtvých naděje“, a samozřejmě Slovo Otce v nebesích: „Ty jsi můj 
Syn, tebe jsem si vyvolil.“ V síle tohoto Ducha – a tohoto Slova – Ježíš 
podstupuje to zkoušení, to testování. Odmítne, že život je závislý 
především na dostatečném přísunu chleba vezdejšího. Odmítne 
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nabídku moci a slávy. A odmítne, že by jeho pád měli brzdit andělští 
záchranáři. 

Na začátku i na konci toho pokoušení zní „Jsi-li Syn Boží.“ A 
vy víte, že když se řekne „Syn Boží“, představíme si velice snadno 
protekčního synáčka nebes, který to přece musí mít snazší než obyčejní 
smrtelníci. Sotva by nebeský tatíček pustil svého synáčka do našeho 
světa bez toho, aby ho vybavil nějakým důkladným skafandrem nebo 
aspoň kouzelným proutkem, myslíme si. 

Jenže když Ježíš odmítá ďáblovy nabídky – a odhaluje je jako 
svod, jako pokušení, jako scestné a zavádějící rady, odmítá zároveň - a 
především – právě toto protekční pojetí Božího synovství. Neměl nic 
navíc. Ve všem nám byl podobný, hladem počínaje a bezmocí tváří 
tvář zlobě mocných konče. Hladověl hladem těch, kdo celé týdny 
nedostanou pořádně najíst. A když ho pak v cíli jeho cesty, 
v Jeruzalémě, zatkli a křivě obvinili, nevysekával ho žádný božský 
advokát, naopak, prožil bezmoc těch, které semele mašinérie 
nespravedlnosti – až do konce, až na kříž. Když prožíval pád - až na 
dno, až k smrti, nepřilétla andělská ochranka, ale zemřel na kříži. 

Vše protekční mu bylo cizí. V této poloze – nezaštítěně a 
bezbranně - vzdoroval nabídkám a pokušení využít chvilkové 
popularity (kterou měl třebas jako kazatel o Božím království). V této 
poloze vzdoroval pokušení zneužít moci (které by lehce nabyl, kdyby 
se při vstupu do Jeruzaléma veřejně prohlásil za Mesiáše). 

Ale on nejen vzdoroval a odolával. On svou vytrvalostí 
nakonec ďábla utahal tak, že ten pokušitel prostě a doslova odpadl. 
Tak, jako když si to dva rozdají na dlouhé trati – a frajerský vyzývatel 
po půlce cítí, že mu dochází dech, síly; chvíli se ještě v závěsu lepí na 
soupeře, ale pak padne – a nemá ani sílu závod dokončit a doběhnout 
aspoň na druhém místě. 

Ďábla je možné utahat. I to z tohoto příběhu máme 
zaslechnout: Ďábel nakonec odpadl. Ježíš ho svou vytrvalou odolností 
utahal. Skončil čas jeho vítězství – skončil čas, kdy si beztrestně 
dovoloval a prohlašoval se za pána nebes i země. Od té doby, co mu 
bezbranný, vyhladovělý Ježíš dokázal vzdorovat, smíme to – alespoň 
my, co příběhy o tomhle Ježíši chodíme poslouchat jako příběhy o 
Spasiteli – vědět. 
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Proto poslouchejme tenhle příběh i jako návod, jak ďáblovi 
vytrvale vzdorovat – a utahat ho. K tomu je především třeba dobře znát 
Písmo a základní nasměrování příběhu spásy. Pak si vzpomeneme, že 
cesta k záchraně nikdy nevedla lákavou zkratkou. Že k ní patří i 
období, kdy se nedaří, kdy se cíl zdá daleko. Že vytrvalost – vytrvalost 
poutníků do zaslíbené země, vytrvalost Ježíše, který jde do Jeruzaléma 
na kříž, nebo vytrvalost setby, která roste a odolává, aby nakonec 
přinesla dobrý užitek – je daleko důležitější než chvilkové nadšení pro 
Boží věc. Cesta spásy, kterou Syn Boží přináší a kterou nám otevírá, je 
běh na dlouhou trať. Nepomůže, když se na chvilku nadchneš, 
propadneš nadšení a máš pocit, že už jsi oběma nohama v Božím 
království. To pak stačí párkrát padnout na ústa, zažít posměch, životní 
komplikace, zklamání či neporozumění – a rychle vystřízlivíš. Namísto 
radosti víry nastoupí podivná kocovina – a ty pak dáš na první lákavou 
nabídku, která se ti namane. 

Ale tudy cesta nevede. My smíme vždy znova naslouchat 
příběhu vytrvale rostoucí setby. Poslouchat příběhy, které zvou k běhu 
na dlouhou trať. Ale na té trati nejsme ponecháni sami sobě napospas. 
Máme na ní povolený doping: můžeme se najíst a napít – u stolu toho, 
který pro nás a za nás ďábla utahal, svým vítězstvím nás posiluje, 
důrazně varuje před tím vzít to zkratkou, a jednou nás přivítá v cíli.
 Amen 

MODLITBA 

Náš Pane, tvé Slovo nám není nijak příjemné, protože nás 
přistihuje a usvědčuje z toho, jak rádi bychom si cestu za tebou 
usnadnili různými způsoby, které ty jsi odmítl. Prosíme, odpusť nám to 
a veď nás svým Duchem k pravému, věrnému a vytrvalému 
následování.  Amen 

 
PÍSEŇ č. 404 Pane Ježíši Kriste 
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SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Náš Pane, obracíme se k tobě jako k dárci chleba duchovního i 
tělesného a prosíme: 

Dávej svůj chléb všude, kde lidé trpí hladem, zvláště národům, 
na něž dopadlo kořistnictví druhých. Dávej svůj chléb jako sílu k 
milosrdenství všude, kde vládne sobectví a pýcha; všude, kde nikoho 
nezajímá nouze druhých. Dávej chléb všem, kdo se o sebe nemohou 
postarat sami; všem, kdo hladovějí na útěku před násilím; všem, kdo 
ztratili půdu k obživě. Dávej chléb všem, kdo víc věří své beznaději 
než tobě. Dávej svůj chléb i těm, kdo se topí v nadbytku. Dávej svůj 
chléb i tam, kde lidé zapomněli, komu děkovat, a nevidí, s kým se 
sdílet. 

Dávej svůj chléb – a otevírej srdce zahořklá závistí, zotročená 
sobectvím i otupělá nadbytkem. Církvi dávej chléb, aby očekávala 
příchod tvého Království. Osamoceným dávej chléb, který je uvede do 
společenství. Syť každý hlad duše i těla – a nám otevírej oči i srdce, 
abychom se nebáli druhé pozvat ke svému stolu. 

Společně se modlíme: Otče náš… Amen 

POSLÁNÍ 

Dejte si pozor, bratři, aby někdo z vás neměl srdce zlé a 
nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Naopak, povzbuzujte 
se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono „dnes“, aby se 
nikdo z vás, oklamán hříchem, nezatvrdil. (Žd 3,12-13) 

POŽEHNÁNÍ 

Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost 
Ducha svatého s vámi se všemi.  Amen 

PÍSEŇ č. 177 Nuž Bohu děkujme 
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NEVYSLOVITELNÉ LKÁNÍ  

VSTUPNÍ SLOVA 

Ten, kdo žije bezúhonně, ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze 
srdce zastává pravdu, nemá pomlouvačný jazyk, druhému 
nedělá nic zlého, na svého druha nekydá hanu, ten, kdo takto 
jedná, nikdy se nezhroutí. (Ž 15,2-3.5b) Amen 
 

PÍSEŇ č. 15 Kdo bude bydlit v stánku tvém 

MODLITBA 

Hospodine, chtěli bychom pevně stát, ale potácíme se a 
padáme. Chtěli bychom být nezdolní jako skála, ale jsme pouze tvrdí, a 
to jen vůči těm, jichž se nebojíme. Chtěli bychom rozdávat potřebným, 
ale nikoli ze svého. Kdo bude, Hospodine, bydlet ve tvém stánku? 
Svými projevy se k tomu nedopracujeme. Není v nás kvality, která by 
snesla kritéria tvého soudu. Není v nás stálosti, která by obstála tváří 
v tvář věčnosti. Jsme nevypočitatelní, máme strach ze sebe sama. 
Děkujeme ti, že nás nenecháváš na pospas této naší bídě. Ve svém 
Synu jsi do ní vstoupil a vzal ji na sebe. V Ježíši jsi spasil, co 
promarnilo svou šanci a před tvými zraky dávno zemřelo. Chválíme tě 
za to, že od otevřeného hrobu tvého Syna vane tvůj Duch, že nás v naší 
mrtvosti obživuje a znovu rodí. Otevírá  nám uši pro zaslíbení, která 
jsme nechtěli slyšet; otevírá nám oči pro skutečnosti, které jsme 
nechtěli vidět; otevírá nám srdce pro lidi, které jsme do něj nechtěli 
pustit. V silovém poli tvého Ducha se přestáváme podobat Adamovi a 
nabýváme Ježíšových rysů. A jsme ti blízko, jako nikdy předtím. 
Náhle stojíme pevně, neohroženě a v oběti rozdáváme sebe sama. A 
čím méně nám zbývá, tím blíže je nám tvoje spása. Amen  
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ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

Biblické čtení je z Lukášova evangelia, kapitoly 11., od 5. do 
13. verše: 

Řekl jim: „Někdo z vás bude mít přítele, půjde k němu o 
půlnoci a řekne mu: Příteli, půjč mi…“ 

PÍSEŇ č. 238 Vzdejme chválu Bohu Otci 

KÁZÁNÍ 

Text dnešního kázání je zapsaný v 8. kapitole epištoly 
Římanům, od verše 26. do 30.: 

Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani 
nevíme, jak a za co se modlit, ale sám … 
Milí bratři a sestry, 8. kapitola epištoly Římanům pojednává o 

Duchu. Ne o ledasjakém, ale o svatém. Tedy o takovém, který člověka 
vede a poutá k jedinému pravému Bohu, Tvůrci a Spasiteli. Máme 
tohoto Ducha? Většinou se ostýcháme přitakat. Připadá nám, že by to 
mohlo znít namyšleně. Ta obezřetnost je namístě. Pýcha plynoucí 
z přesvědčení, že mám víc nežli moji bratři a sestry, ničí církev 
spolehlivěji nežli nejateističtější režim. Mít Ducha svatého však 
neznamená mít víc nežli moji bratři a sestry. V 1. epištole do Korintu 
apoštol Pavel píše: „Nikdo nemůže říci: Ježíš je Pán, leč v Duchu 
svatém“. To znamená, že Duch svatý je předpokladem křesťanské víry. 
Bez něj vidíme jen Ježíše ukřižovaného. Duch svatý dovoluje vidět 
odvalený kámen a Ježíše položeného do hrobu vystupovat do Boží 
slávy. Kdo vidí Krista v této plnosti jeho spásné existence, má vždycky 
Ducha svatého! A Duch svatý – tato Kristem proměněná mysl – je pak 
dominantním principem všeho jeho rozhodování a jednání. Křesťan 
žije v lidském těle, ale žije v něm podle Božího Ducha! Je vydán 
mnohé slabosti, ale Duch ho brání, aby ho tato slabost nepohltila. 

Duchovní život se nedá klasifikovat množstvím či povahou 
náboženských projevů. Kdo se hodně modlí, není automaticky Bohu 
blíž nežli ten, kdo k modlitbě připojí pouze své „amen“. – Ježíš mluví 
o pokrytcích, kteří pod záminkou dlouhých modliteb vyjídají domy 
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vdov. Kdo dává desátky i z máty a kopru, není automaticky Bohu blíž 
nežli ten, kdo tak nečiní. Ježíš mluví o pokrytcích, kteří takto 
rafinovaně působí na své okolí, aby zakryli, jak pošlapávají právo, 
milosrdenství a věrnost. O duchovní dokonalosti se stejně jako o 
Božím Království nedá říci: „Hle, je tu“ nebo „je tam“. I navenek 
zbožný člověk může být plný temných myšlenek a navenek podezřelý 
světák může mít naopak nitro světce. Ti, kteří cítili, že Ježíšovým 
příchodem končí jejich epocha, nazývali Božího Syna „žráčem masa a 
pijanem vína“. Nic víc na něm neviděli. Nic víc na něm totiž vidět 
nechtěli. Život v Duchu je životem v pravdě, lásce a věrnosti! Pobožná 
gesta se dají nacvičit, pózy a grimasy naučit. Pouze ze života lze 
vytušit, kdo se narodil z Ducha a kdo žije sám ze sebe – tedy z přeludu. 

I ten mravně nejsilnější člověk je slabý. Nejde přitom o 
nějakou dílčí slabost. O to, že se někdo rád nají a jiný rád napije. To 
jsou podružné věci. Mluví-li apoštol o slabosti, má na mysli naši 
obecně lidskou neschopnost naplnit své lidství. Víra nefunguje tak, že 
je naše lidská slabost nahrazena lidskou sílou. Naše lidská slabost nám 
i jako věřícím lidem zůstává. Z Boží milosti jsme z ní však vytrhováni, 
takže můžeme překročit svůj vlastní stín. Lidská slabost má v dějinách 
spásy nesmírně důležité místo: Na jejím pozadí se vyjevuje Boží síla. 
Naše neschopnost nalézt dobré řešení potvrzuje spásnou výjimečnost 
Božích způsobů. Křesťanský život nespočívá v nucení se k nějakým 
náboženským projevům, ale v otevřenosti vůči vanutí Božího Ducha. 
Dobré, které odtud vzejde, je pak Boží dílo. Nevděčíme za ně své 
dlouhé modlitbě, ale nevyslovitelnému lkání Božího Ducha. Boží 
Duch se za nás přimlouvá i tehdy, kdy my se už nemodlíme, kdy se 
nám zdá, že je všechno ztraceno a nezbývá než položit se do hrobu. 
Boží Duch nečerpá sílu z lidského těla. A právě proto dokáže dát 
tomuto tělu život. 

Božího Ducha lze přirovnat k velvyslanci, jehož 
prostřednictvím Bůh vykonává ve svém stvoření svou moc. Ve svém a 
přitom vysloveně nepřátelském stvoření. Tato paradoxní skutečnost, 
kterou evangelista Jan vyjádřil slovy „do svého vlastního přišel, ale 
vlastní jeho ho nepřijali“, hluboce ovlivňuje to, jak jeho projevy 
přijímáme. Po celé věky si zbožní i bezbožní stěžují, že Bůh 
nedostatečně vyslýchá jejich modlitby. Chceme tak krásné a důležité 

 23



věci – a ono nic! Martin Luther na tyto lidské stesky říká: To není 
špatné, nýbrž dobré znamení. Špatné by bylo, kdyby Bůh všechny naše 
prosby splnil, kdyby vyhověl naší zahleděnosti do sebe sama, kdyby 
přistoupil na krátkozrakost tak typickou pro naše jednání. To 
neznamená, že neplatí, co jsme dnes slyšeli od Ježíše: „Proste a bude 
vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno.“ Všechno 
toto naše počínání však musí rezonovat s Boží vůlí! Nejprve je třeba 
hledat ji a teprve potom se dožadovat splnění svých tužeb. 

Jedno ze zásadních rozpoznání, které nám Boží Duch 
zprostředkovává, je, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo 
milují Boha. Vzhledem k příjemným věcem nás to nepřekvapí. 
Převratné je však zjištění, že to platí i vzhledem k věcem nepříjemným. 
I vzhledem k utrpení a bolesti. S příjemnými věcmi nemáme problém. 
S nepříjemnými ano. Pavel netvrdí, že se nepříjemné věci stanou 
křesťanovi příjemnými. On vyjadřuje přesvědčení, že nám Duch svatý 
dovolí i v nepříjemných událostech odhalovat smysl. Ve všech. I v těch 
nejabsurdnějších. Tato skutečnost má pro křesťana obrovský význam. 
Motivuje ho k tomu, aby místo naříkání a rezignace tento smysl hledal, 
aby v jeho intenci jednal, a když už nelze nic dělat, tak aby za 
temnotou viděl světlo: Všecko napomáhá k dobrému těm, kdo 
milují Boha. Z tohoto pohledu na život se rodí konstruktivní 
programy. Kdo Boha popírá, popírá smysl všeho bytí a proto nemůže 
být v přístupu k životu jiný než labilní a nevyrovnaný. Kdo Boha 
miluje, ten prochází i těžkými úseky života s výhledem ke slavnému 
cíli. 

Mluvíme-li o naší lásce k Bohu, musíme povědět, že touto naší 
láskou spásná relace mezi zemí a nebem nezačíná. Dávno před tím 
nežli jsme se narodili – ba co víc, dávno před tím nežli se zrodily hory 
– si Bůh zamiloval nás. Stvoření je demonstrací jeho lásky. Jejím 
projevem je každý kamínek, každá živá duše. Pro tuto jeho lásku zde 
mají své místo a s touto jeho láskou souvisí i jejich smysl. Naše 
milování Boha je reakcí na Boží lásku k nám. To ovšem znamená, že 
Boha může milovat jen ten, kdo o jeho lásce ví. Komu je vesmír a 
život produktem náhody, ten nemá k milování Boha – a tím pádem ani 
člověka – nejmenší důvod. Kde není této lásky, tam život nemá 
hloubku. A kde život nemá hloubku, tam se stává plochým. Proto jsme 
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my, kteří o Boží lásce víme, povinni dosvědčovat ji těm, kteří přisuzují 
dobré věci náhodě či svému přičinění. Bůh nás předem vyhlédl a 
předem určil, abychom přijali podobu jeho Syna. My všichni, kteří 
chodíme po této zemi. Je jen na nás, zda tento jeho vklad využijeme a 
budeme směřovat do slávy, nebo ho promarníme. 

Kdo ví o Boží lásce a miluje proto Boha, ten má Božího 
Ducha! Navenek se to projevuje tím, že je takový člověk vtahován do 
dění, které iniciuje Ježíš. A nechová se v něm jako předmět, který je 
jím pouze trpně unášen. V pohybu, do něhož je stržen, samostatně 
myslí a jedná. Cíleně na sebe bere podobu Ježíšovy smrti. Luther 
přirovnává výsledný tvar křesťanského bytí, vzniklý spojením Božího 
Ducha a lidského těla, k uměleckému dílu. To, co je na umění 
obdivováno, má zcela materiální podobu. Ta podoba, která činí daný 
kus hmoty výjimečným, je však projevem Ducha! Z týchž barev může 
vzniknout mazanina i umělecký skvost. Z téže skály může vypadnout 
bludný balvan i být vytesán kámen úhelný. Z téhož člověka se může 
stát křivák i světec. Záleží na Duchu! Nevyslovitelné lkání, o němž 
mluví Pavel, je prosbou o tvar. O podobu lidského života, která 
odpovídá Boží vůli. O to, abychom přijímali podobu Božího Syna. O 
to, abychom se Ježíši stávali každý den bratry a mohli tak žít i umírat 
v jistotě, že Bůh je naším Otcem. Amen 

MODLITBA 

Pane Ježíši Kriste, v tobě si Bůh vyhlédl i nás a určil, abychom 
přijali tvé tělo a tvou tvář. Byli jsme povoláni k tomu být jako ty. 
Chceme o to usilovat, ačkoli dobře víme, že je to úkol nad lidské síly. 
Ale kdykoli umdléváme, ty přicházíš svým Duchem naší slabosti na 
pomoc. Dáváš nám jeho prostřednictvím tvar a my víme, že nás o tvou 
spásu už nic nepřipraví. Amen 
 
PÍSEŇ č. 366 Zavítej k nám, Duchu svatý 
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SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Duchu svatý, přicházíš na pomoc naší slabosti. Proměňuješ 
naši mysl a dáváš sílu našemu tělu. Zavlažuješ nás v naší vyprahlosti. 
Způsobuješ, že na sebe dokážeme hledět kriticky a naše modlitby 
nejsou jen sobeckými litaniemi, jimiž si od tebe chceme vynutit 
prospěch. Pomáháš nám odhalovat smysl utrpení a dovoluješ nám tak 
dohlédnout až tam, kde na bolesti jako jedinečný a neuvadající květ 
vykvétá spása. Prosíme za všecky, kteří vírou přijali podobu Ježíše 
Nazaretského - toho, na němž jsi v plnosti spočinul. Ať jsou tito lidé 
světlem a solí tohoto světa a vnášejí do něj spravedlivý řád, lásku a 
radost. Prosíme za ty, kteří se vzpírají tvé moci a ničí tak Boží stvoření 
a s ním i sebe sama. Doveď i je do slavného cíle, který všemu stvoření 
určil Bůh. Otče náš… Amen 

POSLÁNÍ 

Nepotřebujeme skrývat nic nečestného, nepočínáme si lstivě 
ani nefalšujeme slovo Boží, nýbrž činíme pravdu zjevnou a tak 
se před tváří Boží doporučujeme svědomí všech lidí. A proto 
neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze 
dne obnovujeme. Toto krátké a lehké soužení působí 
přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme 
k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, 
neviditelné však věčné. (2K 4,2.16-18) 

POŽEHNÁNÍ 

Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost 
Ducha svatého se všemi vámi. Amen 

PÍSEŇ č. 674 Přijď, Duchu svatý, přijď 
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V TORBĚ MÁŠ MARŠÁLSKOU HŮL 

VSTUPNÍ SLOVA  

Tvá znamení nevidíme, proroka už není, neví nikdo z nás, co 
přijde. Jak dlouho se, Bože, smí protivník rouhat? Smí nepřítel 
znevažovat trvale tvé jméno? Povstaň, Bože, a své pře se ujmi, 
rozpomeň se, že ti bloud utrhá denně. (Ž 74,9-10.22) Amen 
 

PÍSEŇ č. 74 Proč nás tak dlouho, Bože, opouštíš? (1-8) 

MODLITBA 

Bože, od věčnosti panuješ a jako král stojíš nad tímto světem. 
Všechno, co nás obklopuje, jsi učinil svým svrchovaným Slovem. A 
učinil jsi to dobré. Nic se nevynořilo odněkud z nevyzpytatelné 
hlubiny, aby nás to trýznilo a ničilo. Právě dobré předznamenání tvého 
stvoření a bolest, kterou v něm zakoušíme, nás však zneklidňuje. 
Pronásleduje nás spousta otázek: Proč nás opouštíš; proč nás trestáš; 
proč jsme decimováni svévolníky? – Neříká se nám to snadno, ale 
musíme vyznat, že dopadá-li na nás tvá ruka, dopadá na nás právem. 
Přijímáme od tebe dobré, a přesto se proti tobě stavíme. Jsi k nám 
milosrdný, ale nám je jakákoli míra tvého milosrdenství málo, a 
chceme stále víc. Chceme tě ovládnout. Stěžujeme si na svévolníky, a 
sami jimi jsme. Svrchu shlížíme na hříšníky, a jako bychom z oka 
vypadli pyšnému farizeovi modlícímu se v chrámě. Všechno naše 
chlubení a zbožné naparování se obrací proti nám. Jediné, co nám 
přísluší, je padnout před tebou tváří k zemi a děkovat ti za 
nezaslouženou milost, kterou nás zahrnuješ. Zakoušíme ji nejmocněji 
právě ve své trýzni a ve své bídě. Děkujeme ti, že ve všech proměnách 
a zvratech stojíš nad tímto světem i nad našimi životy jako Pán. Amen 
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ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

Poslyšte biblické čtení z 1. knihy Samuelovy, kapitoly 3., od 
verše 1. do 14.: 

Mládenec Samuel vykonával službu Hospodinovu pod 
dohledem Élího. V těch dnech bylo… 

 
PÍSEŇ č. 158 Samému Bohu sláva čest 

KÁZÁNÍ 

Ve čtení 1. knihy Samuelovy budeme pokračovat v kapitole 3., 
veršem 15. až 20.: 

Samuel ležel až do jitra. Pak otevřel dveře Hospodinova domu. 
Samuel se bál oznámit Élímu to vidění… 
Milí bratři a sestry, v těch dnech bylo Hospodinovo slovo 

vzácné, prorocké vidění nebylo časté. Skoro jako dnes. Ne, tehdy to 
bylo ještě mnohem horší. Tehdy si totiž nikdo nemohl otevřít Bibli. 
Bible nebyla, bohoslužby se nekonaly. Lidé museli čekat, až se Bůh 
ozve a promluví k nim ústy proroků. Kdy se tak stane, nikdo nevěděl. 
A nikdo nevěděl ani, proč se tak neděje. Zanevřel na nás Hospodin? 
Pokud ano, změní se to, nebo je to trvalý stav? Máme to dnes proti 
svým dávným předkům mnohem snazší! Bible je v každé rodině, 
bohoslužby se konají každou neděli a komu se ráno nechce vstávat, 
může si je pustit z rádia. My evangelíci si můžeme dokonce každých 
deset let vyměnit starého faráře za nového. – Je ironií, že 
k vyprázdnění zbožnosti dnes často vede právě toto pohodlí a vysoký 
standard. Hospodinova slova a prorockého vidění nebo spíš toho, co 
se za ně – načesané a napomádované – vydává, je tolik, že nás to 
umrtvuje. Jsme jako Élí. Zajišťujeme rutinní náboženský provoz, ale 
nemyslíme si, že by nás mohlo v kostele ještě něco oslovit, natož 
uchvátit. 

Nadějí takto unavené církve jsou vždycky lidé, kteří do ní 
přicházejí zvenčí. Mládence Samuele k Élímu přivedla jeho matka. Ne 
proto, že by byl její synek tak zbožný. Přivedla ho k němu proto, aby 
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se zbožným stal. To dělají rodiče dodnes, když přinášejí své děti ke 
křtu. Ty také o Hospodinu nic nevědí. Křest se jim však má stát 
impulsem pro změnu. Má odstartovat proces, v němž by poznali, co 
neznali. Je obrovské tajemství Boží moci, že i tak problematická 
osoba, jakou byl kněz Élí, může člověku pomoci setkat se s Bohem. 
Tato skutečnost je velikou nadějí církvi a nám všem, kteří ji tvoříme. I 
v naší nenápaditosti a vyhaslosti si nás Pán Bůh používá ke svému 
dílu. Třikrát musí Samuel běžet v noci k Élímu a ptát se ho, kdo to na 
něj volá, než jeho učiteli dojde a řekne mu, že je to Hospodin. Když 
Bůh dlouho nemluví, Élího ani nás prostě nenapadne, že by promluvit 
mohl. Všechna zbožnost se nám tehdy scvrkává do náboženských gest. 
Ti, kteří do církve přicházejí, nám pak musejí připomenout, že nejde o 
to, kolik v kostele vypálíme svíček, ale o Boží sdělení. 

Vyprázdněnost Élího zbožnosti se podepsala na bezbožnosti 
jeho synů. Bible o nich říká bez obalu “byli to ničemníci”. 
Formalistická zbožnost, v níž vyrostli, z nich učinila cyniky, kteří 
mafiánským způsobem zneužívali zbožnost druhých. Přímo před jejich 
zraky vytahovali z obětního kotle kusy masa a brali si je pro vlastní 
potřebu. Ale Hospodin není odkázán na vyvolené podle těla. Suchá 
větev bude odříznuta, aby na jejím místě mohla vyrůst nová. Podle 
tohoto modelu Bůh jedná pořád. Bůh nezná prominentní rody ani 
prominentní církve. Kde staré selhává, povolává si nové. To je 
obrovské povzbuzení pro ty, kteří berou Boha vážně. O každém z nich 
lze říci totéž, co se traduje o vojácích - že i ten nejposlednější nosí 
v torbě maršálskou hůl. Ježíšovo varování zákoníkům a farizeům, že je 
do Božího Království předcházejí celníci a nevěstky, sděluje, že na 
místa v Božím Království není rezervé. Kdo Bohu nenaslouchá a jen se 
zbožně tváří, ten do Božího Království nevejde. Zbožnost musí být 
stále regenerována. Děje se tak Slovem. Jím nám Bůh otevírá mysl pro 
to, co je důležité. 

Nasloucháme, když k nám Bůh mluví, nebo klímáme jako Élí? 
Vyskočíme, když uslyšíme své jméno jako Samuel, nebo dáváme Pánu 
Bohu jako Élího synové najevo, ať si na práci najde někoho jiného? - 
Jakým způsobem k nám dnes ostatně Bůh mluví? Vnějšně docela jinak 
nežli k Samuelovi. Starozákonní linie Božího promlouvání k člověku 
byla završena Janem Křtitelem. „V tomto posledním čase“ – jak 
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nazývá dobu od Ježíšova narození autor epištoly Židům – k nám Bůh 
„promluvil ve svém Synu“. Mluví-li se o prorokování v Novém 
zákoně, je to už vždycky ve smyslu lidského odkazování k tomuto 
definitivnímu Božímu promluvení. Více, než co řekl v Ježíši, už Bůh 
neřekne. Ne proto, že by mu došla fantazie, ale proto, že v Ježíši řekl – 
ba co víc, v Ježíšově životě zjevil – všechno, co je pro náš život 
podstatné. Doba tajemných hlasů, vidění a snů je za námi. Dnes k nám 
Bůh mluví prostřednictvím těch, kteří dosvědčují Krista. V něm se 
totiž plnost rozhodla přebývat! Obzvláštní váhu má přitom svědectví, 
které se jako osvědčené a věrohodné stalo součástí Bible. 

Nasloucháme tomuto svědectví? Samuel mu naslouchal 
nadmíru pozorně. Měl to přitom podstatně obtížnější než my. Nejprve 
musel zjistit, kdo k němu mluví, a podle toho popřát jeho hlasu váhy. 
Hospodin Samuelovi v tomto nočním vidění sdělil, že jednání Élího 
synů je zcela nepřijatelné. Bohu se nebude nikdo vysmívat! A oni tak 
činí. Spolu se svými syny však bude navěky odsouzen i Élí, protože 
před jejich zlým jednáním zavíral oči. Nejen matky, i otcové jsou 
někdy zmámeni představou, že musí svým dětem snést modré z nebe. 
Élí vůči arogantnímu jednání svých synů nezakročil. Hlas krve ho 
zbavil soudnosti. Vymýšlel si pro ně stále nové omluvy a tím se stal 
jejich spoluviníkem. Láskou, z níž se vytratila pravda, poslal je i sebe 
do pekel. Tohle Samuel slyšel, když k němu mluvil Bůh. Tohle Élí 
v životě nechtěl slyšet. Nechtěl to slyšet od Boha a nakonec to uslyšel 
od svého žáčka. Zdá se, že ho to sdělení příliš nepřekvapilo. Boží 
promlouvání je ovšem důležité tím, že říká zásadní věci dříve, nežli si 
je člověk ochoten sám připustit. 

Naslouchat věky vybroušeným biblickým textům je estetickým 
požitkem. Boží promlouvání však sleduje mnohem vyšší cíl. Chce, aby 
v nás bylo sdělované Slovo přetaveno v jednání! Élí už svou minulost 
změnit nedokázal. V pokoře však Boží kritické slovo od svého žáka 
přijal a stal se Samuelovi dobrým učitelem. Vůči svým synům jako 
vychovatel zklamal. Vůči Samuelovi se však osvědčil. Pokorným 
skloněním se před Božím soudem totiž potvrdil, že Boží slovo je 
pravdivé, i tehdy, když je nepříjemné, a že být moudrý znamená 
nesnažit se před ním uhnout. Zde je nejdůležitější poselství tohoto 
příběhu, do něhož si může každý místo Samuelova dosadit svoje 
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jméno. To mne Bůh volá a chce mně sdělit něco zásadního. Činí tak 
tímto příběhem i každým jiným textem, který v Bibli otevřeme. Bible 
je vždycky aktuálním Božím sdělením, které nás chce přivést 
k pravdivému životu. Kdo se na ní orientuje, ten se ve světě stává 
Božím nástrojem. A svět se pod jeho doteky stále více podobá tomu, 
jakým ho chce Bůh mít. Amen 

MODLITBA 

Pane Ježíši Kriste, být nástrojem Božího jednání s tímto světem 
většinou znamená být namáhán a muset dělat nepříjemné věci. Samuel 
se kvůli tomu, že si ho tvůj Otec vyvolil, nevyspal. Tys byl namáhán 
až k smrti na kříži. Prosíme tě o tvého svatého Ducha, abychom jako 
tvé nástroje v tomto světě obstáli a vykonali vše, co vykonat máme.
 Amen 
PÍSEŇ č. 422 Ó světlo světa, Ježíši 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Pane Bože, víme, že jsme ve tvých očích krásní, podobáme-li 
se Samuelovi. Víme však i to, že se mnohem více nežli jemu 
podobáme Élímu. Prosíme, proměňuj nás do podoby, která je 
požehnaná. Probouzej v nás touhu po tvém Slovu. Ať nám není 
zatěžko povědět: “Mluv, Pane můj, tvůj služebník slyší.” A ať nám 
není zatěžko podle toho, co nám sděluješ, také jednat. Ať možnosti, 
které máme, naši víru nevyprazdňují a neodvádějí k podružnostem. Ať 
je využíváme k tomu, k čemu nás v osobě svého Syna vysíláš – ke 
kázání tvého evangelia, ke sdělování radostné, nadějné a formující 
zvěsti, bez níž je svět smutný, nebezpečný a zlý. Žasneme nad tím, jak 
si dovedeš ke své službě použít i všelijak problematické jedince. 
Shledáváme v tom i pro sebe šanci stát se tvými služebníky. Otče 
náš… Amen 
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POSLÁNÍ 

Panovník Hospodin mi dal jazyk učedníků, abych uměl 
zemdleného popírat slovem. On mě probouzí každého jitra, 
probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Panovník 
Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět. 
Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé 
vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním. 
Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, 
proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že 
nebudu zahanben. (Iz 50,4-7) 

POŽEHNÁNÍ 

I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje 
milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se 
nepohne, praví Hospodin, tvůj slitovník. Amen 

PÍSEŇ č. 433 Otče náš, milý Pane 
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ELIÁŠ V SAREPTĚ SIDÓNSKÉ 

VSTUPNÍ SLOVA 

Své oči stále upírám k Hospodinu; on vyprostí z léčky mé nohy. 
(Ž 25, 15) Amen 

PÍSEŇ č. 25 K tobě duši pozdvihuji  

MODLITBA 

Pane Ježíši Kriste, ty nejsi ten ten, kdo svítí, ty jsi Světlo. Ty 
nejsi ukazovatel cest, ty jsi Cesta. Ty nejsi pravdivý, ty jsi Pravda. Ty 
nejsi velký mezi velkými, ty jsi Pán. V tobě vidíme, jaký je Bůh. 
V tobě vidíme, jací jsme my, jaký jsem já sám. Ty nás znáš, ty mě 
znáš, a přece nás i mne máš rád. Ke komu jinému máme jít? Ty jsi 
Život. 

Přišli jsme, Pane, abychom znovu žasli nad tvou láskou, ve 
které to s námi vydržíš a nás různě nevěrné, od tebe se vzdalující, držíš 
ve společenství svého lidu. Chválíme tě za tvé slitování, že jsme až do 
dna nevyschli, že tvá milosrdenství jsou čerstvá každého jitra. 
Chválíme tě za moc tvého Ducha, díky němuž dosud nezhasl plamínek 
lásky, víry a naděje. Prosíme, buď uprostřed nás a syť nás svým 
Slovem i v tomto shromáždění. Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

První čtení Písma svatého je zapsáno v Evangeliu podle 
Lukáše, v kapitole 4., od verše 16. do 30.: 

Ježíš přišel do Nazaretu, kde vyrostl. Podle svého obyčeje 
vešel v sobotní den do synagógy… 

 
PÍSEŇ č. 420 Slunce pravdy, milosti 
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KÁZÁNÍ 

Základ kázání je zapsán v První knize královské, v kapitole 
17., ve verších 2. až 16.: 

I stalo se k němu (k Eliášovi) slovo Hospodinovo: „Jdi odtud a 
obrať se na východ a skryj se u potoka Kerítu proti Jordánu… 
Kdyby úřad práce nabízel práci proroka elijášovského typu, 

pochybuji, že by byl  i při velké nezaměstnanosti o tuto práci zájem. 
Práce to byla a je dost mizerná. Trochu vody z potoka, k tomu kousek 
masa, které vám nosí krkavci (kdoví, kde to sebrali), ložnice venku, 
kdesi v pustině, a k tomu stále nejistota, zda vás nenajde a nesebere 
Achabova policie. Špatný je ten Hospodin zaměstnavatel. Není divu, 
že mnozí tuto práci vzdali. A k tomu všemu ještě potok vyschne a Eliáš 
se musí na Hospodinův příkaz trmácet kamsi do ciziny, přes poušť, bez 
prostředků.  

Má to jeden důvod: V lidské bezmoci se zjevuje Hospodinova 
sláva. Ne v síle vojska, politiky, hospodářství, peněz, ale skrze bezmoc 
člověka, který však mluví, říká, co chce Bůh. Nic víc. Ale taky nic 
míň. Eliáš však byl prorok výrazného střihu a po lidsku zvláštního 
jednání. Proroků bývalo vždycky dost, před Eliášem i po něm, až 
podnes. Byli a jsou to lidé, kteří vynášeli soudy bohů a božstev. Byli 
na každém královském dvoře jako ostatní zaměstnanci na výplatní 
listině. I král Achab měl takové (1 Kr 22). Měli za úkol vyprávět 
příznivé věci o králi a věštit mu úspěch. To máte jako dnes novináři, 
pracovníci televize a rádia na výplatních páskách politických stran. 
Bylo a je to výnosné zaměstnání, chválit ty u moci a předpovídat jim 
úspěch.  

Prorok Eliáš však k takovým lidem nepatřil. A to je to, co nám 
příběh staví před oči. Za Eliášem nebyla žádná vnější moc, žádné 
peníze. Eliáš neměl nic, o co by se mohl z vnějšku opírat. To bylo 
schválně. Proto, aby se Izraelcům (a nejen jim) řeklo, že vliv, pravda, 
působivost Boha a jeho slova se neopírá a nemusí opírat o žádnou 
vnější moc nebo vlivného člověka, že slovo Hospodinovo  je pravdivé, 
mocné a působivé samo v sobě.  
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Ale zpět k příběhu. Eliáš musí odejít od vyschlého řečiště 
potoka Kerít, z kterého nějaký čas pil. Musí projít celou vyprahlou 
izraelskou zemí a dál na sever až do města Sarepta Sidónská. Tam jej 
posílá Hospodin. Tak je Eliáš zbaven úplně všeho, i vlastní země. 
Opravdu divné zaměstnání. A právě tam, v cizí zemi, má předvést 
pravdivost a zachraňující sílu Boží.  

Sarepta leží na území Sidónu. A ze Sidónu pocházela královna 
Jezábel, která měla Eliáše plné zuby. Její otec byl ve chvíli Eliášova 
příchodu do Sarepty králem Sidónu a Týru. Hospodinovy vyznavače a 
proroky samozřejmě pronásledoval. A teď si představme, že právě sem 
je Eliáš Hospodinem odeslán. Tak už nejen ohrožení hladem a žízní, 
které postihlo celý kraj, už je ohrožen i nepřátelstvím krále Sidónu. Je 
poslán přímo do tlamy smrti. Snad proto, že i tady se má projevit 
Hospodinova věrnost.  

Tady se také vyplňuje Ježíšovo slovo, že žádný prorok není 
vzácný ve své vlasti. Ježíš to pověděl v podobné souvislosti: zapsal 
nám to evangelista Lukáš v 4. kapitole. Přišel domů do Nazareta, kázal 
v synagoze o svém poslání od Boha, o svém pomazání k službě. To 
vzbudí pochybnosti: vždyť je to jeden z nás. Víme o něm všechno. 
Ten, že by byl pomazán za Mesiáše? Chtěli, aby se jim Ježíš 
legitimoval nějakými mocnými činy, aby udělal zázrak. Možná aby 
mávnutím ruky nadělal chleba pro celou vesnici. Ježíš jim na to 
odpověděl, že žádný prorok není vítán ve své vlasti, že i Eliáš odešel 
do pohanské země. I když v té době velikého sucha bylo hodně vdov 
v Izraeli, neposlal ho Bůh ani k jedné z nich, ale právě k té pohance 
do Sarepty. Když to uslyšeli, rozzuřili se tak, že chtěli Ježíše hodit do 
strže. Hnali ho z dědiny jako nějakého zločince a chtěli ho lynčovat. 
Tak to je někdy s těmi, kdo vyřizují Boží slovo, že nejsou vzácní ve 
své vlasti, mezi svými.  

Tak Eliáš najde pohostinství uprostřed pohanů. Hospodin není 
odkázán na věrnost svých vlastních ctitelů a jeho slovo není vázáno ani 
dnes na ty, kteří se podle jména k němu hlásí. To známe. Nejednou se 
snažíme jeho slovo ohnout, přizpůsobit, nebo uhnout jeho vlivu. Třeba 
jen proto, že nám komplikuje život. Nebo si vybereme jen to, co se 
nám hodí. Ale slovo Hospodinovo – říká Elijášův příběh - nevyjde 
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naprázdno. Má ohlas, má přijetí; třeba právě tam, kde bychom to 
nečekali.  

V Sareptě nemá Eliáš připravené pohodlné apartmá, ale je 
poslán k chudé vdově, která nemá sama co do úst. Vdova v tehdejší 
společnosti byla člověkem společensky zcela nezajištěným, odkázaná 
jenom na pomoc druhých. Když se takoví nenašli, zbývala totální 
chudoba. U takové ženy, která ničím není, nemá žádné konto a žádný 
vliv, u takové ženy se ohlásí Eliáš a najde u ni místo (úkryt) i 
pohostinství.  

Eliáš se s tou ženou potká u vchodu do města. Vidí, jak sbírá 
dříví. Chce po ní, aby mu dala napít, a pak, aby mu dala chleba. Na to 
vdova: Ale já nic nemám. Mám jenom poslední hrst mouky a poslední 
kapku oleje. Nasbírám dříví, upeču z toho, co mám, poslední chleba, se 
svým synem sníme poslední jídlo, bude to naše pohřební hostina, a pak 
umřeme. Tak to s tou vdovou bylo. Katastrofální sucho postihlo i 
Sidón. Chvíle, kdy přichází prorok do Sarepty, je poslední chvíle 
života, který bude za chvíli ukončen smrtí. A právě v té chvíli, kdy se 
blíží smrt a její temnota chce udusit poslední jiskru života, přichází 
Eliáš. Nemá nic, než pověření od Boha a jeho slovo. Má tu předvést, že 
tam, kde smrt hrozí spolknout život, je Hospodin blízko, a s ním i 
pomoc a vysvobození.  

Eliáš ženu povzbudí: „Neboj se, připrav mi chléb, pak se najíš 
se svým synem!“ Žena poslechne a udělá to. Uvěří? Nebo se jako 
tonoucí chytá stébla? V každém případě Eliáše uposlechne – a pak se 
začnou dít velice divné věci. Na Hospodinův příkaz „mouka ve džbánu 
neubývala a olej v lahvi nedocházel“. Na první pohled to vypadá jako 
v té pohádce Hrnečku vař. A přece je tu rozdíl. V té pohádce (a často i 
v životě) je to tak, že je ten šťastlivec sveden k sobectví, takže se kaše 
nakonec valí ulicemi, vleze do všech štěrbin, mouka zadusí město, ve 
víně se utopí celá vesnice a mohli bychom pokračovat. Tady jde o něco 
jiného. Biblické vyprávění si vypůjčí tyto pohádkové motivy, známé 
snad všem národům, aby tím svým zvláštním způsobem řeklo, že kam 
přichází Bůh, kde se přiblížilo království Boží, tam se vždycky dějí 
věci neslýchané a nevídané. Tam dochází k tomu, co neodpovídá 
našim běžným zkušenostem: lidé nemyslí jen na sebe, dovedou 
obdarovat, dovedou odpustit, překonávají strach z budoucnosti.  
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Tady to navíc připomíná Ježíšovo sycení na poušti, kde měli 
jen dvě rybičky a pět chlebů, a všichni se nasytili. Jistě, nebyla to 
žádná opulentní hostina, ale nikdo neodešel s prázdnou. Tam, kde 
člověk dá na Hospodina víc než na sebe a na své představy, nápady a 
výpočty, kde spolehne na jeho slovo, tam pozná, že Hospodin 
neopustí, zachová při životě, vysvobodí z beznaděje a zoufalství tak, že 
člověk vydrží i těžké zkoušky. I v okamžicích, kdy se nám zdá, že 
vítězí smrt a její síly zhouby a zániku, i tam se Hospodin osvědčí jako 
Bůh, který vysvobozuje. A tak je ta vdova, její syn, Eliáš i všichni, 
kteří jsou v jejich domě, zachráněni k životu.  

Být v Hospodinových službách je podivná úloha a pro mnohé 
nesmyslný a špatný džob. A nikdy to není bez komplikací, těžkostí, 
vždy to člověku nabourává představy o sobě samém, o druhých i o 
světě. Mnohdy nutí k mluvení a jednání, které není populární, které se 
nenosí. Ale zažijeme tu také to, co jinde nezažijeme – totiž, že 
v beznadějné situaci nám zazáří světlo naděje, v prázdnotě najdeme 
přítele, v zoufalství pomoc a budeme poznávat Hospodina jako 
svrchovaného Pána nad stvořením, přírodou, počasím, smrtí i životem, 
člověkem, lidským jednáním i světem. Amen 

MODLITBA 

Hospodine, dej, abychom poznávali, že ty jsi Pán a 
vysvoboditel. Nauč nás očekávat pomoc od tebe i uprostřed lidského 
odcizení a skepse. Amen 
 
PÍSEŇ č. 500 Já chtěl bych, Bože můj 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Bože, který předvádíš své milosrdenství a slitování nad všemi 
lidmi, tebe prosíme: Dej mír našemu neklidnému světu. Smiluj se 

 37



zvláště nad zeměmi, kde se bojuje, kde se prolévá krev; smiluj se i nad 
tou zemí, kde se odehrávaly děje tvého lidu.  

Prosíme za státníky a politiky na celém světě, aby jednali 
spravedlivě a odpovědně.  

Přimlouváme se za ty, kdo jsou zneužívaní k politické hře. 
Prosíme za lidi trpící hladem, nespravedlností a ponižováním. Prosíme 
za ty, kteří mají smutek a pláčí, za ty, kteří jsou v beznadějné situaci. 
Prosíme za naše nemocné, za ty, kteří trpí, za opuštěné.  

Smiluj se nad námi, ať se smíme radovat z toho, že ti můžeme, 
přes všechny naše nejistoty, věřit, že smíme patřit do tvého lidu. Otče 
náš… Amen 

POSLÁNÍ 

Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností 
děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. (1Te 
5,16-18) 

POŽEHNÁNÍ 

Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho 
ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho 
Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal; on to také 
učiní.  Amen 

PÍSEŇ č. 623 Důvěřuj se v Pána 
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ELIÁŠOVA MODLITBA 

VSTUPNÍ SLOVA 

Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě. Hospodine, Bože zástupů, 
slyš modlitbu mou, naslouchej, Jákobův Bože. (Ž 84,6a.9) 
 Amen 

PÍSEŇ č. 84 Věčný Bože, silný v boji 

MODLITBA 

Bože, scházíme se před tvou tváří, aby tvé Slovo, tvá vůle 
prosvětlila naši přítomnost. K tobě jdeme, Bože, neboť ty nevnášíš do 
našich srdcí žádnou temnotu, ale občerstvuješ je a znovu voláš 
k životu. Činíš tak skrze svého Syna, který se stal synem člověka, 
abychom my mohli být tvými syny a dcerami.  

Buď prosíme s námi při těchto bohoslužbách a naplňuj nás 
novou silou Ducha svatého. Buď s námi, až vyjdeme do dalších dnů 
našeho žití, nechť nám neschází jistota tvé moci i pomoci.  

Tobě, Bože Otče, Synu i Duchu svatý, patří čest a chvála nyní i 
navždy. Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

Z Evangelia podle Lukáše vyslechněte ze 7. kapitoly verše 11. 
až 17.: 

Hned nato odešel (Ježíš) do města, které se nazývalo Naim… 
 
PÍSEŇ č. 604 Buď sláva Bohu, chvála Otci 
 
KÁZÁNÍ 
 
 Základ kázání je zapsán v První knize královské, v 17. kapitole, ve 
verších 17. až 24.: 
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Po těchto událostech onemocněl syn té ženy, paní domu… 
V listopadovém čase, kolem dušiček, kdy jako by i příroda 

umírala, se probouzí v lidech úzkost, alespoň u některých, vzpomínky 
a smutek. Myslíme na ty, kteří už mezi námi nejsou, a také nám přijde 
na mysl, jak to bude s námi, kam směřuje lidský život, má nějaký 
smysl, je nějaký cíl, nebo to vše končí v černé díře? Je tu nějaká 
naděje? Tyto otázky nám berou úsměv ze rtů. Možnou odpovědí může 
být Eliášův příběh. Příběh o naději i pro nás. Eliáš nám předvede Boží 
záchranu a lásku k nám lidem chatrným a pomíjivým. Představí Boha i 
tam, kde mu nevěřili, jako dárce života navzdory smrti. Není to však 
jen příběh o záchraně, o vysvobození. Je to i příběh o modlitbě. Snad 
jeden z nejsilnějších příběhů o modlitbě v Bibli vůbec.  

Co se tu v té První královské vypráví? Eliáš, prorok 
Hospodinův, je na útěku před králem a královnou. Utekl do Sarepty 
Sidónské, k vdově, která ho zdráhavě přijala do svého domu. I v její 
zemi je hlad. Tato vdova i se svým synem je už na pokraji smrti 
hladem. Eliáš ji v Boží moci vysvobodí před smrtí. Stane se zvláštní 
věc: Mouka ve džbánu neubývá, olej v láhvi nedochází a všichni 
v domě mají co jíst. To je div, který zažívá pohanská žena každé ráno, 
když přijde do kuchyně. Ona ani její syn nezemřou, i když v zemi řádí 
hladomor. Zůstanou naživu. Jsou chráněni Boží rukou.  

A teď ta žena zažije ještě větší div. To tak bývá, když do domu 
přijde Boží prorok. Pak se dějí věci. Ale do domu té vdovy přišel 
nejprve někdo jiný. Přišla smrt. Syn té ženy, její všechno, její celé 
štěstí a naděje, těžce onemocněl. Žena nad ním bezmocně stojí a 
nemůže dělat nic. To je bolest matky. Vyčerpala už asi všechny 
možnosti, neví jak dál. Musí si šeptat: už nám není pomoci. Jen se 
dívá, jak jí umírá dítě. Je to vlastně ještě horší, než když byli nedávno 
v podobné situaci, kdy sucho a hladomor jim spolkly poslední sousto a 
oni se chystali se umřít hladem. Tehdy by zemřeli spolu a ona by už 
dál nic nevěděla a netrápila se. Teď mají jídla dost, aby přežili, ale 
syna nemá, mizí jí ve smrti. Co se stane? 

Jde za Eliášem a říká mu: „Co ti je do mých věcí, muži Boží? 
Přišel jsi ke mně, abys mi připomněl mou nepravost a mému synu 
přivodil smrt?“ Je to divné, nečekané mluvení, přímo verbální útok na 
proroka. Nebo snad ne? Tuto ženu potkal Bůh. Vstoupil do jejího 
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života a zachránil ji spolu s jejím synem před smrtí hladem. Ukázal jí 
svoji moc, kterou užívá k lásce a vysvobození. Už jí jednou pomohl. 
Nyní umírá její dítě. Možná bychom čekali, že bude počítat s Bohem, 
s jeho pomocí, že před Boha pěkně naskládá své trápení, svoji strašnou 
bolest i strach a bude prosit o pomoc, o život. Jenže se stane něco 
úplně jiného. Vdova s hořkostí a až s nenávistí vylije na Eliáše své 
výčitky, to, co ji bolí a trápí. Syn umírá a může za to ten strašný Bůh, 
Hospodin, a jeho prorok. ´Co ti bylo do mých věcí? Že jsme neumřeli! 
Proč já si s tím Hospodinem něco začínala, proč jsem toho Eliáše hned 
nevyhodila z chalupy, proč jsem si, já hloupá, od něho nechala pomoct. 
Vždyť je to mučitel. Nejprve požádá záludně o pomoc. Pak nám dá 
jídlo, a teď nás jeho Bůh sekne sekáčkem smrti. Můj syn umírá, už 
vlastně dodýchal, a co bude se mnou? Jistě, mám nějaký ten hřích, 
nepravosti, viny. A kdo by neměl! Vždyť jsme lidé. Kdo může žít jako 
anděl? Ale ti bohové jsou všichni stejní. Není rozdílu. Raději žádné! Ti 
naši bohové sidónští mě chtěli nechat umřít i se synem. Je to zlé – 
chudoba, hlad, smrt. Alespoň bych to měla za sebou a měla pokoj. Ten 
Hospodin, Bůh Eliášův, je větší sadista než ti naši bohové. Má jistě 
v zálibě lidi trápit, prodlužovat jejich utrpení. Syna mně vezme, 
připomene všechno zlé, co jsem v životě nadrobila, a pak mě nechá 
v bolesti, vyděšenou a opuštěnou jako kůl v plotě.  

To je obecný náboženský pocit, myšlení, které máme zasuto 
kdesi hluboko ve vědomí. Je-li bůh, je to bůh příčiny a následku, viny 
a trestu, hříchu a smrti. Nebo, a to je ještě horší, je to zvrhlý kat, který 
trápí s rozkoší své oběti a nezná smilování. Raději nemít žádného 
boha, než takového! To je pocit generací, které poslední staletí 
prožívaly války a utrpení, a jeden z důvodů útěku od Boha a následně i 
od jeho lidu. Dost za to může i církev, která takového Boha ve své 
samolibosti ráda představovala. Bůh, který hubí a ničí; bůh, který 
neodpouští a trestá, před kterým se musíš třást strachem; bůh 
nevypočitatelný, který nám hází na hlavu války, utrpení, hlad, smrt; 
bůh, kterého nejde obměkčit, s kterým nelze mluvit. Tak to raději nic. 
Jak vidíme, jak vnímáme Boha?  

Eliáš, prorok Hospodinův, má ukázat, a to je taky náš úkol, že 
to tak není. Že jeho Bůh, Hospodin, je Bohem vysvobození a zaslíbení, 
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Bohem, který zachraňuje a vyvádí z pekla i smrti; že je to Bůh Otec, 
který přijímá ztracené a zoufalé, který miluje člověka a odpouští.  

Eliáš si vyprosí od vdovy mrtvého syna, odnese ho do svého 
pokojíčku na střeše. Tam dítě položí do své postele. Pak klekne a 
modlí se. Jeho modlitba je výkřik k Bohu, volání až vyčítavé, jako by 
sám pochyboval: „Hospodine, můj Bože, cožpak i té vdově, u které 
jsem hostem, způsobíš zlo a přivodíš jejímu synu smrt?“ Pak vstane a 
udělá něco prapodivného. Jeden z vykladačů (jeden z těch, co všemu 
rozumějí líp než sama Bible) říká, že Eliáš tu provádí tajemné, 
magické obřady. Eliáš si totiž třikrát lehne na mrtvého chlapce. Není to 
však magie, i když to tak vypadá. Eliáš takto dává před Bohem najevo, 
že jeho prosba za mrtvé dítě je skutečná, že on se vším nasazením, 
nejen rtů a duše, ale i tělem a láskou, zastává tohoto mrtvého dítěte 
před Bohem. Je to láska, je to nasazení sebe samého. Ta jeho modlitba 
není jen hnutí mysli a rtů. Tak, jako když se někdo dává úplně a cele, 
tak se nasazuje Eliáš za mrtvého. Třikrát, tedy dokonale a úplně, dává 
najevo: Chci dát celým svým tělem, životem, bytostí tomuto dítěti 
teplo života, svůj život. To je modlitba. Pak ještě přidá prosbu: 
„Hospodine, můj Bože, ať se, prosím, vrátí do tohoto dítěte život!“ A 
stalo se. „Hospodin Eliášův hlas vyslyšel, do dítěte se vrátil život, 
ožilo.“ To v Bibli čteme.  

Toto je skutečná přímluvná modlitba. Eliáš nejen prosí svými 
ústy, on nasazuje své tělo, sebe samého, celý život pro mrtvého 
chlapce. Přímluvná modlitba není jen mluvení, ale nasazení sebe, není 
to jen pohyb rtů a srdce, ale zápas celého člověka, jeho života, o druhé. 
„Přímluvná modlitba je nakročení k činu“ (K. Barth). Samozřejmě jsou 
situace, skutečnosti, události, do kterých nemůžeme vstoupit jinak, než 
jen prosbou rtů, jen výkřikem k Bohu z hlubin našeho srdce. Jsou však 
děje, události, bližní, za které, když se modlíme, smíme, máme nasadit 
i sebe, investovat svůj čas, peníze, svůj život. 

Eliáš v tom modlitebním zápase o mrtvého chlapce jde 
dokonce tak daleko, že porušuje Tóru, Zákon, to nejvyšší od Boha. 
Porušuje zákon dotýkat se mrtvého. Takový dotyk znečišťuje, 
odkrajuje člověka od Boha, vylučuje ze společenství i z kostela (Lv 
21). A přesto to Eliáš podnikne ještě s modlitbou na rtech. Ono to 
podstatné v životě víry se velice často neděje plněním předpisů, regulí, 
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byť náboženských, ale zápasem s Bohem a o Boha, v zápase o život, 
milosrdenství, o obnovení vztahu, lásky, o člověka.  

Eliáš je v Bibli vnímán jako ohlašovatel a předchůdce Mesiáše. 
Je ohlašovatelem a předchůdcem toho, který do tohoto světa vstoupil a 
celý se dal, nasadil se, přimlouvá se za nás. Nejen tehdy, jak jsme to 
četli z evangelia, kdy povolal chlapce a vrátil ho jeho matce, vdově 
z Naim. On bere na sebe to, co jsme zlého nadrobili sobě, druhým i 
tomuto stvoření, bere na sebe všechno, co nás trápí, dusí a ničí. Prosí 
za nás a dává sám sebe, své tělo, život.  

Eliáš ukazuje na toho nazaretského Mistra. Tak jako Eliáš 
vstupuje do domu vdovy v Sareptě, tak Kristus vstupuje do domu 
tohoto světa. Tak jako Eliáš rozpíná své ruce k přímluvné modlitbě nad 
mrtvým chlapcem, Kristus rozpíná své ruce na kříži nad celým světem. 
Svůj život dává, svým životem nás kryje, abychom život měli.  

Pak „Eliáš dítě vzal, snesl je z pokojíku na střeše domu, dal je 
jeho  matce a řekl: Pohleď, tvůj syn je živ. Žena Eliášovi řekla: Nyní 
jsem poznala, že jsi muž Boží a že slovo Hospodinovo v tvých ústech 
je pravdivé.“ Tak to smíme slyšet i my, do svých nejistot, smutků a 
strachů. Slovo Hospodinovo je pravdivé. V něm je pomoc a spása. 
V něm je život. Amen 

MODLITBA  

Děkujeme ti, Hospodine, že ve svém Synu vnášíš do tohoto 
světa záchranu a vysvobození a tak i naději a úsměv na rty i na duši. 
Prosíme, nauč nás přimlouvat se za bližní i za celé tvé stvoření, aby i 
druzí poznali, že ty jsi Bůh milosrdný a zachraňující. Amen 
 
PÍSEŇ č. 253 Můj klenote ze všech nejkrásnější 
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SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Bože, prosíme, otevírej svým Slovem všechna srdce 
opouzdřená před tebou i uzavřená před bližními. Prosíme za ty, kteří se 
přimlouvají u tebe a zápasí o bližní i toto stvoření. Prosíme za všechny, 
kteří v tobě poznali moc a pravdu a straní životu, lásce, odpuštění a 
naději. Prosíme za všechny, kdo pro svoji víru v tebe trpí. Prosíme za 
všechny zotročené a ponížené bídou, hladem, beznadějí. Prosíme za ty, 
kdo rozhodují v tomto světě, nebo si to alespoň myslí, aby jednali 
spravedlivě a odpovědně. Prosíme za stvořený svět, ochraňuj ho před 
námi lidmi a nás uč chovat se vůči přírodě šetrně. Amen 

POSLÁNÍ 

Ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás 
zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, 
nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se 
znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého. Bohatě na 
nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, 
abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném 
životě, k němuž se upíná naše naděje. (Tt 3,4-7) 

POŽEHNÁNÍ 

Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi. Amen 
PÍSEŇ č. 646 Ať chválí Boha křesťané 
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TĚŠITEL DUŠÍ A TIŠITEL BOUŘÍ 

VSTUPNÍ SLOVA 

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista! 

Ochraňuj mě, jsem tvůj věrný, spas, můj Bože, svého 
služebníka, který v tebe doufá. Všechny pronárody, tvoje dílo, 
se ti přijdou klanět, Panovníku, budou oslavovat tvoje jméno, 
protože jsi veliký a konáš divy; jedině ty jsi Bůh. (Ž 86,2.9n)
 Amen 

PÍSEŇ č. 86 Nakloň, Pane, ucha svého (1-5) 

MODLITBA 

Hospodine, náš Bože, jsou chvíle, kdy na tebe zapomínáme, 
kdy si nepřipomínáme tvé dílo, nemáme čas na to, abychom otevírali a 
četli Písma a tak tě lépe poznávali. V důsledku toho se míjíme s tvým 
jednáním v našich životech, nevidíme tvou péči, ochranu a tvé dílo 
dnes při nás vykonané. 

Kdykoli však k tobě s upřímným srdcem voláme, kdykoli se 
k tobě chceme navracet, ať v bídě naší nouze nebo v radosti, kdykoli si 
na tebe vzpomeneme, ty pro nás máš otevřeno, věnuješ nám pozornost, 
odpovídáš svou dobrotou a milosrdenstvím. 

Sláva tobě, Bože, že nás zachraňuješ, skláníš se k nám ve svém 
Synu Ježíši Kristu a podáváš nám v něm svou pomocnou ruku. 
Děkujeme, že tvé slovo zahání strach a starosti, utěšuje náš pláč, naše 
zoufalství proměňuje skrze víru. 

Ty znáš naši lidskou slabost, pro kterou nemůžeme obstát 
v nelehkých situacích. Posiluj nás, buď naší oporou, abychom v tvé 
síle unesli všechna protivenství. Tak prosíme pro Ježíše Krista, tvého 
Syna a našeho Pána.  Amen 
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ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

Jako první čtení poslyšme slova Evangelia podle Matouše, z 8. 
kapitoly, verše 23. až 27.: 

Ježíš vstoupil na loď a učedníci ...  
To byla slova čtení. 

 
PÍSEŇ č. 697 Moc předivná 

KÁZÁNÍ 

Jako biblický základ kázání nám poslouží slova z knihy 
proroka Izajáše, z kapitoly 51., verše 9. až 16.: 

Probuď se, probuď,...  
První, co slyšíme, je volání k Hospodinu: „Probuď se!“ Někdy 

se totiž člověku může zdát, že Boží jednání ustalo. Jako by Bůh usnul, 
přestal se zajímat o dění tady na zemi. Věci běží podle jistého řádu, 
ráno vzejde slunce, večer zapadne, dny ubíhají v týdnu jeden za 
druhým od pondělí do neděle, střídá se jaro, léto, podzim, zima. Mnohé 
z toho si dokážeme vysvětlit, spočítat, změřit. Boha k tomu, aby 
správně fungoval náš svět, nepotřebujeme, vystačíme si s přírodními 
zákony. 

A také v lidském životě a v životě společnosti si nějak 
vystačíme. Na nemoci máme lékařskou vědu, na ztrátu obživy sociální 
podporu, na stáří domovy důchodců. Všechno to nějak funguje, někdy 
líp, někdy hůř, ale funguje. I tady se můžeme obejít bez Pána Boha. 
Necháváme ho klidně podřimovat a ani k němu nevoláme, abychom 
mu poděkovali. 

Pak ale náhle přicházejí chvíle, kdy dojde k událostem, které 
z tohoto poklidného a pravidelného rytmu vybočují, neladně trčí 
z navyklého řádu, všechno se nám v životě obrátí naruby. A taky 
přicházejí zla a všechno se rozbouří. Přírodní živly v mezích 
přírodních zákonů napáchají katastrofu. Lékaři s celou svou vědou na 
určitou nemoc nestačí a dotyčný zemře. V domově důchodců je sice o 
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člověka postaráno, ale samota je tak drtivá, když ti mladí nepřijedou za 
rodiči ani na návštěvu. 

Co Bůh v takové situaci? Co dělá? Přichází od něj nějaká 
pomoc do naší rozbouřené současnosti? Člověk volá, křičí, modlí se, 
pláče. A Bůh? Spí ještě? Podřimuje nebo co? „Tak se už konečně, 
prosím, probuď!“ 

Takové volání se z naší lidské strany ozývá v časech, kdy si 
nevíme rady, kdy nás opanovává nejistota a strach, když selže všechno, 
od čeho jsme si slibovali pomoc, podporu. Bůh zůstává poslední 
možností, poslední nadějí na záchranu. „Probuď se, probuď! A jednej 
již!“ 

Kde má svůj zdroj takové lidské doufání? Z čeho vyrůstá to 
naše očekávání, že by se Bůh mohl stát pomocí? Odkud čerpá člověk 
povědomí, že by Bůh mohl jednat, a proto jej k jednání, k zásahu 
vyzývá? 

Svou naději zakládáme na Božím jednání, které se odehrálo 
v minulosti. Ty už jsi jednal, ty už jsi zasahoval, ty už jsi zachraňoval. 
Smíme o tom slyšet a číst. Jsou lidé, kteří ve svém životě rozeznali 
Boží jednání. Ti, kteří psali biblické knihy. Ale také ti, kteří žijí kolem 
nás. Naši současníci mají své zkušenosti s Božími činy. A nakonec i 
my sami. 

A tak není divu, že volání, které zaznívá z knihy proroka 
Izajáše, připomíná také Boží dílo, které se již odehrálo. Dovolává se 
činů Hospodinových. A ne jen tak ledajakých, ale rovnou toho 
největšího starozákonního skutku vysvobození. Připomíná Bohu to, jak 
právě on vyvedl svůj lid z Egypta. Vyvedl je z otroctví zlého, z domu 
smrti. 

Cožpak jsi to nebyl právě ty, Bože, kdo provedl Izraele 
mořem? Smrtící síla moře byla pro starověkého člověka jednou 
z nejobávanějších skutečností, pokud mohl, vyhnul se mu. Jasně to 
vidíme na příběhu o učednících na loďce v bouři. Tu lidskou bezmoc a 
nemohoucnost proti téhle síle. „Zahyneme!“ Ale právě Bůh přece 
Izraeli osvědčil, že cesta vede dál, i přes moře. Že ani ono nezadrží 
Boží lid proti Boží vůli ve smrtonosném Egyptě. Žádný zotročovatel 
nemá moc odolávat Božímu zavolání ke svobodě. 
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Tohle mají Izraelci za naprostý základ své existence tady na 
zemi. Což jsi nás neprovedl i přes moře? Tvé vedení, tvá ochrana, tvá 
moc to způsobila. Bylo to tvé dílo, tvé jednání. Povstaň k němu znovu! 
Právě teď! 

Prorok také k těmto připomínkám Božího díla řadí i zápas 
s drakem. Nechceme tu ale poslouchat nějaké pohádky pro malé děti, 
že ne? Ale i v těch pohádkách je drak zosobněním zla v celé jeho 
obludnosti. Když svévolně hodlá zhltnout nevinnou a slabou oběť, 
která se nedokáže sama bránit. A její jedinou nadějí je vysvoboditel a 
zachránce, který příšeru skolí. Ale právě taková charakteristika se hodí 
na jednání Egyptských a na Boží protiakci. A nejen na ně, mnohokrát 
se to v dějinách opakovalo. Obludná státní mašinérie požírá nevinné 
oběti. Cožpak ses již tolikrát, Bože, nepostavil na odpor? Cožpak 
nebyla udolána obludnost nejen Egypťanů, ale i Pelištejců, Asyřanů, 
Babyloňanů, Seleukovců, Římanů? Byl by to dlouhý výčet, který by 
pokračoval až do dnešní doby. A kde jsou všichni ti utiskovatelé i se 
vším svým vztekem? To tvá moc vždy způsobila, že tvůj lid nebyl 
pohlcen a zničen. Probuď se k takovému jednání i dnes! Události 
dávnověku jsou zdrojem naděje na tvou pomoc, Bože, i pro nás. Proto 
je připomínáme. 

A vyhlížíme důsledky takového jednání: Ti, za něž Hospodin 
zaplatil, ti, kdo jsou jím vykoupeni, jsou přivedeni k Božímu cíli, do 
míst, která on zvolil a určil. A jejich údělem se stává radost a veselí. 
Starosti a nářek se musejí dát na útěk. Samotné volání k Bohu končí 
dobrým výhledem. Už jen tato možnost sama, možnost mluvit 
s Bohem, proměňuje člověka. Od počátečního zoufalství, přes 
vzpomínku na Boží jednání, až k jasnému, světlému náhledu na věci 
příští. A to dosud stále mluví jenom člověk. Což teprve, když promluví 
Bůh sám. A právě k té Boží odpovědi se u Izajáše již již schyluje. Jde o 
rozhovor člověka s Bohem, člověk volá a Bůh odpovídá. 

Nejde o odpověď vlažnou, lhostejnou, nezaujatou. Jen si dobře 
všimněme: Jsem váš utěšitel, Hospodin - tvůj stvořitel, Hospodin – 
tvůj Bůh. A ty jsi můj lid. My patříme Bohu a Bůh patří k nám. Poutá 
nás vzájemný vztah, který vylučuje nezájem, přehlížení a netečnost. 
Ani ve chvílích nejzuřivější životní bouře, ani v čase lidské beznaděje, 
kdy se nám zdá, že vítězí marnost, pomíjivost a nicota, ani ve chvílích, 
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kdy se nad naší pustotou a prázdnotou rozpíná strach, tento vztah 
s Bohem neskončil. Neskončil totiž z Boží strany. On věrně zůstává 
naším utěšitelem, stvořitelem a Bohem, i když my na něj zapomněli. A 
ve chvílích, kdy se k němu zpět obracíme, kdy se chytáme toho 
vzájemného pouta, Bůh se k nám hlásí. On se k nám přiznává: Jsi můj. 
Vím o tobě, znám tě. Nikdy jsem se tě nezřekl. Jsi můj lid a já tvůj 
Bůh. 

V souvislosti s tím přichází na řadu otázka po našem lidském 
strachu. Proč se ještě bojíme, když nás drží, nese a vede vztah 
s Bohem? „Proč jste tak ustrašení, vy malověrní?“ Proč by nás měl 
celé dny provázet strach z druhých lidí? Proč bychom se měli bát i sil, 
na které nestačíme? Proč by v nás mělo vzbuzovat strach vzdouvající 
se moře, obludnost zneužívané moci, smrt?  

Vždyť: „Já Hospodin, tvůj Bůh, vzdouvám moře, až jeho vlny 
hučí.“ Máme z těchto slov usuzovat na to, že je to Bůh, který na nás 
sesílá bouře? Proč? Aby nás vyzkoušel? To snad ani není potřeba. Je 
nasnadě, že zas a znova budeme propadat strachu, obavám a hrůze. 
Nebo aby nás potrestal? To bychom si za mnohé své jednání jistě 
zasloužili a nic jiného. Ale ani jedno vysvětlení nějak nepasuje do 
celku Boží odpovědi, kterou nám tu prorok tlumočí. Chápat to tak, že 
Bůh na nás sesílá zlé, ač to tak na první poslech zní, asi nebude úplně 
nejsprávnější. 

Ale co tedy máme pochopit? Ten, kdo má moc vzdouvat, také 
může utišit. A to, co celou dobu slyšíme, je přeci právě vyznání oné 
uklidňující, tišící síly Boží. „Jsem utěšitel tvůj.“ Ten, který přináší 
potěšení. Ten, který utišuje bouře. Na to Boží moc plně dostačuje. 
Jsem ten, který utišuje nářek a jehož potěšení vzbuzuje radost. Ten, 
jehož poslouchají větry i moře a on je svým slovem utišuje tak, že 
nastává veliké ticho. Od něj smíme slyšet: „Jsem tu pro tebe.“ 

Evangelijní příběh o utišení bouře je také takovým kázáním na 
Izajáše. A svou závěrečnou otázkou nám staví před oči 
nepřehlédnutelnou podobnost Ježíšova jednání s jednáním Božím. 
Smíme poznat, že právě tento Ježíš se stal zcela jedinečným nástrojem 
Božího díla. A kdykoli se chceme navracet k Bohu, smíme tak činit 
právě prostřednictvím Ježíšovým. V něm totiž nepřerušený Boží vztah 
s námi dosahuje očividně až k nám, až sem na zem, do naší 
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bezprostřední blízkosti. I do všech našich bouří, ve kterých prožíváme 
strach, pocit opuštěnosti, naprostou bezmoc. A tak nás, stejně jako 
rozhovor z knihy Izajáše, vede k rozhodnutí dát svou důvěru Boží 
moci, která utišuje i utěšuje. Amen 

MODLITBA 

Probuď se a povstaň k svému dílu, náš Bože! Proměňuj nás tak, 
abychom ti za všech okolností důvěřovali a svou naději abychom 
upínali k zaslíbením tvého Slova. Vlij nám do našich srdcí jistotu, že 
tvá moc vskutku může utišit i tu nejprudší bouři. Dej nám zakusit své 
potěšení vždy, když propadáme malomyslnosti a beznaději. Amen 
 
PÍSEŇ č. 200 V tvé síle, Pane Bože můj 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Tys přišel, náš Pane Ježíši Kriste, posílit naší malou víru, dát 
vzrůst důvěře na pustinách nevěry. Tvá moc to způsobila, že se nyní 
s důvěrou k tobě v přímluvách a prosbách obracíme: 

Prosíme, zaháněj obavy všude tam, kde se lidé ve strachu 
uchylují ke službě zlému, kde začínají jednat sobecky, kde ze strachu 
podrážejí nohy druhým a i přes mrtvoly, obrazně i doslova, jdou jen za 
svým prospěchem. Odvahou víry porážej strach, příčinu mnohých 
našich hříchů. 

Prosíme, potěšuj smutné, osamělé, zklamané, pozvedej ty, kdo 
se zhroutili pod tíží úkolů, dodávej smysl života těm, kterým se život 
zhroutil, ať vědí, proč žít dál. 

Přimlouváme se za to, abys posiloval víru všech, kdo se cítí 
bezmocní proti zlu ve světě kolem nás. Nedopusť, aby nespravedlnost 
a nenávistná slova zakryly, že tvou vůlí je pokoj a láska. Podpírej víru, 
že se tvá vůle navzdory síle zla naplňuje. 
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 Prosíme, povzbuzuj všechny, kdo se stavějí proti pustošení a 
bezohlednému vykořisťování Božího stvoření. Dej lidstvu moudrost 
v tom, abychom si nezacpávali uši před varováním, že naše činnost 
může způsobit i nenávratné změny našeho životního prostředí 
k horšímu. Dej, ať pro své pohodlí a zisky nezničíme tuto planetu, ať ji 
nečiníme neobyvatelnou pro další generace. 

Ve tvém jménu společně voláme k Bohu těmi slovy, která jsi 
nás ty naučil: Otče náš… Amen 

POSLÁNÍ 

Slova poslání z Prvního listu Timoteovi jsou adresována 
bohatým. Ačkoli se naše představy o bohatství mohou značně lišit, 
žijeme v dostatku, ba mnohdy v nadbytku. Jistě tedy platí i všem nám: 

Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a 
nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře 
opatřuje vším, co potřebujeme. (1Tm 6,17) 

POŽEHNÁNÍ 

Ať Hospodin ti žehná a chrání tě!  Ať Hospodin rozjasní nad 
tebou svou tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě 
svou tvář a obdaří tě pokojem!  Amen 

PÍSEŇ č. 213 Bože, Pane nebe, země (1.5-7) 
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UČITEL JEŽÍŠ 

VSTUPNÍ SLOVA 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého vítejte v tomto 
shromáždění. Pokoj vám a milost od Ježíše, našeho vzkříšeného Pána. 

Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít 
vždy jeho chvála. Hospodin vykoupí duše svých služebníků, 
nikdo z těch, kteří k němu utíkají, vinu neponese. (Ž 34,2.25) 
 Haleluja! 

PÍSEŇ č. 167 Chci Pána slaviti (1-3.6-7) 

MODLITBA 

Bože, tolik let už chodíme po světě a dosud mu stále pořádně 
nerozumíme. Nechápeme, proč se lidé navzájem nedohodnou, jsme 
zmateni, že se nedorozumění stávají i v našich rodinách, mezi partnery, 
mezi rodiči a dětmi a sourozenci. Proč nám to nefunguje a všelijak 
skřípe, když si tolik přejeme mít lásku? A hodně lásky. Pane, smiluj se 
nad námi. 

Nechápeme, proč se lidé honí za všelijakými vidinami a slibují 
si štěstí od nesmyslů. Nechápeme, proč je kolem nás a i v nás 
samotných tak málo radosti z tvé dobroty a péče. 

Kriste, smiluj se nad námi. Smiluj se nejen nad námi v církvi, 
ale nade všemi lidmi, abychom pronikli k pravému zdroji života. 

Tys nám přišel na pomoc, abys nás učil žít v rozporuplném 
světě. Děkujeme za všechno, čemu jsme se od tebe naučili. Děkujeme, 
že se v evangeliu přímo od tebe dovídáme, co dělat: proti nepravostem 
stavět spravedlnost, proti vinám stavět odpuštění, proti smrti stavět 
život.  

Chválíme tě, Bože, za tvé Slovo, kterým nás proměňuješ. 
Chválíme tě, že k nám nejsi lhostejný, nenecháváš nás v klidu a chceš 
z nás udělat lepší lidi.  

 52



K tobě se obracíme, o tvého Ducha tě prosíme, abychom dnes 
z biblického svědectví pro sebe načerpali moudrost a povzbuzení a 
upřímně tě oslavili. Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

První čtení Písma svatého je zapsáno v Páté knize Mojžíšově, 
zvané Deuteronomium, v kapitole 6., od verše 4. do 9.: 

Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš 
milovat Hospodina… 

PÍSEŇ č. 433 Otče náš, milý Pane 

KÁZÁNÍ 

Druhé čtení z Písma svatého, které je i základem kázání, je 
z Evangelia podle Matouše, z kapitoly 9., od verše 35. do 4. verše 
kapitoly 10.: 

Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich 
synagógách, kázal evangelium království a uzdravoval… 
Ježíš obcházel všechna města i vesnice. Sestry a bratři, všimli 

jste si někdy, jak často v bibli zastihneme svého Mistra na cestě? On 
nezůstává na jednom místě, nemá doupě jako liška. Putuje křížem 
krážem celou zemí. Kristus nepatří jenom na jedno stanoviště, nepatří 
jenom jedné místní skupině lidí. Patří všem, přišel za všemi lidmi a 
usiluje tedy setkat se s co největším počtem posluchačů. Nečeká, až 
zástupy přitáhnou za ním, nýbrž on osobně vyráží za nimi. Ať o něm 
vědí, ať se seznámí s jeho poselstvím. Čím víc lidí uslyší radostnou 
zprávu o Bohu, tím víc lidí se snad v životě bude radovat. Ježíš jde a 
šíří radost – radost z Boha, radost z lidí kolem, radost ze života. 
Nemůže se natrvalo zastavit a usadit se, poněvadž radosti není nikdy 
dost a stále jsou na dohled tací, kteří potřebují povzbudit a potěšit. 
Jistě, život nabízí spoustu rozmanitých radostí a silných zážitků, ale 
taková ta niterná radost a síla, radost a síla, která se nutně nesměje na 
celé kolo a která někdy i prohrává, taková ta svatá radost a svatá síla 
z Ducha nejsou samozřejmostí. Člověk je nemá od přírody, dostává je 
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od Boha darem. Tento dar víry, dar dětské důvěry k Otci, Kristus 
rozhlašuje, kudy chodí.  

Ježíš obcházel všechna města i vesnice a učil v jejich 
synagogách, čili ve veřejných shromaždištích. Ježíš chodí po kraji se 
svým učením. Prý tenkrát takových potulných učitelů bylo hodně, 
lepších nebo horších. Někteří to dělali zištně pro peníze, druzí naopak 
měli skutečně co ze srdce povědět. Náš Pán náležel k těm dobrým, 
k těm moudrým a inspirativním učitelům. Možná jsme si v církvi – a 
nemyslím pouze na evangelíky, ale na křesťany obecně – možná jsme 
si v církvi odvykli považovat Ježíše Nazaretského za učitele. Za svého 
učitele. V Ježíšovi vidíme spásonosného Vykupitele a Zachránce, 
oslavujeme ho jako Božího Syna a našeho Pána. Často mluvíme o jeho 
oběti, o jeho smrti a vzkříšení, o odpuštění hříchů, které z nás sňal 
Beránek Boží. Je dobře, že takto známe Ježíše. Ale nesmí nám sejít 
z mysli, že byl také učitelem. Schválně si někdy prolistujte evangelia a 
zjistíte, že Ježíš je často označován jako mistr, učitel, rabi, což všechno 
znamená přibližně totéž. Když Pán Ježíš začal působit v Galileji, tak 
jej právě učitelská činnost zvýraznila. On měl svoje vlastní učení, svoji 
speciální nauku o Bohu a o člověku, kterou vytrvale nabízel při 
všelijakých příležitostech. V široké nabídce různých duchovních škol 
existuje také Ježíšova škola. Škola s osobitými důrazy. Důraz na 
upřímnost a spravedlivé jednání, důraz na lásku a na odpuštění, důraz 
na obětavost a důvěru. Nám už tyhle věci ani moc zvláštní nepřipadají, 
neboť se hlásíme ke Kristově škole, zastáváme jeho učení. Týden co 
týden nasloucháme biblickému svědectví, jež napříč staletími 
vykresluje rozmanité podoby spravedlnosti a milosrdenství. Stačí však 
krátký pohled za hranice církve a uvidíme, že tam se tyhle zásady 
vytrácejí. Někde více, někde méně. A spolu s Ježíšovým učením se ze 
společnosti vytrácí také ta vnitřní radost a síla, svatá radost a síla. 
Neboť z čeho se radovat, když chybí láska? Odkud pořád čerpat sílu, 
když je třeba s druhými tvrdě zápasit o co nejlepší místo na slunci?  

Ježíš obcházel všechna města i vesnice a učil v jejich 
synagogách. To, co nabízí Ježíš, nejsou velkolepé zážitky, nejsou to 
ani zázraky, ani nějaké důmyslné obřady. Ježíš nabízí učení. On 
vyučuje zájemce o otázky Boží a lidské. Však se Kristovým 
stoupencům na začátku říkalo učedníci, teprve později dostali jméno 
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křesťané. Kdo se hlásí k Ježíši Kristu, ten k němu vstoupil do učení. 
Od Krista přebírá soubor postřehů a moudrostí, jak se postavit 
k životu. Učí se u Ježíše. Vzpomeňte si na svá školní léta. Učení je 
dřina, vyžaduje námahu. I při velkém nadání vám nikdo do hlavy 
nenalije německá slovíčka nebo Pythagorovu větu. Každý žák si je 
musí osvojit sám, přijít jim na kloub, vstřebat je do sebe, získat je pro 
svou mysl a umět je uplatnit v pravou chvíli. Když Pán Ježíš učí lidi 
kolem sebe, požaduje od nich totéž. Přemýšlet, namáhat si mysl, 
zvažovat souvislosti, vstřebat a osvojit si pravidla Božího království 
tak, abychom je uměli používat ve všedním životě. Řešit každodenní 
úkoly. Člověk se nestane křesťanem nějakým zázračným způsobem, 
nikdo do vás nenalije křesťanství nebo víru, musíte se jim naučit. 
Abychom se měli od koho učit, obcházel Ježíš všechna města i 
vesnice a učil v jejich synagógách.  

Jít k Ježíšovi do školy. Obrátit se od názoru, že už všechno 
vím, že už mám jednou pro vždy vyřešený postoj k Bohu a druzí lidé 
že mne nemohou ničím zásadním překvapit. A také se obrátit od 
názoru, že už se nikdy nezměním, že jsem už víceméně úplný, hotový 
člověk. Kristus však s nikým z nás není hotový. Stále se máme čemu u 
Ježíše učit – hledat, co je spravedlivé před Bohem, hledat, jak druhé 
mít rád. Přestože i já jsem člověk v zajetí špatných zvyků a mám tisíc a 
jeden důvod nad sebou zlomit hůl, přesto se mohu polepšit, zlepšit se. 
Doučit se, co jsem opomněl. Ježíš také mně a také vám věří, že život 
s jeho pomocí zvládneme. Ježíš učí evangeliu, my jsme vyučováni. 
Zde se podle mého názoru vynořuje podstatný rozdíl mezi křesťany a 
nekřesťany. Křesťané o sobě zcela záměrně tvrdí, že jsou učedníky. 
Programově, soustavně se zamýšlíme nad svým životem. Učíme se 
celý život uplatňovat Ježíšovy zásady. Ale můžeme říci o 
nekřesťanech, že i oni se celoživotně soustavně učí? Že ve svém 
dospělém životě sledují nějakou moudrou autoritu? Zřídkakdy. A když 
už, tak podle jaké školy, jakým směrem se vyvíjejí? Je to dobré učení, 
je to škola hodná pozornosti, nebo jenom podprůměrný učňák, kde 
člověk ztrácí čas? Ale není tomu spíše ještě hůř, že většina našich 
současníků pluje jenom na pár osvojených poučkách z mládí. Všechno, 
co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole, zní titul 
jedné úsměvné knížky. Podobně si někdo myslí, že už na sobě nemusí 
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pracovat. Už žádné učení, žádné cizí názory nejsou dost směrodatné. 
My křesťané však zdůrazňujeme, že jsme učedníky. Že Ježíš, náš Pán, 
je také naším celoživotním učitelem. Můžeme být právem pyšní, že 
v porovnání s nevěřícími stále máme chuť se vzdělávat a nechat se 
poučit, jak správně a moudře žít. Pravda, někdy jako všichni školáci 
výuku nezvládáme nebo zanedbáváme. Ale pořád na rozdíl od mnoha 
jiných lidí do školy ducha chodíme a aspoň někdy dáváme pozor. 
Tohle o sobě nemůže říci každý. 

Ježíš obcházel všechna města i vesnice a učil v jejich 
synagógách. Ježíšovým působištěm byly synagógy neboli židovské 
modlitebny. Tam se shromažďovali věřící židé i jejich nežidovští 
přátelé k hlavním sobotním bohoslužbám, ke svátkům a k dalším 
modlitbám během týdne. Do tohoto prostředí Spasitel zasadil své 
učení. Jednak ukázal, že navazuje na dřívější mojžíšské a prorocké 
poselství, zachycené v hebrejské bibli. A dále ukázal, že jeho učení je 
náboženské – že vychází ze společenství víry, že jde ruku v ruce s 
modlitbou a četbou svatých Písem, že to učení oslavuje Boží činy ve 
světě. Křesťanství nelze vytrhnout z náboženského prostředí. Ve 
dvacátém století někteří bohoslovci hledali, jak evangeliem zaujmout 
moderního, údajně nenáboženského člověka. Jak převést dávné 
výpovědi ze starobylého jazyka náboženského do moderní řeči. Snažili 
se opsat víru pomocí historických a psychologických procesů. Boha 
chtěli vystihnout jako Pravdu, jako Hlubinu bytí, jako Lásku. Cílem 
bylo, aby rozuměl i člověk, nechodící do kostela. Ty pokusy dopadly 
všelijak. Vždyť kdo by se chtěl modlit k Pravdě nebo zpívat 
chvalozpěvy Hlubině bytí? Těžko. Učitel se nemůže vždycky snížit až 
na úroveň žáků, musí se je snažit pozvednout, zdvihnout je výš, vz-
dělat. (To je původní význam slova vzdělání – dělání někoho směrem 
vzhůru. Vztyčit jeho um a rozum.) Pro život víry se o Pánu Bohu holt 
musíme něco naučit. Bůh je obsahem Kristova učení. Nemůžeme se 
mu vyhnout náhradními výrazy, pokud si chceme osvojit opravdové 
evangelium.  

Když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli 
vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům: 
„Žeň je velká, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na 
svou žeň!“  Ježíšovi je líto lidí, kteří se z evangelia nic nenaučili a 
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které navíc nemá ani kdo učit. Zůstanou snad nepoznamenaní, přijdou 
zkrátka? Jsou přece zralí na to, aby se jim někdo věnoval. Aby už jim 
někdo konečně povyprávěl a na svém vlastním životě ukázal, jak 
báječné je věřit v Boha. A tady nastává velký okamžik pro učedníky. 
Ne, ještě se sami nestávají učiteli. Ještě si musejí počkat. Proste Pána 
žně, ať vyšle dělníky na svou žeň! Učedníci se nemají bezhlavě pustit 
do předávání vlastních zkušeností. Hlásání víry je víc než hlásání 
osobních zážitků. Jde přeci o Boha a jeho království. Proste Pána, ať 
vyšle dělníky. Učedníci se mají nejprve modlit. Mají si vyžádat 
pověření. Svědectví církve, svědectví našeho sboru, svědectví každého 
z nás se odvíjí od modlitby. Teprve pak máme šanci stát se z učedníků 
také trochu učiteli. V evangeliu se dočteme jména prvních dvanácti 
učedníků. Pán vyslyšel jejich prosbu a vyslal je na svou velikou žeň. 
Proč by neměl vyslyšet a poslat také nás?  Amen 

MODLITBA 

Moudrý Bože, tvůj Syn přišel do našeho světa jako učitel. Učil 
nás pravdě, naději a lásce a my jsme rádi, že jsme během svého života 
aspoň něco pochopili. Prosíme, ať se nepřestáváme učit. Dosud stále 
ještě všemu nerozumíme. Stále nás má ještě co překvapit. Věříme, že 
naše radost může být každý den nová. Veď nás přitom svým Duchem.
 Amen 
PÍSEŇ č. 551 Tys na mne myslil dřív 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Svatý Bože, dnes tě prosíme za všechny, kdo v církvi vyučují. 
Přimlouváme se za kazatele, za učitele náboženství, za bohoslovecké 
školy,  za rodiče, kteří předávají víru svým dětem. A za každého z nás 
tě prosíme, kdo se zbožným životem snažíme naučit své okolí tomu, co 
znamená život z evangelia. Všem nám dávej svého Ducha, aby naše 
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svědectví bylo svaté a pravdivé. Prosíme, vyšli dělníky na svou žeň. 
Vždyť žeň je mnohá a dělníků málo.  

Přimlouváme se za všechny dospělé, kdo se připravují na křest. 
Přimlouváme se za děti, které byly pokřtěné jako malé. Jedny i druhé, 
prosíme, uváděj svých tajemství, aby zvládli základní abecedu víry a 
mohli se naplno pustit do života s tebou. 

Přimlouváme se za křesťany, kteří ztratili zájem o evangelium, 
kteří se od tebe už nic nechtějí učit. Prosíme, obrať je k sobě. 
Přimlouváme se za všechny hledače, za ty, kdo správně tuší, že život je 
víc než jídlo, zábava a zaběhané zvyky. Prosíme, dej jim poznat své 
radostné učení.  

Přimlouváme se za početné zástupy našich současníků, kteří už 
rezignovali na jakékoli učení. Prosíme, nenech je plout na vlně tradice 
a všeobecné naštvanosti. Věříme, že změna a obrat jsou pro ně možné. 
Prosíme, obměkči je v jejich zatvrzelosti, jako jsi obměkčil Pavla před 
Damaškem.  

Přimlouváme se za lidi v nesnázích. Za nemocné a trpící. Za ty, 
kdo ztrácejí síly, za ty, kdo umírají. Za ty, kdo čelí lidskému 
nepochopení, za ty, kdo čelí lidské nenávisti. Prosíme, slituj se nad 
nimi a pomoz jim. Prosíme, slituj se nad námi a nauč nás, jak se za ně 
modlit a jak jim pomáhat.  

Modleme se společně, jak nás naučil Pán. Otče náš…
 Amen 

POSLÁNÍ 

Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme 
v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh 
v něm. V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou 
jistotu pro den soudu – neboť jaký je on, takoví jsme i my 
v tomto světě. Láska nezná strach; dokonalá láska strach 
zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel 
dokonalosti v lásce. My milujeme, protože Bůh napřed miloval 
nás. Řekne-li někdo: „Já miluji Boha“, a přitom nenávidí 
svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, 
nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A tak máme od něho toto 
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přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. (1J 4,16-
21) 

POŽEHNÁNÍ 

Tobě ať Hospodin žehná a ochraňuje tě. Nad tebou ať 
Hospodin rozjasní svou tvář a je ti milostiv, k tobě ať obrátí 
svou tvář a obdaří tě pokojem.  Amen 

PÍSEŇ č. 636 Z tvé ruky, Pane můj 
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MALÝ ČLOVĚK ZACHEUS 

VSTUPNÍ SLOVA 

Ve jménu Otce a Syna a svatého Ducha se shromažďujeme, 
abychom společně sloužili Bohu svými modlitbami, svým 
nasloucháním a zpěvem. K tomu všemu pokoj vám, sestry a bratři, a 
milost vám od našeho Pána, Krista Ježíše. 

V žalmu se zpívá: Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, 
nejvýš milosrdný: nepovede pořád spory, nebude se hněvat 
věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám 
dle našich nepravostí. (Žalm103,8nn) Haleluja! 

PÍSEŇ č. 103 Ó dobrořeč, má duše, Bohu svému (1-2.5-6) 

MODLITBA 

Ze všedních dnů přicházíme za tebou, Bože. Přicházíme za 
tebou do tvé neděle. Tys nám daroval sváteční den, abychom si 
odpočinuli od svého neustálého starání, abychom si našli čas na 
přemýšlení o nesamozřejmých věcech. Přicházíme za tebou do 
svátečního dne, abychom jeden vedle druhého opět prožili tvou lásku. 
Toužíme ve svém srdci znovu spatřit jas tvé pravdy. Toužíme se 
zhluboka nadechnout a jít dál životem s radostí, neboť ty jdeš s námi. 

Chvála tobě a dík za Ježíšovo evangelium, které má stále co 
povědět. Stále ještě může růst naše důvěra, naše naděje, naše láska. 

Chvála tobě a dík, že také nás oslovuješ. Přicházíš mezi nás. V 
tvé blízkosti zakoušíme tvého zvláštního Ducha. Otevírají se nám nové 
perspektivy. Ačkoli jsme nedokonalí lidé, ty nás miluješ. Ačkoli je svět 
plný zmatku, ty do nás vkládáš pokoj. 

Ty jsi živý a působíš. I dnes, i tady. Tebe budeme oslavovat 
navždy. Amen 
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ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

První biblické čtené je zapsáno v Proroctví Ezechiele, v 18. 
kapitole, od verše 1. do 4. a pak od 21. do 23.: 

I stalo se ke mně slovo Hospodinovo: „Co si myslíte, když 
říkáte o izraelské zemi… 

PÍSEŇ č. 694 V království Božím místa dost 

KÁZÁNÍ 

Základem kázání je evangelijní příběh o setkání Ježíše se 
Zacheem, jak je zapsán v Evangeliu podle Lukáše, v kapitole 19., od 
verše 1. do 10.: 

Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Tam byl muž jménem 
Zacheus… 
Poněvadž byl Zacheus malé postavy, nemohl Ježíše pro zástup 

spatřit. Sestry a bratři, Zacheus moc nevyrostl. A přesto tento malý 
muž udělal velikou kariéru. Dotáhl to až na vrchního celníka. Hejtman 
nad celnými – tak jej označuje staletý překlad Bible kralické. Dnes by 
se řeklo šéf celníků pro Jericho a okolí. Takový už nesedává na 
celnicích a mýtnicích. Už si svá léta na veřejnosti odkroutil. Teď už 
mu přísluší vyšší kompetence. A s nimi i vyšší příjem. Má kancelář a 
už jen pohodlně vybírá od ostatních, níže postavených výběrčích. Když 
už se mu nedostalo tělesného vzrůstu, tak se mu alespoň dostalo 
úspěchu. Převyšuje své okolí vlivem a mocí. Kolikrát se v dějinách 
ještě zopakuje tenhle napoleonský příběh, kdy si malí lidé, hnaní svou 
malostí, vydobudou velikou moc, aby si dokázali svůj význam! 

Malý muž Zacheus udělal velkou kariéru. A také si ale udělal 
velikou ostudu. Byl vrchním celníkem. Arcicelníkem. Být celníkem 
nebylo tehdy žádné úctyhodné povolání ve státních službách. Clo se 
odvádělo Římanům čili nadřazeným okupantům, navíc pohanům 
s nepřístojnými zvyky. Už jen pouhý kontakt s nimi byl nábožensky 
podezřelý. A což teprve společenská neúnosnost takového povolání. 
Stát se celníkem znamenalo stát se kolaborantem. Jenže když ono to 
celnictví tolik láká… A vynáší… Člověk si od okupační vojenské 
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správy pronajme nějaké místečko, klíčové pro dopravu. Městskou 
bránu, most nebo vytížený úsek cesty. A pak už jen vybírá poplatek od 
každého kolemjdoucího či kolemjedoucího. Poplatek za osobu, 
poplatek za zvíře, poplatek za zboží. Sazby nejsou pevně dány, výběrčí 
pružně testuje, jakou částku je kdo ochoten zaplatit. Tím vším Zacheus 
prošel. Léta strávil lidem na očích coby veřejný vydřiduch. Denár 
Římanům a denár sobě, denár Římanům, denár sobě. Žádný div, že 
mimořádně zbohatl a časem si koupil vyšší a bezstarostnější post. 
Žádný div, že ho druzí nemají rádi. Zradil svůj národ, zaprodal se 
cizákům, je to ztracenec, který zavrhl cestu otců. Zajímá ho vlastní 
prospěch, škodí vlastním lidem a znevažuje samotného Boha. Jmenuje 
se sice Zakcheus, Zakkaj, což údajně znamená „Spravedlivý“. Copak 
ale tenhle člověk je spravedlivý? Copak takhle vypadá správný život? 
Ne! Hříšník je to, hříšník přímo ukázkový. 

Malý muž Zacheus sklidil velkou ostudu, má však v sobě 
velikou touhu. Co na tom, že jím druzí opovrhují? On má svůj vnitřní 
svět. Má své skryté sny, má svá přání, o který dosud nikomu nic 
neřekl. Vždyť i my, lidé počestní, cosi tušíme o tajemné hloubce srdcí, 
kde máme uloženu touhu po štěstí, po lásce a porozumění, touhu po 
přijetí bez podmínek. Někdy si své tužby ani neuvědomujeme, ale 
nosíme je pevně v sobě. A pak nás překvapí, když náhle vyplují na 
povrch. Třeba pak o nich ani neumíme mluvit. (Spousta konfliktů mezi 
lidmi vzniká neschopností povědět si navzájem, co vlastně každý 
chceme.) Možná byl i Zacheus zaskočen svou touhou uvidět Ježíše. 
Možná nedokázal povědět, co to do něj vjelo, že se dal do klusu a běžel 
dopředu vyšplhat se na strom. Snad se v něm, člověku obrněném hroší 
kůží, snad se v něm ozvala touha, kterou kvůli svému vydřidušskému 
řemeslu dnes a denně umlčoval. Touha žít život, nad kterým se 
neohrnuje nos. Touha ztratit nálepku hříšníka, zrádce, odpadlíka. 
Touha dojít uznání, touha být přijat a zahrnut do běžné společnosti. Už 
nestát na hraně mezi Římem a židovstvím, už nestát na hraně mezi 
pohanstvím a vírou. Zacheus kluše, aby zahlédl Ježíše. Neboť 
z doslechu správně ví, že Ježíš dokáže něco s jeho neutěšenou životní 
situací udělat. Ježíš přijímá lidi na hraně. Dovede k nim citlivě 
promluvit. Pohnout je k obratu, k nápravě, k nimž by se oni sami nikdy 
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nerozhoupali. Zacheus běžel napřed a vylezl na moruši, aby Ježíše 
uviděl, neboť tudy měl jít.  

Malý muž Zacheus spáchal jednu velikou trapnost. On, boháč 
s tučným kontem a s nádherným domem, šplhá po stromě jako nějaký 
kluk. Co jen si o něm lidé pomyslí? „Koukněte na toho výstředního 
milionáře! Peníze mu nestačí, ještě se musí předvádět.“ Leckdo ze 
spořádaných lidí v zástupu zakroutí pohoršeně hlavou. „To se nemůže 
držet při zemi? Musí se zase drát nad druhé výš a výš, prcek jeden!“ 
Jenže Zacheovi nejde o dobrou pověst. Ježíše touží spatřit. Přitahuje ho 
pověstný učitel, který má naději pro hříšníky. Ať si kdo chce co chce 
říká, Zacheus ho touží zahlédnout, přiblížit se mu. Snad už jen pouhý 
pohled z očí do očí udělá něco s jeho neuspokojivým životem. 
Zkoumejme sami sebe, zda jsme se my, skalní a věrní křesťané, nestali 
unáhlenými kritiky těch, kdo se všemožně touží přiblížit Ježíšovi. 
Obzvláště v zavedených církvích snadno pozvedáme obočí nad těmi, 
kdo za Ježíšem vyrazili teprve nedávno. Nesedí nám jejich divoká 
zbožnost, která se bezhlavě řítí kupředu a drápe se výš na nějakou tu 
duchovní moruši, o níž bychom se my ve své rozvážné víře ani 
neopřeli. Všichni tihle podivní horlivci mimo tradiční zástupy však 
v sobě mají cosi dobrého z dávného Zachea. Zacheus se chová 
výstředně a trapně, ale chová se tak kvůli Ježíšovi. A nechová se tak 
nadarmo.  

Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: „Zachee, 
pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.“ (5) Tohle 
opravdu nikdo nečekal. Ježíš si Zachea nejen všimne, ale on jej i osloví 
a dokonce se k němu objedná na večeři. Jak víme, kolem Ježíše byl 
hustý zástup, a on si v té tlačenici vyhlédne zrovna Zachea. Už jsme si 
říkali, že se Zacheus netěšil dobré pověsti. Rozhodně nevedl příkladný 
život, označení hříšník dostal zcela právem. A právě tohoto malého 
muže Ježíš oslovuje. Pro všechny příští generace křesťanů zde Kristus 
vysílá důležitý signál. Základní hodnota člověka není v tom, co 
vykoná, nýbrž že je člověkem. Bůh miluje lidi nikoliv proto, že jsou 
dobří a dobré jsou i jejich činy. Bůh miluje lidi jednoduše proto, že 
jsou lidmi. Když nebeský Otec tvořil svět, tak člověkem dovršil celé 
stvoření. Já, vy a všichni lidé bez výjimky představujeme vrcholné 
Boží dílo, jsme Bohu nejmilejší ze všech tvorů. Včetně Zachea. Proto 
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k němu Ježíš míří na večeři. Žádná zdvořilostní návštěva z donucení, 
žádná povinná večeře u místní honorace. Pro Ježíše je to přímo 
mesiášský, spasitelský úkol. Kristus přesvědčivě řekne: Musím zůstat 
v tvém domě. Je nutné, abych s tebou večeřel. Jsi pro mne člověk 
hodný pozornosti – i s tebou chci být. Přicházím k tobě navzdory tvé 
kolaboraci a nahamoněnému majetku, jdu za tebou navzdory tvému 
hříchu. Neboť já, Ježíš, tvůj hřích překonávám. Tak pojď už dolů, 
Zachee.  

On rychle slezl a s radostí jej přijal. Malý muž Zacheus prožívá 
velikou radost. Nikdo v danou chvíli neprožíval větší radost než on. 
Jeho si vybral Ježíš. To on, Zacheus, bude dnes hostit slavného učitele 
Boží pravdy. Celý večer si bude moci povídat s vyhlášeným znalcem 
lidských životů. Konečně bude smět beze strachu poodhalit svou 
zneklidněnou duši. A nesklidí posměch, a nesklidí odmítnutí. Vzácný 
host přináší odpuštění, dává novou šanci každému, kdo není spokojen 
se svým životem. Vedle Ježíše si člověk znovu troufne věřit 
v přátelského Boha. Vždyť to není chladnokrevný soudce, nýbrž 
laskavý Otec. Kristus přece nehlásá, že jsme Boží obžalovaní, nýbrž že 
jsme Boží děti. Vedle Ježíše má člověk chuť opět se postavit před Boží 
tvář a začít znovu žít správně a čestně. Zacheus řekl Pánu: Polovinu 
svého jmění, Pane, dávám chudým a jestliže jsem někoho ošidil, 
nahradím mu to čtyřnásobně.  

Malý muž Zacheus si dává veliké předsevzetí: Napravit 
spáchané škody, rozdat své peníze chudým. Zdráháme se uvěřit jeho 
štědrým úmyslům. Prý čtyřnásobné odškodnění! Pán Ježíš předsevzetí 
však nezpochybňuje. Jistě zná rozměry lidské slabosti, ale proč by nyní 
mluvil o lidských nedostatcích. Raduje se spolu se Zacheem. Dnes 
přišlo spasení do tohoto domu. Zacheus byl se svým osobním životním 
příběhem ztracen mezi mravnějšími lidmi, ale nyní byl nalezen. Ježíš 
ho našel na stromě. Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a zachránil, 
co je ztraceno. Však už prorok Ezechiel zachytil otázku 
z Hospodinových úst: Což si libuji ve smrti svévolníka, zdalipak 
nechci, aby se odvrátil od svých cest a byl živ? (Ezech 18,23) 

Malý muž Zacheus prožívá velikou proměnu. Díky Ježíšově 
pozornosti. Kristus jej oslovil a nasměroval jej na novou cestu. 
Zacheus má chuť udělat něco se svým sice bohatým, ale nepovedeným 
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životem. Kdesi tam na moruši v jerišské ulici začal veliký průlom, 
veliký zásah do života jednoho malého člověka. A co my? Říkáme si 
přece také, že jsme malí, obyčejní lidé. Avšak to, co slyšíme od Ježíše, 
ta dobrá zpráva o Božím pozvání, nás vybízí na cestu následování. Nás 
stejně jako Zachea evangelium nenuceně zve k veliké osobní proměně. 
Zve nás k veliké radosti. Amen 

MODLITBA 

Pane Bože, ty nechceš, aby svévolník zahynul. Poslal jsi svého 
Syna, aby hledal ty, co se ztratili a zahynuli. Hodněkrát jsme už slyšeli 
o tvé lásce a odpuštění. Prosíme, ať nám toto svaté poselství 
nezevšední. Dej, ať stále žasneme, že Kristus vyhledal právě nás a 
oslovil a získal pro svou pravdu.  Amen 

 
PÍSEŇ č. 693 Ježíš hříšné přijímá 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Náš Pane, buď stálým hostem v našich životech. Buď nám 
vzácným hostem, jehož slova nikdy neomrzí, který svou přítomností 
boří staré zlozvyky a dává chuť něco pořádného udělat. Změnit, co se 
změnit dá. 

Buď hostem u všech nemocných a slábnoucích, u všech 
opuštěných a opovrhovaných. Připomeň jim, jak velkou hodnotu 
v tvých očích má i jejich křehký život. Nikdo nepřestává být tvým 
milovaným dítětem, třebaže se mu život nepovedl, třebaže síly ubývají 
a život se ocitl v koncích. Stále na nás, malé lidi, čeká tvá veliká láska. 

Buď hostem ve své církvi – také v naší obci, v našem městě. 
Ať ve všech křesťanských shromážděních zaznívá jasně tvé Slovo, ať 
se upřímně radujeme jeden z druhého a ze společenství, které 
vytváříme. Dej nám sílu, ať moudře a přesvědčivě oznamujeme světu 
evangelium. 
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Prosíme za nás, dlouholeté věřící, ať se nepohoršujeme nad 
mladou vírou, která z našeho pohledu dělá podivné věci. Chraň nás 
před povýšenou přezíravostí vůči jiným křesťanům a vlij do nás 
zacheovskou touhu tě spatřit a setkat se s tebou bez ohledu na názory 
veřejnosti. 

Za ty, kteří nevěří, tě prosíme, probuď v nich zájem. My sami 
nejsme moc zajímaví, ty však dokážeš pohnout lidským životem, aby i 
naší blízcí uvěřili.  

Jako Boží děti modleme se společně: Otče náš… Amen 

POSLÁNÍ 

Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě 
uznal za spolehlivého a určil ke své službě, ačkoliv jsem byl 
předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. A přece jsem došel 
slitování, protože jsem ve své nevěře nevěděl, co dělám. A 
milost našeho Pána se nadmíru rozhojnila, a s ní i víra i láska 
v Kristu Ježíši. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného 
souhlasu: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. 
Já k nim patřím na prvním místě, avšak došel jsem slitování. 
(1Tm 1,12-16a) 

POŽEHNÁNÍ 

Ať ti Hospodin žehná a ochraňuje tě, ať Hospodin nad tebou 
rozjasní svou tvář a je na tebe laskavý, ať Hospodin obrátí 
k tobě svůj obličej a zahrne tě pokojem. Amen 

PÍSEŇ č. 487 Amen, Otče, rač to dáti 
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KŘESŤANOVA SVATOST 

VSTUPNÍ SLOVA 

Všem vám, kdo jste Bohem milováni a povoláni ke svatosti: 
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. 
Již nejste příchozí a hosté, ale spoluměšťané svatých a domácí 
Boží.  Amen 

PÍSEŇ č. 441 Svatá doba, Páně den 

MODLITBA 

Pane Bože náš, je to s námi pořád stejné. Víme, co bychom 
měli dělat, jací bychom měli být, a přitom opakujeme ty samé chyby, 
děláme to, o čem dobře víme, že to není správné, a nedokážeme se 
přimět změnit svoje zlozvyky. Ty, Pane, znáš i naše výmluvy, že 
nemáme čas, nemáme dost sil, že dnes ne, až zítra… 

Máš s námi trápení a my to víme. Říkáme si křesťané, ale když 
přijde na věc, nejsme často nic víc než  bázliví, pohodlní a opatrní 
občané. Nejsme světlem světa ani solí země. 

Tuhle změnu s námi můžeš udělat jen ty. A my tě o ni prosíme. 
Jsme tu, abychom byli v blízkosti tebe – toho jediného, kdo dává 
životu smysl, budoucnost a cíl. Prosíme tě, Pane, proměň nás svou 
blízkostí, dej, ať odlesk tvé svatosti z nás září jako světlo do tohoto 
světa. Vždyť víme, že nejsme  nijak důležití – a přesto ve tvých očích 
jsme. Ve svém okolí mnoho neznamenáme – ale ty nás vidíš jako 
vyslance svého Království. Jsme tvůj poklad, tvoji milovaní – od 
počátku života až do jeho konce – a i potom. Radost a vděčnost nás 
zaplaví, když tvoji lásku necháme proniknout až ke svému srdci, do 
svého svědomí.  

Skrze Pána Ježíše Krista nás přijímáš jako svoje syny a dcery a 
chceš s námi slavit svátek radosti ze vzkříšení. Svátek naděje a 
budoucnosti. Děkujeme ti za to, chválíme a vzýváme tě jako svého 
Pána a Otce. Amen 
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ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

Dnešní první čtení z Písma svatého je zapsáno v Evangeliu 
podle Marka, v kapitole 16., od verše 9. do 20.:  

Když Ježíš ráno prvního dnes po sobotě vstal, zjevil se… 
PÍSEŇ č. 334 Kristus Pán vstal z mrtvých 

KÁZÁNÍ 

Druhé čtení z Písma svatého, které bude i základem kázání, je 
v První epištole Petrově, v kapitole 1., od verše 13. do 21.: 

Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a 
celou svou naději upněte…  
Milí bratři a sestry, jsme spaseni! Vyhlížíme budoucnost 

s nadějí a víme, že ani všelijaké bolesti a ztráty na tom skvělém konci 
už nic nezmění. Narodili jsme se ve správnou chvíli – už na rozdíl od 
proroků víme, na čem jsme, a nemusíme tápat v nejistotě, jestli to mezi 
námi a Bohem dopadne dobře. Jestli to se světem v jeho konečném cíli 
dopadne dobře. Už to dobře dopadlo! Bůh o tom rozhodl a nehodlá to 
měnit. 

A tak je pohoda, ne? Mohli bychom tu mít lehátka a za zvuků 
příjemné hudby očekávat, kdy se nebeská brána otevře. – Někteří 
z prvních křesťanů si to tak taky vyložili, přestali i pracovat, protože se 
jim zdálo, že už to nemá smysl. Jenže ta Boží ekonomika času je 
trochu jiná.  Jsme v konečné fázi, ale čas vstříc tomu konci ještě pořád 
běží. Čas našeho života, čas církve, ale také čas těch, kteří neuvěřili a 
možná mají ještě šanci, čas tohoto světa, který může ještě zažít 
svědectví o Boží nabídce, než nastane ten úplný konec. 

A tak navzdory tomu, že všechno podstatné je hotovo, není čas 
ležet, povalovat se a nudit! Buďte svatí v celém svém způsobu života! 
Odhodlaně se připravte! Žijte v bázni před Bohem! 

Žádná pohoda na lehátku. Ještě máme co dělat. A my to vlastně 
dobře víme, když se podíváme sami na sebe, na svůj život – a na to, jak 
vypadá, a jak by asi  měl vypadat. Víra je zápas, je to boj o to, aby co o 
nás bylo  Kristem vyhlášeno, platilo i v reálu. Víra je dobrodružství 
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proměny, hledání a očekávání nových Božích zásahů do našeho života.  
Právě ve vědomí ukráceného času. Proto na tom tolik záleží.  

Být spasen neznamená, že už nic nemusím dělat! Že mám 
svoje jisté a ostatní jsou mi ukradení!  Máš svoje jisté, spasení ti nikdo 
nevezme, to je pravda. Ale právě jako ten, kdo patříš Kristu, jsi 
povolán za spolupracovníka při záchraně dalších. Tvůj život je strašně 
důležitý, protože je svědectvím o Bohu! O jeho díle. Můžeš potvrdit, 
že to funguje. Že Boží zájem o lidi je pravda. Že Boží blízkost je 
proměnou k dobrému. Když uvěříš a dáš se pokřtít, když  se staneš 
křesťanem – anebo jsi už léta věřícím, připrav se na to, že se bude 
ledacos dít. Bůh rozhodně není pasivní, starý a nemohoucí děda. Když 
se s ním dáme do spolku, znamená to, že se bude něco dít a že se od 
nás něco bude čekat. (Koneckonců to taky člověka potěší, že od něj 
někdo ještě něco čeká, ne?) 

Stát se křesťanem znamenalo v těch prvních časech velký 
zásah do života, zlom. Znáte to možná i někteří z vás, byť jste vyrostli 
v křesťanském prostředí. Ale i když je člověk v církvi odmalička a víra 
je pro něj samozřejmostí, vyžaduje také vědomé rozhodnutí. Musím 
přitakat k tomu, že moje víra pro mě má důsledky, počítat s tím, že se 
podepíše na mém životě, že už nejsem tak docela stejný jako všichni 
ostatní. Vždyť jsem dědic Boží! 

Není to důvod ani k pýše, že jsem lepší (vždyť to všecko je dar, 
milost), a není to ani důvod světem pohrdat, stáhnout se někam do 
ústraní a tam si udělat  své malé církevní nebe  na zemi. Jsi křesťan? 
Tak žiješ jednou nohou tady a druhou v nebi. Ale pokud žiješ ještě 
tady, tak máš úkol – být svatý. Být jiný. Nepřizpůsobovat se 
nekřesťanskému okolí v jeho pohanství. Máš úkol dobře o všem 
přemýšlet (to jsou ta opásaná bedra mysli, jak překládají Kraličtí) a 
užívat svou svobodu, žít jako ten, kdo je spasen, kdo se nebojí.  

Křesťan nemusí být za každou cenu nápadný, ale bude jiný. 
Máme-li dědictví v nebi, je naše životní cesta jen krátkodobý pobyt 
v cizině a vyhlížíme domov tam na druhém břehu. Proto můžeme mít i 
určitý odstup, distanc od světa: od jeho zájmů a priorit, ale i od jeho 
strachů. Všecko se přece děje pod předznamenáním Boží milosti, na 
kterou se spoléháme. A tak: Buďte svatí. Svatí ve svém obcování, 
v tom, jak žijete. 
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„Na to nemáme“, řeknou mnozí. A možná ani nechceme být 
svatí. Vždyť ta představa „svatých“ zahrnuje buď svaté Kryštofy a 
Anežky, ze kterých zbyly většinou jenom sochy (místo životního 
stylu). Anebo se nám vybaví zbožné pokrytectví, o které není co stát. 

Jenže to platí: Buďte svatí, jako je svatý váš Bůh. Bráníme se 
tomu, protože si myslíme, že to je nárok, výzva, abychom se chovali 
jako svatí. Ale to je omyl! Svatý totiž znamená  oddělený. Bůh je 
svatý, protože je docela jiný než jeho stvoření. A svatými se stávají 
skrze Boží přítomnost místa, věci i lidé: svaté je město Jeruzalém a 
svatý je chrám, kde Bůh přebývá. Izrael je svatý, protože si ho Bůh 
vyvolil za svůj lid. A tak také každý věřící je svatý, svým křtem, svou 
vírou oddělený a náležející Bohu! Svaté z nás nedělají naše dobré 
skutky nebo zásluhy, ale Boží blízkost! Ti, kdo žijí s Bohem a scházejí 
se v Kristově jménu k bohoslužbám – to jsou svatí, dokonce svaté 
kněžstvo! Svatý je tedy ten, kdo patří Bohu, ne kdo je mu podobný! 

Ale jistěže se nějak navenek projeví to, že člověk patří Pánu 
Bohu! Projeví se to v tom, že máme nová měřítka pro posuzování světa 
i sebe samých. Stojíme před Bohem, který posuzuje každého podle jeho 
skutků – bez nadržování!  Záleží vám na tom, jak vás vidí Bůh, nebo 
na tom, jak vás posuzují lidé?  Komu se přizpůsobujeme, podle koho 
se orientujeme, komu se chceme líbit ve svém jednání, rozhodování, 
v tom, co říkáme a děláme?  

Ať to zní sebedivněji, možná bude v téhle souvislosti zřejmé, 
že když nad sebou uznáme Boží autoritu, vede to k veliké svobodě! 
Jsme osvobozeni od toho, co si o nás myslí lidé. Dokonce i od toho, co 
si o sobě myslíme sami. Jak vidíme sami sebe. Důležité je přece to, jak 
nás vidí Bůh! Zkuste se na sebe takhle podívat! Víte, jak vás Bůh vidí? 
Jako poklad! Dal by na nás nejen zlato a stříbro, ale skutečně DAL 
svého Syna. Nechal prolít Kristovu krev – aby nás získal. Vykoupil 
nás, patříme mu. Nosíme teď také jeho jméno (křesťan je Kristovec, 
Kristův člověk).  

Do prázdnoty života, kdy se člověk ptá: K čemu tady vlastně 
jsem? Jaký to má smysl? Do toho našeho tápání a hledání smyslu 
života zní osvobodivé: Jsi můj! Já chci, abys byl! Já jsem tě vykoupil a 
povolal tvým jménem. Buď svatý – dávej najevo, že patříš Bohu. Už 
nemusíš obhajovat svou existenci. Jsi tu proto, že tě tu Bůh chce mít a 
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má pro tebe úkol. Počítá s tebou. A jsou to konkrétní úkoly. Patříš do 
velkého plánu, který měl Bůh už dřív, než stvořil svět. Prostě 
odjakživa, co je Bůh Bohem. Že tě má rád, to není jeho momentální 
nápad!  

Bůh už před stvořením světa vyhlédl toho Beránka, který 
zaplatí naše dluhy. A stalo se to. Je to hotovo. Žijeme pod tímhle 
pozitivním předznamenáním, že zlo, hřích, smrt, temnota jsou 
z Božího rozhodnutí  překonány. Že budoucnost patří živému Bohu, 
který si nenechává život jen pro sebe nebo jen pro některé vyvolené – 
ale smrt likviduje, přemáhá, staví na slepou kolej, a cesta dál vede jen 
do života! Skrze Krista máte k tomuhle Bohu  blízko jako k Otci. 
Smíte v Kristově jménu předstupovat před tvář tohoto soudce – a nebát 
se!  

Ta bázeň, se kterou přicházíte – a která je namístě! – to vůbec 
není strach. To je úcta, to je vděčnost, to je vědomí nezaslouženosti, a 
přesto důvěry. Bázeň před Bohem se projevuje poslušností. I 
broučkovská ranní modlitba to v naprosto stejném duchu formuluje: 
„Ó náš milý Bože, povstali jsme z lože a pěkně tě prosíme, dej ať se tě 
bojíme. Bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme.“ Bázeň Boží 
vede k poslušnosti. Ale to není vynucená poslušnost, protože se nic 
jiného nedá dělat. Je to poslušnost Boží autority, která osvobozuje. 
Chcete poslouchat a chcete se dát vést, protože jste poznali, že je to 
k vašemu dobru. Že je to to nejlepší, co můžete vůbec udělat. 
Naslouchat Bohu, poslouchat Boha znamená být v Boží blízkosti. To 
je svatost. Nejsou to tvrdě sevřená ústa a křečovitá moralistická 
zbožnost. Bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme, říkali 
Broučci. Pobývání v Boží blízkosti znamená být v blízkosti života, 
naděje a činné lásky. 

Víte, že vás ještě čekají všelijaké zkoušky. Víte taky, že je to 
jen nakrátko, ale právě v těch zkouškách máte možnost ukázat svou 
vděčnost, projevit svou víru. Tím se přidáváte k tomu Božímu dílu, tím 
se stáváte svědky a spolupracovníky. Přicházejí-li situace, kdy se lidé 
bez víry hroutí, vy se hroutit nemusíte. Uprostřed nemoci, stárnutí a 
umírání smíte zůstat pokojní, protože víte, že od vašeho Pána a 
Spasitele vás neodloučí nic! Vůbec nic. Ani ta z našeho pohledu 
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poslední – z jeho pohledu předposlední – zastávka – smrt. Smrt přece 
končí vzkříšením!  

Ale víru nedáváte najevo jen v situaci ohrožení: každý den 
nabízí všelijaká rozhodování, ve kterých můžete ukázat, že vaše naděje 
přesahuje to, co je vidět a na co spoléhají všichni kolem vás. Může na 
vás být vidět, že se nebojíte budoucnosti, protože jste v rukou toho 
Vzkříšeného, se kterým jste v kontaktu a skrze něhož máte i vy naději 
na vzkříšení. Každý den přicházejí situace, kdy můžete projevit ochotu 
ke službě a lásce. Opásejte bedra své mysli! Nebuďte pohodlní a líní 
přemýšlet  a ptát se, jak být užitečný Bohu i lidem. K čemu tady a teď 
mám jako křesťan být. 

Jistěže každý den také znovu přicházejí pokušení. Žijeme i jako 
věřící lidé normální život. A právě těm, kdo se pokoušejí o tuhle 
„svatost“, o spojení s Kristem, o život v Boží blízkosti, těm se ukazuje 
rozdíl mezi žádostmi, touhami, které byly dřív. Kdo o svém životě 
nepřemýšlí, nemá co řešit. 

Byli jste vykoupeni, a tak zkuste žít jako vykoupení, jako 
svobodní lidé! Stává se, že když je člověk dlouho spoután, že pak 
neumí chodit, protože si na ty spoutané nohy zvykl. A i když je má 
volné, jenom se šourá. Vy jste skutečně svobodní! To je fakt, který 
nikdo nemůže zpochybnit, ani sprovodit ze světa. Proto se nenechte 
fascinovat strachem, že to nepůjde. Neohlížejte se do minulosti, 
kolikrát se vám to nepodařilo a že to stejně nemá cenu. Má to cenu. 
Bůh ji zaplatil! A vám otvírá budoucnost vzkříšení. Dívejte se směrem 
k tomu, co vás čeká: vzkříšení a sláva spolu s Kristem. Amen 

MODLITBA 

Pane Ježíši Kriste, prosíme, posvěcuj nás svou blízkostí, 
naplňuj Duchem svatým, abychom zrcadlili tvou dobrotu, tvou ochotu 
ke smíření a odpuštění i tvou naději pro každého člověka.  Amen 
 
PÍSEŇ č. 684 Učiň mne, Pane, nástrojem  
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SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Pane Ježíši Kriste, ve tvé jméno jsme pokřtěni, ve tvém jménu 
jsme tu byli shromážděni a ve tvém jménu se také rozejdeme každý do 
svého domova, do svých rodin, ke svým otázkám, úkolům, starostem. 
Prosíme, zůstávej s těmi, kdo si nevědí sami se sebou rady. Zůstávej 
s těmi, kdo se pokouší žít lépe, odvyknout zlozvykům, nebát se o sebe, 
vidět také starosti a potřeby druhých. Posvěť je a dej, ať mohou zažít 
moc víry. 

Prosíme za ty, kdo jsou vyloučeni ze společenství kvůli 
nemoci, prosíme za ty, kteří jsou osamělí, protože ztratili životního 
partnera. Prosíme za ty, kdo k sobě ještě nikoho nenašli. 

Prosíme za tvou uzdravující moc pro lidi znesvářené, pro ty, 
kdo se rozvádějí, pro ty, kdo ztratili domov a nemají kam jít. 

Pane, daruj pokoj a smíření i mezi národy Palestiny a Izraele. 
I my patříme k těm, kdo potřebují tvoji pomoc a lásku 

v příštích dnech. Vyhlížíme tě, Pána, který nalomenou třtinu nedolomí 
a kouřící knot neuhasí, a prosíme: Pane, přijď a daruj nám svůj pokoj. 
 Amen 

POSLÁNÍ 

Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm 
zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, 
jak jste v ní byli vyučeni. Znovu a znovu vzdávejte díky! (Kol 
2,6) 

POŽEHNÁNÍ 

Požehnej vás Bůh Otec i Syn i Duch svatý. Jděte ve jménu 
Páně.  Amen 

PÍSEŇ č. 452 Za dar Slova 
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BUĎTE ŽIVÝMI KAMENY 

VSTUPNÍ SLOVA 

Milí bratři a sestry, vítám vás  k dnešním bohoslužbám. Ať nás 
všechny provází touto nedělí milost našeho Pána Ježíše Krista, láska 
Boží a přítomnost Ducha svatého.  

Toto je den, který učinil nám Hospodin, jásejme a radujme se 
z něho. Haleluja! 
 

PÍSEŇ č. 180  Vše má, Bože, chválit tebe 

MODLITBA 

Zasloužíš si, Pane Bože, chválu a poděkování. Proto tu jsme, 
abychom tě chválili, děkovali ti a rozhlašovali, že ty jsi ten nejlepší! Jsi 
jediný Bůh, který kdy něco udělal pro lidi – a pořád ještě dělá. 
Děkujeme ti za dary, které nám velkoryse dáváš a které potřebujeme 
k životu. Za vzduch, který dýcháme, za vodu, kterou pijeme, za chléb, 
který jíme. A také ti děkujeme za lidi, které máme kolem sebe, na které 
se můžeme usmát, obejmout se s nimi, postěžovat si jim. 

Děkujeme za to, že díky lidem, kteří v tebe uvěřili, jsme 
uslyšeli evangelium i my. Ano, Pane, za církev, za její svědky a anděly 
ti patří obzvlášť velký dík.  

A ten největší dík ti patří za tvého Syna, dar ztělesněné lásky. 
Už si neumíme představit život bez něj, svět bez církve, budoucnost 
bez vzkříšení. Díky tobě, Bože, Pane Ježíši Kriste i Duchu svatý, díky 
tobě jsme tady jako tvoji vyvolení, omilostnění, jako dědicové Božího 
království. Máme důvod se radovat, zpívat, těšit se z toho, že jsme tu 
společně. Máme důvod k radosti i proto, že k tobě, dobrému Pánu, 
můžeme zvát i ty, kdo dosud nevěří. 

Prosíme, posvěť nás svou přítomností. Bez tebe nejsme nic, ale 
s tebou jsme svaté kněžstvo a přinášíme ti oběť díků a chval. Amen 

 74



ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

První biblické čtení je zapsáno v Evangeliu podle Jana, 
v kapitole 15., kde od verše 16. do 20. čteme tato Ježíšova slova: 

Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás… 
PÍSEŇ č. 680 Nás zavolal jsi, Pane 

KÁZÁNÍ 

Základ dnešního kázání je zapsán v První epištole Petrově ve 2. 
kapitole, kde od verše 2. do 10. čteme: 

Jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném 
duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení… 
Stává se, že lidé přijdou požádat o křest pro svoje dítě a mají 

dojem,  že to bude jakési jednorázové magické znamení, které toho 
jejich potomka bude po celý život chránit před zlým a zajistí mu 
šťastnou budoucnost. Církev a sbor je nezajímá, ani lidi kolem nich. 
Pokládají křest a víru za něco naprosto soukromého, co má význam jen 
pro ně. Je to, jako by chtěli zkonzumovat to dobré, vycucnout z církve, 
co jinde není, a nechat si to pro sebe. Jenže víra není věc soukromá. 
Křtem se člověk stává součástí společenství, je začleněn do těla 
Kristova. Do církve. Víra není jen cesta k Bohu a zpátky, nějaké 
soukromé požehnáníčko. 

Středem přečteného oddílu z První epištoly Petrovy je cenný, 
vyvolený kámen. Zvláštním způsobem kombinuje autor tohoto listu tři 
starozákonní citáty, kde se na jedné straně mluví o základním kameni, 
na kterém všechno stojí, a na straně druhé o tom posledním kameni, 
„úhelném“, který drží celou klenbu. Autor chce zdůraznit, že Hospodin 
udělal ve svém příběhu s námi lidmi nový začátek: do základů položil 
to nejcennější, to, co určuje smysl a cíl celé stavby, a současně svoje 
dílo završil, dokončil, zkompletoval. Vzkříšený Kristus je ten, který 
všechno nese, drží pohromadě a dává tomu smysl. Na Kristu stojí tvoje 
spasení, odpuštění hříchů i naděje vzkříšení. Bez něj to prostě nejde!  
A tak ten nový život, který pro tebe ve křtu začal, není jen morálně 
vylepšený život, lepší chování a víc poslušnosti. To je život na zcela 
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nových předpokladech, s novou perspektivou. Procesu, jímž se do něj 
vstupuje, se říká „znovuzrození“. 

To začíná tam,  kde lidé k tomuhle základnímu kameni 
přicházejí. Když v neděli ráno jdeme do kostela, není to jen tradice 
nebo povinnost. Je to vyznání. Vyznání toho, že ve své víře nejsme 
osamoceni, že nejsme jako kůly v plotě, ale tvoříme společenství. 
Tohle společenství sahá přes hranice národů i generací. A je moc 
důležité. Bez církve se ke Kristu nedostaneš. I když je víra osobní 
vztah, bez těch druhých lidí to nejde.  Jako by to byl zvláštní  bonus: 
člověk stojí o vztah k Pánu Bohu a navíc dostává nové bratry a sestry. 
Když Kristus spojuje lidi se sebou samým, propojuje je i vzájemně 
s mnoha dalšími, kteří mu také patří. Bůh nestojí o zbožné jednotlivce, 
ale o společenství lásky a služby. A tohle společenství také  skrze 
Krista vytváří. Všechna zaslíbení, která si přivlastňujeme už ze Starého 
zákona, platí pro společenství, ne pro jednotlivce, který se chce ujistit o 
svém vlastním spasení, a ti další že mu mohou být mu ukradení! 

Bible popisuje mnoha obrazy, co to je a jak vypadá církev: 
Boží pole, vinice, zahrada, město. Vždycky jde o společenství 
mnohých. Privátní, soukromé křesťanství je nesmysl!  A zvlášť to 
vynikne, když je řeč o kamenech. Jednotlivý kámen, i když perfektně 
opracovaný, není k ničemu. Spíš překáží, povaluje se a člověk o něj 
zakopne. Jen ve spojení s ostatními kameny získává svou důležitou 
funkci, svůj smysl, je součást celku. Některé kameny patří k opevnění, 
jiné vymezují prostor, některé jsou nosnými sloupy, jiné tvoří schody. 
Každý z nich má omezenou funkci, a přesto je nepostradatelný pro 
ostatní. A ještě víc: jeden kámen je držen, nesen ostatními. Moje víra 
potřebuje druhé lidi. Kde bych byl bez těch, kteří mi o Bohu poprvé 
řekli a tak mi víru dosvědčili, zprostředkovali, vysvětlovali, kteří mi 
byli oporou v pokušeních. Ale teď jsem i já takovým kamenem pro 
druhé, nesmím jim to zůstat dlužen. 

Přicházejte tedy a buďte živými kameny! Možná to slyšíme 
jako rozkaz, nárok, povinnost. Buďte živí! Snažte se, hecujte se, 
usilujte! Ale je to jinak: V tom PŘICHÁZENÍ ke Kristu se živými 
kameny stáváte. Když přicházíte, stáváte se jimi, protože se blížíte ke 
Kristu. Připodobňujete se jemu, a protože on je živý, i vy se živými 
stáváte. V tom je ten fígl! Na cestě za Kristem, v tom „následování“, 
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v jeho blízkosti se stáváme živými kameny. Ne díky svým zásluhám 
nebo snažení, ale díky jemu! Jeho život se rozlévá i na nás. Ve 
společenství věřících, kde je Kristus středem, se stáváme duchovním 
chrámem. A dostáváme nesmírně důležitý úkol. 

K čemu slouží chrámy? K setkávání s božstvem. Tak tomu 
bylo odjakživa v pohanských zemích i v Izraeli. První křesťané se však 
odvážili říci: Bůh už se nezjevuje v chrámě, ale v Ježíši Kristu! A 
v tomto světě je Kristus přítomný skrze lidi, kteří v něho uvěří. Skrze 
nás! Bůh ještě v tomto světě není viditelně pro všechny. Není na dosah 
komukoliv a kdekoliv. Ale mezi námi – když ho vyznáváme, chválíme, 
když se modlíme – mezi námi a na nás působí, tady je! Shromáždění 
věřících tak poskytuje něco, co jinde ve světě není k mání! (Nevěřící 
lidé kolem nás to ostatně dobře tuší.) 

Když vy přijdete a tvoříte toto společenství, umožňujete Boží 
přítomnost v tomto světě! Kde by lidé jinak Boha mohli najít, kdyby tu 
přestal existovat sbor, kdyby nebyla církev? Kde by uslyšeli 
evangelium, kdyby se nekázalo? A kde by viděli, jak žijí křesťané, 
když ne na vás? Evangelium by zůstalo pustou, mrtvou teorií. Ale vy 
jste živé kameny! A nejen kameny duchovního chrámu, dokonce 
„svaté kněžstvo“! 

Asi se tak necítíte. Řekli byste, že to ten apoštol trochu přehnal. 
Ale nepřehnal: Ono to tak opravdu je. Jako vyvolený lid se smíme 
přibližovat k Bohu. To neumí a nemůže dělat každý! Objevovat se před 
Bohem, mít u něj audienci – skrze Krista, to je naše výsada! Jistě 
přicházíme i sami za sebe, ale specificky kněžské je to, že to děláme i 
za druhé a pro druhé. I dnes jste tady také zástupně za ty, kdo tu 
nejsou. Knězem je člověk vždycky pro druhé a za druhé – ne pro sebe. 
Tím je určen vztah křesťana ke světu: jsme tu pro něj, nejen ve smyslu 
služby, ale i ve smyslu bohoslužby. Svět to nedovede, ale my ano: 
chválit Boha, děkovat mu, vzývat jeho jméno! 

Máme to dělat i za druhé a pro druhé. Aby Bůh nepřišel 
zkrátka. Aby mu byla vyjádřena úcta a dík, na které má právo a na 
které čeká! Když připomínáme jeho jméno, děláme to za ty, kteří věřit 
nedovedou, za ty, které nikdo nenaučil se modlit. Za svoje příbuzné a 
přátele, kteří Krista ještě jako Pána nepoznali: i za ty stojíme před Boží 
tváří zástupně jako svaté kněžstvo. My – jako svaté kněžstvo? My, 
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kteří se tak dobře známe, jak jsme „nesvatí“? Ano, je to zázrak, že 
zrovna my jsme byli povoláni.  

Víra skutečně vůbec není samozřejmá. Není ani všemi 
přijímaná. Kristus je na jedné straně kámen úhelný, ale také kámen, 
který stavitelé zavrhli, odmítli. Při zvěstování evangelia se děje stále 
obojí: pro některé je to zpráva ke spasení, pro jiné, kteří neuvěří, je to 
kámen úrazu. Přijímán i nepřijímán, chválen i odmítán je Kristus 
v tomto světě. O tom máme vědět, abychom se nepřeceňovali ve svém 
úkolu a nečekali, že obrátíme na víru všechny sousedy a příbuzné. 
Jsme tu pro ně, to jistě. Svědčíme tím, že vytváříme společenství, kam 
jsou zváni, kde mohou uslyšet evangelium. Svědčit máme i svým 
všedním životem, prožívanou vírou, nadějí a láskou. Můžeme a máme 
se za druhé modlit. Ale nemáme je spasit. I na nevěře těch, kdo 
evangelium odmítají, si můžeme uvědomit, jak nesamozřejmým darem 
je víra. A chválit Pána Boha a děkovat mu, protože jsme ho dostali 
z milosti, bez vlastní zásluhy. A že i my můžeme hlásat mocné skutky 
toho, kdo nás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi 
jsme vůbec nebyli lid, ale nyní jsme lid Boží, pro nás nebylo slitování, 
ale nyní jsme slitování došli. Amen 

MODLITBA 

Náš Pane, bez našich zásluh, ze své nepochopitelné lásky dal 
jsi nám poznat svoji milost, vepsal jsi na nás své jméno a povolal jsi 
nás, abychom se stali tvými syny a dcerami a byli u toho, když konáš 
tady na světě své dílo. Prosíme, veď nás svým Duchem, abychom ti 
ochotně a rádi sloužili, a přidej nám k tomu i potřebnou sílu a 
moudrost. Amen 

 
PÍSEŇ č. 684 Učiň mne, Pane, nástrojem 
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SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Prosíme tě, Pane, za ty, kteří mají oči plné slz, ale i za ty, kdo 
plakat nedovedou. Za všechny, kteří si zoufají sami nad sebou i nad 
světem.  

Prosíme tě, Pane, za lidi, kteří žijí v režimech, kde je zakázáno 
veřejně vyznávat Krista. Prosíme za ty, kdo přesto mají odvahu se 
k tobě hlásit, i když jsou v ohrožení života.  

Prosíme za lidi zotročené touhou po věcech, po vysokém 
životním standardu, zotročené konsumem tak, že si neuvědomují, že 
lidmi je dělá schopnost vzdávat se něčeho ve prospěch druhých, sloužit 
a obětovat se.  

Prosíme za ty, kdo upadli do drogové závislosti, do závislosti 
na hracích automatech a počítačích nebo nedovedou být bez své práce. 

Prosíme za všechny upoutané na lůžko, za naše blízké i za ty, 
které neznáme.  

Prosíme tě za lidi, které – ať už z jakýchkoli důvodů – od 
ostatního světa dělí vězeňská mříž.  

Přimlouváme se za ty, kdo svým životním stylem dokazují, že 
s tebou je možné žít radostně, svobodně a vděčně.  

Prosíme za tvou církev, rozptýlenou po celém světě.  
Prosíme tě za ty, kterým jsem svěřili péči o pozemskou 

spravedlnost, občanský mír, rozumné a poctivé hospodaření.  
K tobě se obracíme spolu se vším stvořením. Vždyť ono také 

vyhlíží příchod tvého království a  vládu pokoje. A tak prosíme: Přijď 
již, Pane Ježíši, a naplň nás svým pokojem.  

Ve tvém jménu nyní společně voláme: Otče náš… Amen 

POSLÁNÍ 

Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je 
hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se 
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podpírajícími, a buduje se v lásve podle toho, jak je každé části 
dáno. (Ef 4,15-16) 

POŽEHNÁNÍ 

Požehnej tobě Hospodin a ostříhej tebe. Osvěť  Hospodin tvář 
svou nad tebou a buď milostiv tobě. Obrať Hospodin tvář  svou 
k tobě a dej tobě pokoj.  Amen 

PÍSEŇ č. 489 Tvé požehnání, dobrý Otče 
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ZPÍVEJTE HOSPODINU PÍSEŇ NOVOU! 

VSTUPNÍ SLOVA  

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné 
věci, zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost. (Ž 
98,1a.2b) Amen 

PÍSEŇ č. 98 Zpívejte Pánu nové písně 

MODLITBA 

Bože slitování a naděje, smrtí a vzkříšením tvého Syna skončil 
věk starý a začal nový. Děkujeme ti, že na něm dostáváme podíl skrze 
svůj křest. Křtem v nás spolu s Kristem umírá starý člověk a rodí se 
nový. Za to tě oslavujeme a chválíme. Za to ti zpíváme novou píseň, 
píseň o všem podivuhodném, co jsi s námi učinil. Jak snadno však 
upadáme do starých kolejí! Rození nového člověka provází bolest a 
námaha. A toho se snadno zalekneme. Raději nic neměnit a nic 
neriskovat, tak je to pro nás pohodlnější. Prosíme, posiluj nás svým 
svatým Duchem, abychom od svého nového lidství neutíkali, ale 
naopak v něm rostli a rozvíjeli je ve svém životě, v každodenních 
úkolech. Uč nás být věrnými a skromnými svědky tvé milosti, kteří 
vnášejí do lidské společnosti naději na nový svět. Věříme, že tvé 
stvoření, zraněné a porušené, bude jednou celé obnoveno tvou mocí, že 
staré smýšlení lidstva bude překonáno novým, vycházejícím z tvého 
Ducha. V této naději nás utvrzuj. Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO  

Poslyšte čtení z Písma svatého, jak je zapsáno ve Skutcích 
apoštolských, v kapitole 16., od verše 23. do 34:  

Když je důkladně zbičovali, zavřeli je do vězení a žalářníkovi 
poručili, aby je dobře hlídal… 

PÍSEŇ č. 610 Kéž bychom to uměli  
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KÁZÁNÍ 

Základem kázání jsou slova z 12. kapitoly knihy proroka 
Izajáše, verše 1. až 6.:  

V onen den řekneš: „Vzdávám tobě chválu, Hospodine! 
Rozhněval ses na mě, tvůj hněv se však odvrátil a potěšils mě… 
Milé sestry, milí bratři! Zpívejte Hospodinu píseň novou! Touto 

výzvou jsme otevřeli dnešní bohoslužby. Co je to vlastně ona „nová 
píseň“? Zkusme si nejprve představit její opak: starou, ohranou 
písničku. Tou jsou v našem životě opakované nářky, stížnosti, černé 
vidění světa, sebelítost, kritizování, svalování viny na druhé. Naproti 
tomu nová píseň, to je píseň vděčnosti, chvály a radosti, píseň pokory. 
Je to píseň těch, kteří svůj život nepokládají za samozřejmost, ale za 
zvláštní Boží milosrdenství. Je to píseň těch, kteří nevidí v životě jen 
to špatné, ale vidí také podivuhodné, dobré a krásné věci. Je to píseň 
těch, kteří se navzdory všem ztrátám cítí být obdarováni. Takoví lidé 
zpívají spolu s prorokem Izajášem: Vzdávám tobě chválu, Hospodine. 
Rozhněval ses na mě, tvůj hněv se však odvrátil a potěšils mě. Bůh je 
má spása, doufám a jsem beze strachu.  

Jak si však můžeme tuto novou píseň upřímně osvojit? Jak 
můžeme zpívat, že jsme beze strachu, když všechen náš strach dosud 
nezmizel? Stále máme spoustu strachů: strach ze samoty, z prázdnoty, 
ze smrti, strach z nemocí, z bolesti, ze závislosti na druhých, z umírání, 
strach o partnera nebo o partnerku, o děti, o rodiče. To všechno je 
dávno ohraná písnička, ale nemůžeme ji přece beze všeho zahodit, 
když je tak pravdivá. Jak můžeme vůbec zpívat novou, jásavou píseň, 
když mnohé zůstává při starém, když své starosti nemůžeme jen tak 
odložit před dveřmi kostela, když strádají naši blízcí, když mnoho 
nevinných trpí bezohledností druhých?  

Všimněme si, že prorok Izajáš spojuje zpěv nové písně s oním 
dnem: V onen den řekneš: Vzdávám tobě chválu Hospodine. V onen 
den budeš Hospodinu zpívat jásavou píseň, chvalozpěv o vykoupení. 
Tento den však ještě nenastal. Ani pro Izrael, ani pro nás. Jsme mu sice 
o něco blíže, neboť víme, že Kristus zvítězil nad mocí lidského hříchu, 
nad mocí smrti. Zároveň však vnímáme, že v našem světě dosud 
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působí mnoho temných sil, že se v něm Kristova moc dosud plně 
neprosadila. Proto se nám ze rtů dere ta stará písnička, nářek a touha 
po vykoupení.  

A jistě je to zcela oprávněné. Vždyť i apoštol Pavel zná toto 
volání. V listu Římanům píše, že veškeré tvorstvo až podnes společně 
sténá a pracuje k porodu, že i my sami, kteří již máme Ducha jako 
příslib darů Božích, i my ve svém nitru sténáme, očekávajíce přijetí za 
syny, totiž vykoupení svého těla (Ř 8,22n). A tak společně s Pavlem 
toužebně vyhlížíme k onomu dnu, v němž budeme moci z plna hrdla 
zpívat tu novou, jásavou píseň o své záchraně.  

Máme–li však před sebou takový výhled, výhled, že jednou 
budeme zcela beze strachu, pak se již nyní začínají rozeznívat tóny 
nové písně v našem životě. Život s výhledem na vykoupení je jiný než 
život, který počítá jen s neustálým opakováním staré písničky. Nová 
píseň již nyní proměňuje kvalitu našeho života, neboť je to píseň 
naděje. Kdo si zpívá píseň o naději, ten smí již dnes zakoušet 
osvobození od mnoha strachů, obav a úzkostí.  

Proto Izajáš zpívá píseň o vykoupení, ačkoli se jeho lid nachází 
v zajetí, znesvobodněný, skleslý a malomyslný. Dosud na lid těžce 
doléhá Boží hněv kvůli jeho nevěrnostem. Prorok však svou písní 
předjímá, že hněv může a bude mít konec. Boží hněv není 
nekontrolovatelný afekt, nýbrž náleží do jeho lásky. Slovy jednoho 
německého teologa, je to Boží skutečné a účinné ne vůči hříchu. Je to 
Boží odpor vůči tomu, co člověku škodí, je to Boží odpor vůči tomu, 
čím člověk škodí sám sobě nebo druhým. Božím záměrem není 
člověka ponížit, srazit mu sebevědomí, nýbrž přivést jej zpátky k sobě.  

Zpíváme-li novou píseň v temných situacích svého života, není 
to popřením smyslu pro realitu, není to zavírání očí před nepříjemnou 
skutečností. Naopak. Zpíváme–li novou píseň i v temných situacích 
svého života, objevujeme pravé umění žít – s nadějí a se zřetelem k 
Bohu. Tak žil Izajáš, který zpíval novou píseň, ačkoli byl jeho lid 
zotročený a utištěný. Tak žil apoštol Pavel spolu se Silasem, kteří 
zpívali Bohu oslavnou píseň, ačkoli se nacházeli ve vězení. Tak žil 
Ježíš, který zpíval Bohu chvalozpěv po poslední večeři se svými 
učedníky, ačkoli stál před nejtěžším zápasem svého života. Ti všichni – 
ačkoli se nacházeli v nebezpečí – žili s novou písní na rtech. Ti všichni 
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zpívali v předjímce své záchrany: Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem 
beze strachu.  

I pro nás je nová píseň lékem proti obavám a tísni. Pomáhá 
nám přemáhat úzkost z toho, co špatného jsme učinili nebo co 
špatného nás potkalo. Pomáhá nám přemáhat i strach z toho, co nás 
teprve čeká. Ta píseň nám říká: Nemusíš se bát, protože Hospodin je 
tvá záštita a píseň, stal se tvou spásou. I kdyby tě snad zklamal někdo 
velmi blízký, i kdybys ztratil někoho, koho miluješ, i kdyby ses ocitl 
bez přátel a bez pomoci, i kdyby tě opustily tělesné a duševní síly, i 
kdyby ses dopustil něčeho, co nelze vzít zpět, neboj se! Hospodin 
nepřestane být tvou záštitou a písní. Ujme se tě ve tvé slabosti, neboť 
on je tvá spása. On je tvá síla i potěšení, on je tvá záchrana z bolesti a 
hříšnosti tvého života. 

Nová píseň nám otvírá nadějný výhled, a to i tam, kde se nám 
na budoucnost nechce ani pomyslet. Náš pohled na situaci bývá 
omezený, zúžený, zkrácený. Nová píseň naproti tomu rozšiřuje naše 
horizonty. Právě když nám není zrovna do zpěvu, právě v této chvíli 
nás zpěv nové písně ujišťuje, že situace není bezvýhledná. Nová píseň 
zpívá o tom, že za temnými mraky se skrývá slunce, že za naším 
omezeným horizontem to jde dál.  

Proto Izajáš na konci své promluvy přechází z budoucího času 
do přítomného a říká: Jásej a plesej, ty, která bydlíš na Sijónu, neboť 
Veliký je ve tvém středu – Svatý Izraele. Tedy nejen v onen den budeš 
zpívat, ale již dnes jásej a plesej, zpívej tu novou píseň o naději. 
Jestliže zpíváš novou píseň, mraky se dávají na ústup a paprsky slunce 
již nyní pronikají do tvého života. Amen 

MODLITBA 

Pane Bože, svědectví o tvé záchraně nás vytrhává z letargie a 
otvírá nám ústa ke zpěvu. Hledíme–li k tobě, získává naše přítomnost 
novou kvalitu. Prosíme, rozšiřuj nám horizonty toho, co vidíme, a 
posiluj nás svým Duchem ve chvílích, kdy se nám vytrácí naděje.
 Amen 
PÍSEŇ č. 614 Vzdávám ti, Bože, chválu svou 

 84



SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Pane Ježíši Kriste, prosíme, povzbuzuj nás svým Duchem k 
tomu, abychom pořád neopakovali jen tu starou, ohranou písničku, ale 
abychom ti zpívali novou píseň. Vždyť již nyní máme kolem sebe a 
před sebou mnoho dobrého, krásného a nadějného.  

Prosíme za ty, kdo vidí všechno v těch nejčernějších barvách, 
za pesimisty, za lidi, kteří se neumějí z ničeho radovat. Otvírej jim oči, 
aby se i oni mohli těšit z tvých dobrých darů a z naděje spasení.   

Prosíme za všechny tvé věrné svědky, za ty, kteří neumlkají ani 
tehdy, když jim hlásání evangelia ztěžuje život. Dej jim sílu vytrvat a 
s důvěrou očekávat své vykoupení. 

Prosíme za ty, kdo se postavili na stranu zla a smrti. Kéž se i 
oni setkají s tvým evangeliem a jsou jím přivedeni k pokání.  

Prosíme za mocné tohoto světa. Veď je k odpovědnému 
nakládání se svěřenou mocí, ne podle vlastních zájmů, ale s ohledem 
na hodnotu lidského života.  

Buď při nás, když ve tvém jménu společně prosíme Boha: Otče 
náš... Amen 

POSLÁNÍ 

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: 
se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností 
v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám 
dává Duch. Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve 
jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. (Ko 3,16–
17) 
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POŽEHNÁNÍ  

A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v 
Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví 
na pevný základ. Jemu náleží panství na věky věků!  (1Pt 5,10) 
 Amen 

PÍSEŇ č. 555 Jezu, rač ty sám 
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JSME-LI ŽIVI BOŽÍM DUCHEM 

VSTUPNÍ SLOVA 

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. 

Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. 
Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepřičítá, v jehož 
duchu není záludnosti… Svůj hřích jsem před tebou přiznal, 
svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem: „Vyznám se 
Hospodinu ze své nevěrnosti.“ A ty jsi ze mne sňal nepravost, 
hřích můj. Proto ať se každý věrný k tobě modlí v čas, kdy tě 
lze ještě nalézt. (Žalm 32,1-2.5-6a)  Amen 

PÍSEŇ č. 32 Blahoslavený, komu odpuštěno 

MODLITBA 

Pane, shromáždili jsme se, abychom vzývali tvé jméno, 
abychom slyšeli tvé Slovo a skrze to přijímali novou sílu pro cestu, 
která je před námi. Promluv k nám. Dej každému z nás, co právě 
potřebuje: útěchu, kde je malomyslnost; naději, kde doléhá strach; 
prožitek odpuštění, kde se člověk trápí ve svých vinách; radost, kde 
vládne temnota; ale také napomenutí, kde chceme jít svou cestou bez 
tebe. 

Ty nás chceš nést a provázet na všech našich cestách. Říkáš 
nám své Ano, ať je náš život sebevíce zavalen problémy. Daruj nám 
nově důvěru, abychom tvé Ano ve svém životě nechali platit. A dej 
nám i sílu, abychom se v jistotě tvé lásky mohli přiklonit k druhým, 
kteří na nás čekají. Použij si k tomu i tohoto našeho shromáždění.  

Uvědomujeme si, jak jsme nakloněni, abychom si z biblické 
zvěsti brali hlavně to, co je nám blízké nebo co nám vyhovuje. 
Nejednou s tvým Slovem zacházíme podle svých představ, jak se nám 
to hodí, na podepření vlastních názorů proti druhým lidem. Prosíme, 
odvrať od nás toto pokušení a otevři naše uši i srdce, abychom byli 
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vnímaví ke všemu, co k nám z tvého Slova přichází. O to vše prosíme 
ve jménu našeho Pána, Krista Ježíše. Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

První čtení z Písma svatého je zapsáno v Evangeliu podle Jana, 
v kapitole 8., od verše 1. do 11.: 

Ježíš odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu 
a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. 
Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu… 

PÍSEŇ č. 649 V tobě je radost 

KÁZÁNÍ 

Druhé čtení z Písma svatého, které je i základem kázání, je 
z Epištoly Galatským, od 25. verše 5. kapitoly do 3. verše 6. kapitoly: 

Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit. 
Nehledejme prázdnou chválu, nebuďme jeden ke druhému 
vyzývaví, nezáviďme jeden druhému. Bratři, upadne-li někdo 
z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím 
Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a 
každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. 
Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon 
Kristův. Myslí-li si někdo, že je něco, a přitom nic není, klame 
sám sebe. 
Křesťané v Galácii (v centru dnešního Turecka) kladli velký 

důraz na Zákon. Proto se také slovo “zákon“ vyskytuje často i 
v dopisu, který jim píše apoštol Pavel. 

Přirozeně nejde o státní zákony, nýbrž o různé náboženské 
předpisy. My dnes některé z nich považujeme za důležité, jiné nám už 
připadají bezvýznamné. Pro tehdejšího člověka však všechno bylo 
stejně důležité: desatero přikázání stejně jako svěcení svátečních dnů 
nebo dodržování předpisů o tom, co se smí jíst a který pokrm je 
zakázán, a především obřízka. Správný křesťan je ten, kdo to všecko 
dodržuje. Podle toho se pozná, má-li člověk Božího Ducha. A jestli se 
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kdo tímto zákonem neřídí, tak to znamená, že není správným 
křesťanem a že Božího Ducha nemá. 

Řekneme si, že takové starosti, jako co je dovoleno jíst a co ne, 
už dnes nemáme. Ale ten způsob uvažování nám tak docela cizí není. 
Kolikrát se řekne, že „správný křesťan“ musí dělat to a to. A když to 
nedělá, tak že to s jeho křesťanstvím není v pořádku. Kolikrát něco 
takového vyslovíme i my sami. 

Přirozeně přitom jde o jiné věci než tehdy. Příkazy a předpisy, 
co je správné a co ne, se církev od církve a čas od času mění. Jedni 
zdůrazňují, aby byli lidé pokřtěni, konfirmováni a církevně oddáni. Jiní 
považují za rozhodující pravidelnou návštěvu bohoslužeb nebo 
modlitbu před jídlem. V různých náboženských skupinách a sektách se 
základním měřítkem správného křesťanství mohou stát i věci velmi 
kuriózní, třeba co si žena může nebo nemůže vzít na sebe. Co všechno 
se může stát takovým zákonem! Co všechno v různých dobách 
zákonem bylo! Dokonce i samotná Boží přikázání, tyto dobré Boží 
směrovky pro náš život, se mohou stát zákonem, který neosvobozuje,  
nýbrž je bezohledným nařízením a udržuje člověka ve strachu. 

Všichni známe biblický příběh o Ježíši a cizoložné ženě. 
Jedinečným způsobem odkrývá tento příběh skrytý mechanismus, 
který se tak často projevuje a hraje tak velikou roli ve vztazích mezi 
lidmi:  Může-li člověk ukázat prstem na druhého, zbavuje ho to pocitu 
vlastní viny. Umožní to zapomenout na vlastní špatné myšlenky a 
skryté tužby, kterými je člověk ovládán. Poukazují na cizoložnici, a 
když to činí, mohou zapomenout na vlastní cizoložná přání a hnutí. 

Boží přikázání se pak stávají obuškem proti druhému. 
Nesbližují lidi, ale rozdělují. Nespojují, ale stavějí jednoho proti 
druhému. Stávají se příkopem, který rozděluje: „Ty jsi jiný. Ty jsi 
hříšník. Ty k nám nepatříš.“ Tady přikázání nevedou k životu, nýbrž 
život ničí. 

Je tedy něco, podle čeho se pozná křesťan? Apoštol Pavel na 
tuto otázku odpovídá, jeho odpověď je však poněkud neobvyklá, až 
zneklidňující. Říká, že je tu jedna věc, která je důležitější než všechna 
pravidla, řády a přikázání, ať jsou pro náš život jakkoli důležitá. „Berte 
na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.“ 
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Tento verš se někdy cituje v rozhovorech se snoubenci před 
svatbou: že v manželství je tu jeden pro druhého, že jeden má při 
druhém stát i ve dnech zlých. To je jistě pravda. Nejvlastnější smysl 
těchto slov je však poněkud jiný. Nejde tu totiž o jakákoli břemena, 
třeba ve smyslu různých životních starostí a trápení, nýbrž o jedno 
docela konkrétní břemeno: totiž břemeno selhání, břemeno hříchu. 

My křesťané nejsme svatí. Vždy znovu přestupujeme 
přikázání, vzdalujeme se od svých bližních. Byť byla naše víra 
sebesilnější, stále patří k našemu životu i pochybnosti a zase znovu se 
ocitáme daleko od Boha. Byť byla naše naděje sebepevnější, patří 
k našemu životu i strach a lpění na tom, co máme. I kdybychom měli 
sebevětší lásku, zůstává v nás i  egoismus a hněv. Tak se to projeví se 
v životě každého člověka, jednou tak, podruhé jinak.  

A právě na to bychom jako křesťané neměli zapomínat. Denně 
přece v modlitbě říkáme: „zbav nás od zlého.“ Měli bychom si stále 
uvědomovat, že tím, co z nás činí Boží děti, není naše vlastní 
neposkvrněnost nebo dokonalost, ale Boží odpouštějící láska. A 
nespočívá celá křesťanova svoboda, na kterou tak zřetelně ukázali 
apoštol Pavel i reformátor Luther, právě v tom, že si o sobě můžeme 
přestat dělat iluze? Že můžeme sebe sama přijmout jako nedokonalé, 
rozpolcené bytosti, protože nás i jako takové chce přijmout Bůh?  

Není svoboda právě v tom, že si křesťan může dovolit 
skoncovat s úzkostlivým dodržováním Božího zákona, ať už to má 
podobu stravující starosti o splnění všech přikázání nebo pyšného 
předvádění vlastní dokonalosti? 

To je nesmírně důležitá věc i pro to, jak jednáme se svými 
dětmi. Jako rodiče máme znát své slabosti a meze. A máme být 
schopni přiznat je i svým dětem. Děti mají právo na své slabosti právě 
tak jako my. Snad není potřeba vysvětlovat, že tím není míněna a 
doporučována výchova na způsob „Nechte dítě, ať si dělá, co chce“. 
Jestliže však člověk vidí chyby druhého a přece ho přijímá a s láskou 
k němu přistupuje, pak už pochopil mnoho z toho, co se míní slovy 
„Jedni druhých břemena neste“.  

Všichni stále vězíme mezi vírou a nevěrou, láskou a sobectvím, 
nadějí a strachem – a přitom nás drží nekonečná péče a milost našeho 
nebeského Otce. Co to tedy znamená pro náš vztah k druhým, kteří 
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jsou na tom nakonec stejně jako my? Jaký důsledek to bude mít pro 
naše jednání? Právě to vyjádří Pavel větou: Berte na sebe břemena 
jedni druhých. Máme unést nevěru a sobectví a strach toho druhého. 
Nést ho i s jeho slabostí, pochybností i s dalšími důsledky, které z toho 
plynou. Právě tím se osvědčíme jako ti, kdo patří Kristu, že nebudeme 
skandalizovat druhé. Kdo tak činí, neuvědomuje si, jak velice je i on 
sám závislý na tom, že druzí nesou jeho slabosti. „Myslí-li si někdo, že 
je něco, a přitom nic není, klame sám sebe.“ 

Můžeme říci, že právě v tom je pravá humanita: umět nést 
břímě druhého člověka. Takové je svědectví křesťansky chápaného 
lidství. To je pak hlubší solidarita než jen ta, která je založena na 
společných zájmech a cílech. Je to solidarita, která zůstává věrná 
druhému člověku i v jeho selhání – protože právě tak je nám věrný 
Bůh.  

K tomu však i my sami potřebujeme odpuštění a nový začátek, 
potřebujeme se vždy znovu vracet k Ježíši Kristu. Stejně jako tehdy 
v Galácii, i v našich sborech se často projevuje něco jiného. Totiž, že 
v popředí nestojí Boží milost, která nás lidi spojuje, nýbrž zákon, který 
já dodržuji a ten druhý ne. Ale to pak i v církvi jen zrcadlíme, jak je 
to ve světě kolem nás: že totiž slabost jednoho je předností druhého. 
Hospodářský a politický zápas je často nemilosrdný. Se škodolibou 
radostí se odkrývá každá slabina konkurenta, aby toho bylo vzápětí 
využito k vlastnímu prospěchu. 

Projevy takové nemilosrdné konkurence se objevují i mezi 
křesťany, kteří by přece měli něco vědět o milosti, a přece 
se nerozpakují vyzvednout vlastní zbožnost na úkor druhých. Existuje 
„duchovní škodolibost“, s jakou někdy sledujeme a nenápadně nebo i 
nápadně připomeneme selhání druhých. S tím pak jde ruku v ruce 
obava, že by druzí mohli vypozorovat mé vlastní slabosti, a proto je 
důležité vytvořit vlastní fasádu, jen aby se nikdo nedozvěděl, jak tomu 
se mnou skutečně je, že i v mé zbožnosti jsou mnohé mezery. 

Je to zlé, když člověk k potvrzení vlastní víry potřebuje hřích 
druhého. To všecko měl Pavel před očima, když psal: „Jsme-li živi 
Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit. Nehledejme prázdnou 
slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden 
druhému.“ Ještě drastičtěji to vyjádřil o několik veršů dříve: „Jestli 
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jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem 
nezahubili.“ To bylo, prosím, řečeno křesťanům! 

Raději se však hleďme řídit Duchem Kristovým, jak k nám 
promlouvá z příběhu o cizoložné ženě. Takto Ježíše následovat není 
jen nesnadná cesta, která vyžaduje nemalé sebezapření; je to současně 
něco nesmírně osvobodivého. Jen si zkusme představit, co by to 
znamenalo, kdybychom se mohli spolehnout, že břímě našich vlastních 
chyb a slabostí nebude druhými zneužito jako v nějakém 
konkurenčním boji, ale že je nesou spolu s námi. Mohl bych se 
napřímit a nemusel bych se krčit, i kde jsem selhal, tak jako před 
Bohem mohu stát vzpřímeně, i když jsem selhal. 

Bojíme se takové otevřenosti mezi sebou. Člověk s tím má 
nepříjemné zkušenosti a je opatrný. Ale je pravda i to druhé: Kde 
k sobě lidé přistupují v kristovském duchu, tam se děje něco velkého, 
tam se věci mění, tam je člověk povzbuzen k novému životu. Tam - jak 
to Pavel napsal v jiné své epištole - se stáváme posly na místě 
Kristově. Vnášíme jeho smíření do našeho světa. Žijeme v jeho pokoji. 

Leckdo si myslí, že prosadit se vůči druhým je znamením síly. 
Apoštol Pavel nás vede k jinému pohledu: Vlastní sílu a skutečnou sílu 
osvědčím tím, že ponesu chyby a nedokonalosti druhých – v rodině, 
mezi přáteli, v úřadě, na pracovišti, ve sboru, prostě kdekoli jsem. To 
bude znamením pravého lidství, znamením milosti v světě, kde je 
milosti tak málo.  Amen 

MODLITBA 

Pane Ježíši Kriste, prosíme tě, veď nás svým Duchem a čiň si 
z nás své následovníky i v tom, že nebudeme druhé soudit, ale že se 
budeme navzájem přijímat s porozuměním a láskou. Zbav nás vší 
pýchy a namyšlenosti, tvrdosti i sobectví a vlož do našeho nitra 
pokorné vědomí, že jsme všichni odkázáni na tvé milosrdenství. Tváří 
v tvář všemu zlu nás veď k moudrému jednání, tak abychom si byli 
navzájem ku pomoci.  Amen 
 
PÍSEŇ č. 477 Snažujme se ve všem právě 
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SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Pane Ježíši Kriste, s vděčností přijímáme evangelium spásy. 
Dej, ať mu cele otevřeme své srdce, tak aby ovlivňovalo naše myšlení, 
bylo hybnou silou celého našeho života a vedlo nás správným směrem. 

Prosíme tě za církev, za vztahy mezi křesťany, za společenství 
bratří a sester všude na zemi: nechť mezi námi vládne duch 
porozumění a ohleduplnosti, ať umíme jedni k druhým přistupovat 
s bratrskou otevřeností, ať kolem sebe nešíříme nejistotu, ale navzájem 
si důvěřujeme, a také ať se nechceme prosazovat na úkor druhých. 

Prosíme za zemi, ve které žijeme. Dej, ať druhým lidem 
nezůstáváme dlužni nic z toho, čemu se učíme u tebe a co je dobré 
nejen pro nás, ale pro všechny a pro celý svět. Nechť při nás roste 
ovoce tvého Ducha, abychom mohli být světlem a solí. 

Prosíme za všechny, kdo pracují v oblasti práva: veď je 
k moudrému jednání, trpělivému naslouchání a správnému 
rozhodování, aby jejich činnost nebyla v rozporu s tvou spravedlností.  

Myslíme i na lidi, jejichž vina byla prokázána a kteří se dostali 
do vězení. Prosíme za práci všech, kdo se snaží přivést pobloudilé lidi 
na dobrou cestu. Dej jim k tomu potřebnou moudrost i trpělivost. 
Naplň nás všechny pokorou, abychom si nechtěli dělat rychlé úsudky o 
druhých, ale byli pamětlivi svých selhání i vlastních temných míst ve 
svém životě. Požehnej všem, kteří usilují o nápravu v malých i velkých 
věcech.  

Buď milostiv všem, na které dolehlo osobní trápení, kteří se 
dočkali zklamání, které zaskočila nemoc, kteří se nedokáží oprostit od 
všelijakých nedobrých pocitů. Ulehči jim v jejich starostech. Kéž i my 
sami jsme všude tam, kde konáš své dílo a kde nás potřebuješ. 

Společně tě prosíme: Otče náš… Amen 
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POSLÁNÍ 

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a 
není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj 
prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze 
špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, 
láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. (1K 
13,4-7) 

POŽEHNÁNÍ 

Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin nad tebou 
rozjasní svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě 
svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen 

PÍSEŇ č. 684 Učiň mne, Pane, nástrojem 

 94



BUDE-LI PÁN CHTÍT 

VSTUPNÍ SLOVA 

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. 

Oslavovati tě budu, Pane, celým srdcem svým a před mocnými 
žalmy tobě zpívati. Kteréhokoli dne vzýval jsem tě, vyslyšels 
mne a obdařils silou duši mou. Skláněti se budu k chrámu 
svatému tvému a oslavovati jméno tvé pro milosrdenství tvé a 
pro pravdu tvou; nebo jsi zvelebil nade všecko jméno své a 
slovo své. (Ž 138,1-2) Amen 

PÍSEŇ č. 138 Srdcem celým tebe, Pane 

MODLITBA 

Náš Bože a Pane, blížíme se k tobě s vědomím, že jsi svatý a 
nade všecko vyvýšený, svrchovaný Pán nebe i země, před jehož 
svatostí a spravedlností žádný z nás neobstojí. Ale zároveň k tobě 
vztahujeme své ruce s důvěrou, že ty jsi pro Pána Ježíše Krista náš 
nebeský Otec, plný milosrdenství a slitování, a že u tebe máme místo i 
my, obyčejní, nedokonalí a často chybující lidé. –  Naše pomýlení bývá 
i v tom, že tě neumíme vzít dostatečně vážně: nejen tvůj zákon a tvá 
přikázání, ale i tvé evangelium, tvoji věrnost a tvoji péči o nás. 
Uprostřed každodenního života se neodvažujeme spolehnout na tvá 
zaslíbení, víc věříme sobě nebo lidem, hledáme všelijaké záruky a 
jistoty, a nakonec býváme na všecko sami, na své starosti i na trápení 
světa, a není nám dobře. – Ale ty jsi nás nestvořil proto, abychom se 
starali a trápili, abychom žili v nejistotě, ve stresu či ve strachu. A když 
si sami všelijak kazíme život, někdy úzkostlivostí, jindy pýchou a 
falešnými jistotami, ty nás hledáš, dáváš nám slyšet své osvobozující 
Slovo. Ukazuješ nám na svého Syna a zveš nás, abychom ho 
následovali a šli cestou pokoje, důvěry v tebe i vzájemné lásky. 
Děkujeme ti za to. I přes všechno svoji hříšnost chceme zůstat tvoji i 
nadále. – Prosíme, přijmi nás, dej nám opět poznat svoji milost a svým 
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Duchem způsob, abychom znovu otevřeli svá srdce pro tvé 
evangelium, na ně se spolehli a z něho žili. Tobě samému vzdáváme 
čest i slávu. Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

První biblické čtené je zapsáno v Listu Efezským, v kapitole 1., 
od verše 3. do 10.: 

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista… 
PÍSEŇ č. 244 Ve jméno Krista doufáme (1-6) 

KÁZÁNÍ 

Druhé čtení Písma svatého, které je zároveň i základem kázání, 
je zapsáno v Listu Jakubově, v kapitole 4., od verše 13. do první 
poloviny verše 17.: 

A nyní vy, kteří říkáte: „Dnes nebo zítra půjdeme do toho a 
toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a 
vydělávat“ – vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? 
Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí! 
Raději byste měli říkat: „Bude-li Pán chtít, budeme naživu a 
uděláme to nebo ono.“ Vy se však vychloubáte a chvástáte. 
Každá taková chlouba je zlá. 
Apoštol píše o lidech, kteří zřejmě podnikají ve velkém, 

obchodují, a jejich činnost přesahuje hranice města i kraje, kde žijí. 
Všechny tyto aktivity nemohou dělat nahodile, musí si je promýšlet, a 
jejich plány sahají daleko do budoucna. Protože adresáty jeho dopisu 
jsou křesťanské sbory, předpokládáme, že šlo o lidi z církve, kteří měli 
i ve sborech při nejmenším značný vliv. Právě jim považuje za 
potřebné položit na srdce několik důležitých věcí. Ani slůvkem 
nenaznačuje, že by si počínali nepoctivě. Rovněž smíme předpokládat, 
že příčinou jeho kritiky není předpojatost a závist, nýbrž něco, co 
souvisí s náboženstvím, s přesvědčením, že v jejich jednání něco není 
v pořádku. 
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Co tedy apoštol kritizuje? Snad to, že obchodují, že podnikají, 
že vydělávají, nebo že tomu věnují hodně času? Že by mu vadil 
obchod jako způsob obživy? To by bylo možné na půdě starověkého 
Izraele, kde bylo zakázáno prodávat zboží za víc, než bylo koupeno. 
Ale v novozákonní době už byla v tomto ohledu situace jiná. Obchod, 
pokud obchodník lidi neokrádal, byl považován za řádné zaměstnání, 
za poctivý způsob výdělku. A právě tak bylo určitě nezbytné, aby si 
každý takový podnikatel svoji činnost dopředu promýšlel, aby plánoval 
své další kroky. 

Jakuba trápilo, když viděl, jak tito lidé uvažují jen na 
horizontální rovině. Počítají jen se sebou a také jen na sebe spoléhají. 
Říkáte: Půjdeme tam a tam, zůstaneme tam rok, budeme tam 
obchodovat, obchody budou přirozeně úspěšné, budeme vydělávat  – 
tohle všechno už předem vědí, mají to za jisté, protože tak si to prostě 
naplánovali.  

Ponecháme stranou, s jakou chutí (až zlomyslností) jsme si 
tenhle oddíl četli za dřívějšího režimu, kdy všecko muselo být 
naplánováno, od hospodářských úspěchů až po počet medailí, které 
mají být získány na olympiádě. Důležitější je, co k takovému jednání 
říká bible, a to Jakubovo slovo je aktuální i dnes. Tím spíše, že není 
neseno závistí a nepřejícností, ale ryzím zájmem o správný duchovní 
vývoj a růst těch zámožných bratří. Co tady v tomto ohledu tehdy 
nebylo (a leckde ani dnes není) v pořádku? 

Jakub to odhaluje jako chvástání a marnou chloubu. Vy se 
vychloubáte a chvástáte. Všecko vaše počínání vyrůstá z pýchy. A 
pýcha, to je počátek a prazáklad všeho zla, všech ostatních hříchů. 
Chlouba či pýcha znamená, že se všecko točí kolem mého JÁ. Já jsem 
si to naplánoval, já to dokážu, nic mi v tom nezabrání, všecky 
překážky odstraním. Když ne na jiné, na sebe se přece mohu 
spolehnout, na své síly, na své prostředky, na svoji kalkulaci, na svoji 
moudrost, na své styky. Mám všecko pod kontrolou. 

To je něco, co i teď dobře známe. Bible ovšem nevede ke 
škarohlídství, k podceňování sebe sama a vlastních sil, a už vůbec 
nechce snižovat lidskou aktivitu. Ta je potřebná. A právě tak je 
důležité, když něco dělám, abych si věřil. Mám-li něco dokázat, pak je 
sebedůvěra na místě. Špatné však je, a o to Jakubovi jde, když to mé 
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JÁ je pro mne první i poslední, když mne oslní a zaslepí do té míry, že 
ztratím soudnost a nevezmu v úvahu ani skutečnosti, které jsou 
naprosto zřejmé a zcela prokazatelné, jako je přirozená nezajištěnost 
lidského bytí.  

Dvě takové věci tu Jakub uvádí. První: Vždyť přece nevíte, co 
bude zítra. Do budoucnosti prostě nevidíme. Tady stačí uvést 
starověkou moudrost „Nechlub se zítřejším dnem, vždyť nevíš, co den 
zrodí“ (Př 27,1). A kdybychom chtěli ještě jiný biblický doklad, 
můžeme připomenout onoho sedláka z Ježíšova podobenství (L 
12,18nn), kterému se hodně urodilo, pochvaloval si, jak má vystaráno 
na mnoho let, a Bůh mu řekl, že je blázen! Že člověk nemá v moci ani 
den, který právě prožívá, to ostatně už naši předkové vyjádřili 
upozorněním, že člověk nemá chválit den před večerem. Každý z nás 
by mohl uvést příklad (ne-li z vlastního života, tedy ze svého okolí), 
jak stačil jeden okamžik, a všecko bylo rázem jinak. Toto vědomí nás 
má vést při nejmenším k pokoře; a utváří-li se můj život zatím jakž 
takž dobře, pak ovšem i k vděčnosti. 

Za druhé tu Jakub připomíná prostou biologickou skutečnost 
lidské pomíjitelnosti. Co je váš život? Jste jako pára, která se na 
okamžik ukáže a potom zmizí. Ať už měl na mysli ranní opar nebo páru 
nad hrncem, vyjde to nastejno. Jedno i druhé má krátké trvání. Čtenář 
bible si vzpomene na jiné podobné texty, že „člověk je jen pouhý 
vánek, i kdyby kdovíjak pevně stál“ (Ž 39,6.12), nebo na výrazné 
slovo z 90. žalmu o míře lidského věku (sedmdesáti či osmdesáti let), 
„a když to pomine, ihned rychle zaletíme“; nebo se nám vybaví 
vícekrát opakovaný obraz o květu, který opadá, a trávě, která usychá, a 
že „vpravdě lidé jsou ta tráva“ (Iz 40,6). Což opět vede nejen k pokoře, 
ale i k tomu, aby – jak řekl Ježíš a jak to v následujících verších 
připomene i Jakub – člověk neskládal poklady, kde je mol a rez kazí, 
ale zaměřil se na věci, které mají trvalou, vpravdě věčnou hodnotu.  

Tohle tedy říká Jakub na adresu naší lidské pýchy, vychloubání 
a falešné sebejistoty. Nechce zlehčit důkladnou přípravu na zítřek. 
K moudrému jednání patří, že člověk myslí na budoucnosti, že 
uvažuje, jak to bude dál. Člověk jako jednotlivec i lidstvo jako celek. 
Ať si však nepočíná, jako by sám měl všecko v rukou.  
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A tu se konečně dostáváme k tomu kladnému, co je v tomto 
oddílu napsáno. Dosud jsme slyšeli, jak ne. Teď tedy bude řeč o tom, 
jak ano. Jak se na budoucnost chystat (jak ji plánovat) správným 
způsobem, co všecko přitom vzít v úvahu.  

Raději byste měli říkat: „Bude-li Pán chtít, budeme naživu a 
uděláme to neb ono.“  Stručně řečeno jde o to, abychom ve svém 
pohledu na život a do budoucnosti nezapomněli na Pána Boha, v jehož 
rukou je i naše budoucnost. Tomu by ostatně měl rozumět i ten, kdo 
říká, že ze všeho nejdůležitější je zdraví, a na Pána Boha přitom ani 
moc nedbá. Ale třeba řekne: Budu-li živ a zdráv. To nejsou marná 
slova. Není to sice všecko, budoucnost nezávisí pouze na zdraví, jsou i 
jiné okolnosti, které mohou pořádně zatřást lidským životem, ale je to 
aspoň výrazem pokory. A pro toho, kdo říká, že „hlavně to zdraví“, už 
to samotné „budeme-li naživu“ může znamenat docela hodně. 

Ale zůstaňme u toho, jak to zde apoštol Jakub napsal: „Bude-li 
Pán chtít, uděláme to nebo ono.“ Na první poslech by z toho někdo 
nemusel mít dobrý pocit: Tak tedy o mně rozhoduje někdo mocný, kdo 
má všecko ve svých rukou, kdo je i nade mnou, komu jsem vlastně 
vydán na pospas. Bude-li chtít – nebude-li chtít, co mně zbývá než se 
sklonit a víceméně pasivně přijmout, co se tam nahoře o mně 
rozhodne. Jako by všecko bylo nezajištěné. Ale tak tomu přece není. 

1. Právě tváří v tvář tomu má znít první jistota: že i když Bůh, 
v něhož věřím, je mým absolutním a svrchovaným Pánem, že on není 
ani chladný osud ani despota, který by bezohledně prosazoval svoji 
vůli. On je přece Otec, který miluje a jehož záměry se mnou, s lidmi, 
se světem jsou zcela jistě dobré. Taková je i jeho vůle: dobro a jen 
dobro, to je to, co on chce a vždycky bude chtít. A to nejen v tom 
smyslu, aby se mi můj pozemský život vydařil, ale aby byl co nejvíc 
naplněn vším, v čem je skutečná hodnota našeho lidského bytí. 
V tomto směru on chce vést náš život. A já mu v tomto ohledu mohu 
důvěřovat, mohu se na něho spolehnout. Když myslím na to, jaká je 
Boží vůle o mně, pak si mohu být jist, že on mne o nic neošidí, že mi 
nezůstane nic dlužen. 

2. To vede k další úvaze, že totiž Boží vůle pro nás nemusí být 
záhadou a tajemstvím. Bůh k nám lidem přece mluví. Po celé věky 
k nám promlouval, a my lidé můžeme z Písma aspoň trochu 
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poznávat, co on chce. A tak snad víme, že on žehná všemu, co je 
dobré: dobrému jednání, dobrým slovům, dobrým úmyslům. A ovšem 
že nenávidí vše, co je zlé a co škodí. Veškeré dějiny Božího lidu, jak 
jsou zapsány v Bibli – už od nejranějších počátků, kdy všecko, co Bůh 
učinil, bylo dobré a velmi dobré, až do doby první církve – nám o Boží 
vůli něco vypovídají. Jako by nám dávaly nahlédnout, jak to u Pána 
Boha chodí. Jistě, nemůžeme mluvit za Pána Boha, stavět se na jeho 
místo. Ale snad nás Boží Duch také neponechává v úplné slepotě. 

3. Tím je naznačeno, k jaké aktivitě to vede i nás: co od nás 
Bůh očekává, co by se mu líbilo a co ne. Když tedy připravujeme svoji 
budoucnost, ptejme se, je-li to i jeho vůle, není-li to v rozporu s tím, 
jak si to tady na světě představuje on. Je-li to v souladu s naším 
křesťanským povoláním, není-li to na překážku pro růst jeho 
království. Tato úvaha by neměla být vynechána. Asi to nebylo 
prvotním záměrem Jakubovým, ale rozhodně bychom mohli číst jeho 
slova i v tomto smyslu: Zvažujte, zda to, co plánujete, je v souladu 
s Boží vůlí. 

4. K tomu patří i jiná důležitá věc: V náboženstvích, kde se věří 
v jednoho Boha, přinejmenším v judaismu a v křesťanství, má člověk 
k tomuto Bohu vztah, docela osobní vztah. I když je naším 
svrchovaným Pánem, můžeme s ním mluvit, můžeme se k němu 
modlit, můžeme mu předkládat své prosby. On sám nás k tomu vede a 
slibuje, že nám bude naslouchat a že naše prosby podle své vůle i 
vyslyší. My lidé můžeme svými prosbami Boží vůli ovlivňovat, takové 
je aspoň jeho zaslíbení, které se mnohokrát v bibli opakuje.  

5. To vše se dostává ještě do mnohem osobnější polohy, když 
do toho rozvažování započteme i Pána Ježíše Krista. Právě o něm je 
tady vlastně řeč. Apoštol neříká: Bude-li chtít Bůh, nýbrž bude-li Pán 
chtít – a Pán, to je titul Ježíše Krista. A jaká že je „vůle Boží v Kristu 
Ježíši o nás“, to říká bible zcela jednoznačně. Bůh chce, aby všichni 
lidé došli spásy (1Tm 2,4), spásy v Ježíši Kristu. A tady vlastně už ani 
nemusíme říkat „bude-li Pán chtíti“, protože naše spása, to abychom se 
pohybovali na dobrých cestách a posléze došli ke správnému cíli, to je 
něco, co on skutečně chce; tím si můžeme být jisti. 

A tak z toho přísného Jakubova napomenutí nakonec vychází, 
že tu nechce jenom sebejistého člověka odkázat do patřičných mezí. 
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V těchto jeho slovech je zároveň velký příslib. Ne nejistota, kdoví jak 
to bude a co na nás Bůh sešle, ani trpná odevzdanost do moci 
Nejvyššího. Nýbrž zaslíbení, že on chce naše dobro, že on je blízko, že 
jeho vůle o nás je vůle o naší spáse. Bůh, Otec Ježíše Krista, je s námi 
a bude s námi i v dalších dnech. Jeho pohled nás bude provázet (jako 
pohled otce, který ví o svém synu, má o něho zájem a neztrácí ho se 
zřetele, i když se syn dostane hodně daleko). Mějme to na mysli při 
všech svých, třeba i dalekých cestách. A právě tak při promýšlení 
všeho, co bude dál. Ať nás od něho nic neoddělí. Amen 

MODLITBA 

Náš Pane, děkujeme ti za tvé Slovo, skrze něž vstupuješ do 
našeho života. Ať je do povzbuzení, rada nebo napomenutí, je to 
projevem tvé věrnosti nám lidem a vždycky je to k našemu dobru. 
Prosíme tě, veď nás tak, abychom při vší své činnosti uměli naslouchat 
tvému hlasu, brali jej vážně při všem svém rozhodování a rádi se podle 
něho řídili. Amen 
 
PÍSEŇ č. 196 Co činí Bůh, vše dobré jest (1-3) 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Svatý Bože, postavil jsi nás na svět, abychom byli tvým 
obrazem. V tom, co děláme, se má zrcadlit tvá moudrost, naše počínání 
má nést pečeť tvé spravedlnosti, vše má být prodchnuto láskou k tobě i 
k lidem a tak sloužit ke tvé chvále. V pokoře myslíme na to, jak velice 
se od tohoto tvého stvořitelského záměru vzdalujeme. Prosíme, odpusť 
nám to a obrať naše myšlení i naše usilování správným směrem.  

Myslíme na sebe navzájem i na mnohé jiné; na to, jak si 
počínáme ve své každodenní práci, jaká jsou naše očekávání, jak 
zvládáme úkoly, před které jsme v životě postaveni. Děkujeme ti, daří-
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li se nám dobře. Není to zdaleka jen naše zásluha, každý zdar a každý 
úspěch je dílem tvé věrnosti, projevem tvého požehnání.  

Myslíme na lidi, na jejichž práci jsou závislí i mnozí jiní. Veď 
je k střízlivému a věcnému rozvažování a dej, aby si při svém 
rozhodování byli vědomi své odpovědnosti za druhé. Prosíme za ty, 
kteří musí daleko dopředu promýšlet, co a jak je potřeba činit. Prosíme 
za ty, jejichž dny jsou přeplněny prací, aby si dopřáli sedmý den jako 
den odpočinutí ve tvé blízkosti. Myslíme na lidi, kteří při svém 
zaměstnání musí hodně cestovat, buď s nimi i na jejich cestách a chraň 
je před neštěstím.  

Prosíme za všechny, kteří mohou být spokojeni s tím, jak se 
jim daří, aby se ubránili pokušení pýchy. Myslíme na ty, kteří byli ve 
svých očekáváních zklamáni, dej, aby spatřili jinou a novou cestu, 
kterou před nimi otvíráš. Prosíme za všecky nezaměstnané, aby 
nepřestávali být aktivní, aby si nezoufali, a také aby se ubránili 
pokušení laciného života. Jakkoli velké jsou rozdíly mezi lidmi, dej, ať 
nikdo nikým nepohrdá. 

Pane náš, jak mnoho tě všichni, jeden vedle druhého, 
potřebujeme. Ty s námi zůstáváš, kéž bychom i my zůstávali s tebou a 
vespolek si pomáhali. Nechť je každé dobré lidské dílo provázeno 
tvým požehnáním. 

Děkujeme ti, že to nejdůležitější je ve tvých rukou. Na to se 
teď chceme soustředit i v této společné modlitbě: Otče náš… Amen 

POSLÁNÍ 

Takto praví Hospodin:  „Nejsou myšlení má jako myšlení vaše 
ani cesty mé jako cesty vaše. Ale jako jsou vyšší nebesa než 
země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a myšlení mé myšlení 
vaše.“ (Iz 55,8-9) 

„Já nejlépe znám myšlení, která myslím o vás, dí Hospodin, 
myšlení o pokoji a ne o trápení, abych učinil vašemu očekávání 
konec přežádostivý. Budete mne hledat a naleznete mne, když 
mne budete hledat celým srdcem.“ (Jr 29,11) 
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POŽEHNÁNÍ 

Pokoj vám i láska a víra od Boha Otce a Pána Ježíše Krista.
 Amen 

PÍSEŇ č. 623 Důvěřuj se v Pána 
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