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Uzdravení slepého
Vstupní slova
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy, vstupme před jeho tvář s díkůvzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů! (Ž 95, 1-2)	Amen

PÍSEŇ č. 95 Nuž Pánu zvučně zpívejme
Modlitba 
Pane náš, skálo našeho spasení, smiluj se nad námi. Děkujeme ti za tvé milosrdenství, které si smíme uvědomovat. Dáváš nám žít v relativním klidu, kolem nás nezuří válka ani nehrozí hladomor či nedostatek vody. O to víc potřebujeme vědět, že všechno, co máme, je z tvé milosti a lásky, že to není naše, ale tvoje. A my že máme vše jen propůjčené. Děkujeme za tuto příležitost ke společnému setkání s bratry a sestrami při nedělním shromáždění, za příležitost k zastavení se ve shonu světa a zamyšlení nad sebou samými i nad světem, za příležitost myslet na věci podstatné a uvědomit si malichernost věcí nedůležitých. Nejvíce pak děkujeme za Slovo, které jsi nám dal, abychom se jím potěšovali, posilovali, ale také abychom jím poznávali svou nedokonalost a nedostatečnost a uměli ji vyznávat a překonávat. Buď nám, prosíme, Pane, přítomen svým svatým Duchem.	Amen
 čtení písma svatého
Z Listu Židům poslyšme z 11. kapitoly verše 1. až 16. a k tomu verš 39.:
Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a pevně počítat s tím, co nevidíme…
PÍSEŇ č. 193 Svěř celý život Pánu (verše 1-5)
Kázání
Základem kázání je oddíl zapsaný v Evangeliu podle Marka v kapitole 10. ve verších 46. až 52.:
Přišli do Jericha. A když vycházel s učedníky…
Máme před sebou jeden z mnoha příběhů, ve kterých Ježíš projeví svou moc způsobem, který dráždí naše vnímání reality. Ježíš vrátí zrak slepému žebrákovi. Co nám chce Bible tímto příběhem říct? Předně, že Ježíšovi jako Božímu Synu je podřízeno vše a tedy i lidské smysly a zdraví. A také přírodní zákony, neboť tam, kde lidská síla ani síla přírody nestačí, Ježíš mění skutečnost a způsobí, že slepý, kterému nikdo nepomohl, kterého nic neuzdravilo, opět vidí. Myslím si ale, že bude dobré nezůstat u toho samotného zázraku, nespekulovat v tuto chvíli o tom, jak se to může stát, ale podívat se na jednání onoho Bartimea, slepého žebráka od Jericha. Není to jen příběh uzdravení člověka z dávné biblické doby. V Bartimeově jednání můžeme totiž hledat inspiraci pro to své.
Vůbec nevadí, že máme jiné problémy a starosti než slepotu. Vždyť tu jde o způsob, jak se obracet k Ježíši o pomoc. Příběh obsahuje také odpověď na otázku, o co usilovat. Bartimeos, stejně jako my, něco o Ježíšovi slyšel. Doslechl se o mnohém, co Ježíš vykonal. Zpráva o mocných činech a Ježíšově učení plném porozumění pro člověka se tehdy rychle šířila a Bartimeos oprávněně vycítil svou šanci. A když vycházel zástup obklopující Ježíše z Jericha, dal se do křiku: Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou. Z tohoto volání se můžeme mnohé naučit. Předně, že stojí za to k Ježíšovi volat. Ale také, že musíme nechat na Ježíšovi, jak odpoví. Není naší věcí vnucovat Bohu své řešení. My tak často sklouzáváme k prosbám, které Bohu určují, jak by měl reagovat, abychom byli spokojeni. Říkáváme: „Bože, prosíme, učiň to a to.“ Takové je obvyklé schéma našich proseb. Není to vždy špatně, jistě je dobré pamatovat v prosbách na mnoho věcí, ale Bartimeos na to jde ještě lépe. Volá: „Smiluj se nade mnou.“ Jako by říkal „Pane, tady jsem, skloň se ke mně, věnuj mi pozornost, vyslechni mne, ale ne jak já chci, ale jak ty chceš“.
Bartimeos také nic nedbá na napomínání některých „slušných“ lidí okolo, kteří ho okřikovali, aby mlčel. Možná nevolal v nejvhodnější chvíli, možná že Ježíš zrovna odpovídal na nějakou zajímavou otázku některého z farizeů a ti, kdo stáli poblíž Bartimea, neslyšeli ani slovo, protože ten slepý žebrák tak strašně nahlas volal „Ježíši, smiluj se nade mnou“. Bartimeovi to ale bylo jedno. Toužil po tom, aby se mu Ježíš věnoval, stál o jeho pomoc. A Ježíš jeho volání slyšel. On totiž vždy slyší, když k němu my lidé voláme, a rád se zastaví, když o to opravdu stojíme. Tehdy u Jericha řekl Ježíš, aby Bartimea zavolali, a ten hned odhodil plášť, vyskočil a šel k Ježíšovi. Až do této chvíle není jasné, co se vlastně stane. Tušíme, že Bartimea trápí jeho slepota, že je to největší problém, který má. Ale víme také, že je žebrákem (což souvisí s jeho slepotou, protože nemůže pracovat jako ostatní). Nebo mu snad Ježíš odpustí hříchy, či snad bude Bartimeos s Ježíšem rozmlouvat o smyslu nemoci a utrpení? Teprve, když Ježíš položí tu otázku: Co chceš, abych pro tebe učinil, situace se vyjasňuje. Ano, Bartimeos smí požádat o uzdravení. Boží vůle je taková, že smí. Nemusí zůstat ve své nemoci, aby Bůh zkoušel jeho trpělivost a aby mu ostatní lidé mohli prokazovat své dobrodiní, ale smí být uzdraven. Ne automaticky všichni nemocní, ale právě on a právě tehdy.
A Bartimeos reaguje na otázku, co od Ježíše chce, dobře. Nechce být bohatý. Nechce řešit následek své slepoty a nechat nevyřešenou příčinu. Nestojí o to být slepým boháčem. Raději bude chudákem, který vidí, chudákem, který se bude učit to všechno, co se bez zraku naučit nemohl. Raději riskuje, že se bude protloukat životem ještě hůř než jako slepý, protože slepota ho alespoň opravňovala k žebrání. Když bude vidět, budou ho všichni, kteří nebudou znát jeho osud, považovat za zdravého budižkničemu, který nic neumí a nic nezvládne. Přesto volí dobře. „Pane, ať vidím.“ Tak zní jeho prosba. Jak inspirativní a jak těžké. Jak vždy správně vyhmátnout to hlavní, když o něco prosíme. Kdy a kde očekávat silný Boží zásah a co přijmout jako svou zodpovědnost a tedy i jako konkrétní úkol, co v danou chvíli udělat. Bartimeos chce vidět (o to prosí Ježíše) a na své odpovědnosti nechává, jak si potom zařídí svou existenci.
Možná bychom mohli všechny naše prosby podrobit určitému zkoumání. Máme například prosit, aby Bůh přivedl do tohoto sboru další lidi, nebo raději prosit, abychom uměli lépe oslovit naše bližní? Nebo - máme žádat Boha, aby šla naše země kupředu – hospodářsky, kulturně, politicky, nebo raději prosit, abychom uměli něco pro obecné blaho vykonat? Co je vlastně jádrem toho, oč hlavně prosit, oč usilovat? Je jasné, že Bohu smíme předložit jakoukoli prosbu, on nás nebude peskovat a nad některými příliš dětinskými prosbami se možná vlídně pousměje. Přesto – co je to hlavní, oč usilovat? V úvodu jsem řekl, že tento Bartimeův příběh nám může na podobné otázky pomoci odpovědět. Velmi výrazně zazní tato odpověď téměř na konci toho všeho, co jsme četli. Ježíš Bartimeovi odpovídá Jdi, tvá víra tě zachránila. Bartimeos věřil. Důvěřoval Ježíšovi. Víra bylo to, co mu dalo sílu jednat. Co mu dalo odvahu volat o pomoc ve své nemoci a bezmoci. Víra ho přenesla i přes okřikování okolostojících. Byla to obrovská důvěra k Ježíšovi, s jakou vyslovil slepý žebrák prosbu o navrácení zraku, a tato důvěra mu také zrak navrátila. A táž víra, díky které opět vidí, ho posílá na cestu následování za Ježíšem.
Hledáme-li tedy nějaký základ všech našich proseb, hledáme-li bod, odkud bychom mohli vyjít, pak prosme a usilujme o víru a nenechávejme ji zakrnět. Dobře víme, jak končí víra, která nečerpá z neustálého naslouchání Božímu hlasu, jak dopadne víra, která se nesdílí ve společenství a neposiluje modlitbou. Dopadne špatně, ztrácí se. A přitom bez víry se nám může stát, že budeme jak slepí žebráci, kteří sedí schlíple někde u cesty a s nataženou rukou čekají, co do ní asi spadne. Cestou zatím projde vše důležité – celý život s Ježíšem v čele a my si toho ani nevšimneme. Tak nějak nám to uteče mezi prsty a najednou bude pozdě. Bartimeův příběh je pro nás obrovskou výzvou a víra v Ježíše obrovskou nadějí.	Amen
Modlitba
Posiluj v nás, Pane, víru, dávej nám nalézt to podstatné a něco pro dobrou věc udělat.	Amen
PÍSEŇ č. 384 Pomoz mi, můj Pane
sborová ohlášení
Přímluvná modlitba
Prosíme, Pane, za víru. Naši i ostatních lidí. Přiváděj do svého společenství další bratry a sestry. Pomoz a zasáhni tam, kam naše pomoc nedosáhne, nebo tam, kde ve své pomoci selháváme. Skláněj se ke všem nemocným a utrápeným lidem. K lidem, kteří už ztratili veškerou naději a jen trpně čekají na smrt. Buď s lidmi tam, kde zuří válka. Zejména myslíme na situaci v …, ale i na jiných místech světa. Uč nás se ptát po tvojí vůli, neprosazovat své názory a svá pojetí, ale jednat podle toho, co chceš ty.
Ve jménu tvém, Pane Ježíši Kriste, se modlíme: Otče náš…
Poslání
Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. (Žd 12,1-2a)
Požehnání 
Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.	Amen

PÍSEŇ č. 489 Tvé požehnání, dobrý Otče

PodobenstvÍ o veliké večeři
vstupní slova
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Hospodin mě podepíral, učinil mne volným; ubránil mě, protože si mě oblíbil. Haleluja!	Amen
PÍSEŇ č. 214 Z celého srdce svého
Modlitba
Hospodine, ty, který hledíš do nitra člověka. Ty víš, jaké problémy máme, co nás trápí a čím se zabýváme. Děkujeme, že chceš k těmto našim problémům a trápením říct své Slovo. Chceš nás potěšit a povzbudit, abychom neklesli pod tíhou všedních starostí, ale abychom je nesli dál a nacházeli ve svém konání smysl. Děkujeme ti také za možnost odpuštění, která je pro okolní svět nesamozřejmá, ale kterou nám přesto nabízíš. Můžeme odpuštění přijímat, můžeme ho však také dávat. Víme, jak my sami potřebujeme tvou milost, a tak snad tím lépe chápeme, že i ti druzí ji potřebují. Víme, jak nás potěší, když nám někdo porozumí, a proto i my chceme hledat způsob, jak porozumět druhým. Vše, co děláme, chceme činit skrze Krista, našeho Pána.	Amen
čtení písma svatého
Z knihy proroctví Izajáše z kapitoly 25. vyslechněte prvních osm veršů:
Hospodine, ty jsi můj Bůh! Tebe budu vyvyšovat…
PÍSEŇ č. 379 Stvoř srdce čisté, Bože, mi
Kázání
Základem kázání je Ježíšovo podobenství o hostině, zapsané v Evangeliu podle Lukáše v kapitole 14. ve verších 15. až 24.: 
Když to uslyšel jeden z hostí, řekl mu: „Blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království Božím.“ Ježíš mu řekl…
Dnešní podobenství vypráví příběh, který se týká poslední a věčné večeře v Božím království. Ježíš se zde obrací na nás, kteří jsme na cestě do Božího království, aby nás povzbudil a také aby nás varoval. Bůh chystá velikou večeři. Bude to nejen poslední jídlo dne, ale také poslední jídlo, které se na tomto světě připraví. Ježíšovo povzbuzení a varování se týká naší účasti na této hostině.
Na začátku čteme, že Pán pozval mnoho lidí. Měla to být velkolepá hostina. Jenže když přišlo na konkrétní pozvání, které vyřídil Pánův služebník, Pojďte, vše už je připraveno, tak se najednou začnou všichni vymlouvat. Najednou mají všichni spoustu důležitějších starostí než být právě na hostině, kde už přislíbili účast.
Podívejme se nyní na důvod jejich odmítnutí. První koupil pole a musí se na ně jít podívat. Jako kdyby si ho dobře neprohlédl, ještě než ho koupil. Nekupoval přece zajíce v pytli. Je to velmi trapné, když musí hostitel poslouchat takové výmluvy. Nejinak je tomu i ve druhém případě, kdy bylo zakoupeno pět párů volů. Je prý třeba je vyzkoušet a není čas na hostiny. Třetí z pozvaných zdůvodňuje svou neúčast tím, že se oženil. Tyto tři příklady odmítnutí nám jasně ukazují, proč člověk odmítá i dnes Boží pozvání nebo na co se při odmítnutí vymlouvá. Je to majetek, práce a rodina. Slýcháme přece poměrně často, jak se lidé i dnes vymlouvají na starosti, na práci, na rodinu. Ježíš to nepodceňuje, ale chce nám tím podobenstvím naznačit, že nic z toho, co se týká našeho pozemského života, nestojí na prvním místě. Ať se budeme snažit vymyslet cokoli, i kdybychom dělali kdovíjak důležitou a prospěšnou a třeba i charitativní práci, nemůže to být v našem životě věc číslo jedna. Vždyť ta hostina, ke které jsme pozváni, je jen jednou a také jednou provždy. Mohlo by se nám také stát, že odmítneme pozvání, které se už nebude opakovat.
Že je trapné se vymlouvat, když nás Hospodin zve, to je jasné. Chtěl bych ale, abychom nepřeslechli ještě jiné důrazy našeho podobenství. Vedle těch tří vymlouvačů v textu najdeme také toho, kdo hostinu připravil. Nejprve je označen jako jeden člověk, potom jako pán domu a nakonec je oslovován přímo jako Pán. Už jsme si říkali, že to je Pán Bůh sám. Důležité ovšem je, že vidíme jeho obrovskou milost a laskavost. Předně pozval mnoho lidí. Potom k nim poslal ještě služebníka, aby jim připomněl začátek hostiny. Když pak viděl, jak jeho pozvání všichni odmítají, poslal znovu služebníka, aby přivedl ty, se kterými se původně nepočítalo, kteří původně nebyli pozváni. Přicházejí chudí, zmrzačení, slepí, chromí. To jsou ti, kteří byli vyloučeni z běžného života. Tady vidíme, jak hloupé je pohrdat druhými lidmi. Ale Boží milost se nezastavila ani zde. Protože bylo ještě místo, mohli pozvání přijmout i ti, kdo byli kdesi na cestách a mezi ploty. Pod čarou čteme, že jde o tuláky a vyvržené.
Na hostině se tak nakonec sešla úplně jiná společnost, než jaká byla na původní pozvánce. Místo těch, kdo si byli účastí na Božím království tak jisti, že si troufli Boží pozvání odmítnout, přišli ti, kdo si netroufli ani pomyslet, že by se kdy na Boží hostinu dostali. Přijít může každý, musí ale přijmout pozvání – to rozhoduje. Jenže v podobenství se vyskytuje ještě i služebník, který vyřizuje pozvání. Mohli bychom se domnívat, že to je Kristus. Ale církev odpradávna rozuměla textu tak, že služebníkem je kterýkoli křesťan. Boží milost sice připravila hostinu, ještě tu však zbyl kus práce pro nás. Každý z nás je posílán k tomu, aby zval druhé na Bohem přichystanou večeři. Jde tady o misijní působení každého z nás. Někdy musíme vyslechnout různé výmluvy, až je nám trapně za toho, kdo tak mluví, ale jindy se můžeme setkat s obrovským požehnáním naší práce – to když se odvážíme na Boží pokyn jít k chudým, zmrzačeným, slepým a chromým, anebo dokonce mezi ploty k tulákům a jiným vyvržencům, zkrátka k těm, za kterými bychom raději nechodili, kteří se nám za naši službu neodvděčí.
Ještě jeden pozoruhodný moment si musíme z našeho podobenství připomenout. Jde o to slovo, abychom „přinutili“ ty druhé, aby Boží pozvání přijali. Toto slovo se v různých dobách chápalo různě. Bylo jistě v určité době a situaci zdůvodněním pro násilné pokřesťanštění národů a to jistě nebylo pochopení správné. Současní vykladači doporučují překládat spíš slovy „každý je naléhavě zván“. Upozorňují na to, že v době Ježíšově bylo slušné, aby pozvaný člověk pozvání nejprve zdvořile odmítl. Ježíšovo „přinuťte“ znamená vlastně překonejte lidský ostych přijmout tak obrovskou milost.
Středověk a s ním i Jan Hus ovšem chápe toto slovo ještě jinak. Hus doslova říká „někdy bývá na počátku něco proti vůli, a potom s vůlí… člověk nerad jest, když ho pudie od kostek neb jiného hřiecha, a potom bude rád tomu, že jest odveden, a tak prospěje sobě k věčné večeři“. A Hus přidává ještě příklad kupce, který se plaví po moři i se svým nákladem. Náklad je ovšem tak těžký, že táhne loď ke dnu. Kupec raději vyhodí náklad, aby zachránil život. Udělá tedy něco proti své vůli (za jiných okolností by to rozhodně neudělal), ale je rád, že zachrání život (to už dělá pochopitelně dobrovolně).
Právě toto pojetí Ježíšova slova „přinuťte je“ může být velmi inspirativní. Vždyť někdy jde opravdu o to, aby člověk přemohl svůj prvotní ostych, strach, nejistotu, aby potom zjistil, že se mu vlastně ve společenství lidí hledajících Boží království líbí a že je mezi nimi rád. Vždycky, když mi rodiče nějakého dítěte řeknou: „To záleží na Pepíkovi, jestli bude chodit na náboženství, já ho nutit nebudu“, tak vyvstává otázka: „Opravdu jsou ti rodiče tak tolerantní a ohleduplní ke svému dítěti? Ptají se ho stejně, když běží o to, zda jít do školy? Pepíčku, chce se ti dneska do školy, nebo bys raději zůstal doma? Ptají se rodiče, zda chce jejich dítě vykonávat určité domácí práce? Samozřejmě jde o to, aby se počáteční nechuť proměnila v zaujetí a dobrovolnost, ale bez „misijní“ podpory v rodině se nám ztratí z církve úplně zbytečně další generace dětí. A přece i děti mají právo na to, aby byly pozvány k hostině Božího království, stejně jako kterýkoli jiný člověk.
Máme-li na závěr vše stručně shrnout – dnešní podobenství ukazuje trojím směrem. Ukazuje na milostivého Boha, který pro nás lidi připravil věčnou hostinu a zve nás na ní. Ukazuje ty, kteří o pozvání sice vědí, ale nechají se strhnout věcmi tohoto světa a svými vlastními zájmy a pozvání ke své škodě odmítnou. A ukazuje služebníky, kteří mají toto Boží pozvání trpělivě zvěstovat všem, kolem sebe.	Amen
Modlitba
Dopřej nám, Pane, okusit tvé večeře. To je to nejlepší, co si můžeme přát, o co stojí toužit a usilovat. Děkujeme, že tvé požehnání smíme vyřizovat i dalším lidem.	Amen

PÍSEŇ č. 360 My čekáme, kdy zavítáš
sborová oznámení
přímluvná modlitba
Pane, prosíme za sebe i za bratry a sestry – dej nám víru, která má hloubku jako víra dítěte. Prosíme za církev, aby byla prostorem, ve kterém nebude nikdo cítit hlad a nouzi. Ani hlad po chlebu, ani po dobrém slově. Prosíme za naši zem – zbav nás veškeré ustrašenosti, také nesamostatnosti, spoléhání na lidské autority, které mají něco vyřešit za nás. Kéž dokážeme převzít odpovědnost za věci, které nám Bůh svěřil do rukou, ať dokážeme vnést jasný křesťanský pohled i do záležitosti obce a státu. Společně se nyní modlíme: Otče náš…		Amen
Poslání
Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho  láska v nás dosáhla svého cíle. Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha. A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem světa. Kdo vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. (1J 4,11-15)
Požehnání
Přijmi, církvi, Boží požehnání:
Hospodin ti požehnej a opatruj tě. Hospodin rozjasni nad tebou svou tvář a buď ti milostiv. Hospodin obrať k tobě svou tvář a obdař tě pokojem.	Amen

PÍSEŇ č. 161 Tebe, Bože, chválíme

Kristovo oslovení dává život
vstupní slova
Ve jménu Boha, Otce, Syna i Ducha svatého.
Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach? 	Amen
PÍSEŇ č. 68 Když Bůh v své moci povstane (1-5.13)
modlitba
Svatý a vyvýšený Pane Bože náš, skláníme se před tebou spolu s celou tvou církví. Tvá je moc i sláva. Odvažujeme se k tobě volat, i když neoplýváme vlastnostmi, jež se tobě líbí. Nemáme na sobě nic, co by nám dávalo právo, abys nám naslouchal. Sám nás však vybízíš, abychom k tobě směřovali své chvály, díky i prosby. Radujeme se z toho, že o nás víš. Co by s námi bylo, kdybys na nás zapomněl? Kde bychom se ocitli, kdybyses od svého lidu odvrátil? Nedovedeme si představit svou životní cestu, kdyby se nám ztratil cíl.
Ve svém Synu nám stále ukazuješ směr putování. Zastav nás, Pane, svými skutky, které přesahují každou naši zkušenost a mění vše, nač jsme si zvykli.
Dotkni se nás svým Duchem, abychom s jásáním oslavovali tvé jméno a všude potvrzovali, že navštěvuješ svůj lid i v tomto čase a v této zemi. Utvrď mezi námi svou vládu. 	Amen
čtení písma svatého
Svědectví o Božím Slovu čteme v 1. knize Královské, 17. kapitole, od 17. do 24. verše:
Po těchto událostech onemocněl syn té ženy, paní domu…
PÍSEŇ č. 371 Přijď již, Duchu svatý, přijď k nám
kázání
Poslyšme poselství z Lukášova evangelia ze 7. kapitoly, 11. až 17. verše:
Hned nato odešel do města, které se nazývalo Naim…
Milý sbore, máme před sebou jeden ze tří příběhů, v nichž Pán Ježíš přemáhá smrt druhých lidí ještě před svým ukřižováním a vzkříšením. Toto vyprávění bylo napsáno až po Velikonocích – poté, co církev vyznala moc Vzkříšeného, jeho slávu a povýšení, a přiznala se k Ježíši jako ke svému Pánu. S tímto vědomím čteme tento příběh i my: Pán Ježíš vstal z mrtvých a má moc prosadit se vítězně i proti našemu největšímu nepříteli. Bůh ve svém Synu vstoupil do našeho věku, na naši zemi, aby dosvědčil, že je vskutku Pánem i tam, kde my troskotáme a býváme poraženi.
Pán Ježíš na své cestě přichází k městu Naim. To leží v krásné krajině na svazích pohoří Hermon. Jenže to první, co Ježíš i jeho následovníci vidí, se vymyká všemu, co je krásné. Potkávají zde pohřební průvod. Cítíme to napětí – do „krásna“ přichází Ježíš a z „krásna“ vychází pohřební průvod. Opravdu – město nemůže ležet v krásnější scenérii. Jenže scenérie sama o sobě krásno nevytvoří. Lidé, kteří zde žijí, dál prožívají své starosti, bolesti i smrt.
Před městečkem, na které je tak utěšený pohled, se potkávají dva průvody: průvod smrti a průvod života. Zemřel jediný syn vdovy. Nejprve manžel, potom syn. To bylo podezřelé. V takových případech se lidé obvykle ptali: kdo za to může? Zdalipak mládenec nepyká za hříchy rodičů? Tak se to obvykle vysvětlovalo. Musel se přece najít viník! Lidská mysl chtěla vědět, proč, kvůli komu to zlo přišlo.
Na matku dolehla nouze, protože ztratila poslední zastání; zůstala sama, bez pomoci. Neměla již nikoho, kdo by se jí ujal, kdo by ji hájil. Přišla o syna, o jediného syna, o svou největší životní oporu. Navíc se dostala do podezření, že na tom neštěstí má svůj podíl. Vždyť kdo ví, co se skrývá za tím náhlým odchodem. Jaká vina, jaké přestoupení? Co na ní lpí?
Pán Ježíš zastavil průvod smrti tím, že potěšuje matku prostým slovem: Neplač! Neslyšíme o žádném velkém projevu, o dlouhém mluvení, které by chtělo zakrýt bídu a nouzi, tíhu smutné chvíle. S autoritou větší než měli proroci poroučí: „Chlapče, pravím ti, vstaň!“ Prorok Eliáš prosil Pána Boha, aby pomohl. Ježíš se obrací přímo k mrtvému a nařizuje: Vstaň! Jeho slovo přemáhá smrt. Je to Boží slovo. Slovo, které je zdrojem života! Pán Ježíš mluví k zemřelému. Má to nějaký smysl? Jaký význam má mluvit k zesnulému člověku? Kolikrát řečníci na pohřbech jednají tak, jako by mohli dál pokračovat v nedokončeném hovoru, jako by se báli před pozůstalými přiznat, že opravdu nastala chvíle rozdělení. Pán Ježíš zde mluví k mrtvému, ale činí to z jiných důvodů. Ne proto, že se chce zalíbit, ne proto, že si se smrtí neví rady, ne proto, že nechce zarmoutit. On smrt nerespektuje. Ví o jejím omezeném panství. S ním přichází nový věk. Bůh navštívil svůj lid.
Průvod smrti se střetl se zástupem života. Obvykle jsme zaujati tím prvním. Všímáme si věcí smutných a temných. Zaměřujeme se na to, co se jeví jako přirozený doprovod každé takové události, kdy se tělesná schránka ubírá ke hřbitovnímu odpočinku. Máme oči otevřené pro stíny lidského žití. Ten druhý zástup přehlížíme. A přece příběh z evangelia naznačuje, že když se smrt střetne s Pánem života, pak on je mocnější než zkáza, temnota a stíny.
Po Kristově vzkříšení se přece i mezi námi objevují průvody života. Ti, kteří přistupují ke svaté večeři Páně, aby se setkali s živým Králem při jeho stolu, ti přece tvoří tento zástup. Nebo rodiče, kteří s kmotry přinášejí své dítě ke křtu, ti také jdou v průvodu života. A neměl by jím být i proud těch, kdo jdou do shromáždění církve anebo z něho povzbuzeni Slovem života, evangeliem, odcházejí?
Pán Ježíš promluvil a jeho příkaz se uskutečnil. On řekl a stalo se. Zarmoucené matce odevzdává syna živého. Opět bude moci být jejím zastáncem a pomocníkem. Bude v něm mít svou oporu do doby, než přijde nový čas rozdělení a odloučení. Oslovení Pána Ježíše je mocné, vrací život, probouzí novou naději. Ale také odpouští, ospravedlňuje a zahání planá podezření a obvinění.
Všech se zmocnila bázeň, oslavovali Boha. Kde lidé rozpoznají, že se k nim přiblížil Boží svět, tam jsou zachváceni bázní. Bůh je blízko. Izraelští si zakrývali tvář, aby nepohlédli na svatého Izraelského. Posvátný strach padá na ty, kdo zahlédli něco z tajemství Božího království, z tajemství nového Božího věku. Přemožení smrti mezi ně bezesporu náleží.
Pán Bůh je přítomen, navštívil svůj lid. Teprve Duch Boží však způsobí, že se strach a bázeň vytratí a zůstane jen radost těch, kdo Pána slaví.
Příběh je vyznáním, že Ježíš je Pánem i nad smrtí. V konfrontaci s bolestí matky, které zemřel jediný syn, ukázal, že jeho panství přesahuje všechny naše zkušenosti. A ještě více. Ukázal k době, kdy vláda smrti definitivně padne, kdy bude minulostí, na kterou už nebudeme ani vzpomínat. Už nyní nám otevírá mysl pro události, jejichž je strůjcem a které se dějí mezi námi.	Amen
MODlitba
Pane Ježíši Kriste, odpusť nám, že si všímáme jen stínů života, pádů druhých i svého selhání a nejsme schopni vnímat události, jež jsi připravil a ve kterých zasahuješ do našich životních cest. Otevírej naše srdce, abychom porozuměli znamením Božího království, před nimiž se ocitáme.	Amen

PÍSEŇ č. 360 My čekáme, kdy zavítáš
sborová ohlášení
přímluvná modlitba
Nebeský Otče, děkujeme za ujištění, že posledním dějstvím našeho života nebude smrt. Prosíme, povzbuzuj nás tam, kde se skláníme před vládou starého věku, kde se vzdáváme, kde ustupujeme před mocnostmi zla. Myslíme na ty, kdo jsou zlomeni zármutkem z odchodu svých milých. Máme před sebou ty, kdo jsou vysíleni svou samotou, která je drtí a brání jim ve výhledu k příštím událostem tvého Království. Myslíme na ty, kdo samozřejmě přitakávají zlému, kdo jsou pohlceni strachem a děsem z obludné podoby hříchu. Přimlouváme se za ty, kteří potřebují slovo potěšení a povzbuzení, jež napřimuje a dává novou naději. Prosíme za ty, kdo nejsou s to se vzchopit a začít znovu. Můžeš učinit více, než zač tebe prosíme. K tobě voláme slovy našeho Pána Ježíše Krista: Otče náš…	Amen

PÍSEŇ č. 158 Samému Bohu sláva čest
poslání
Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako „lev řvoucí“ a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratři všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží panství na věky věků! (1Pt 5,8-11)
požehnnání
Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.	Amen
PÍSEŇ č. 425 Skloň se k nám (1-3.6)

DAVID V JESKYNI ADULÁMU
VSTUPNÍ SLOVA
Bratří a sestry, zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
Hospodin jest síla svých, a síla hojného spasení pomazaného svého on jest. K tobě, Hospodine, volám, skálo má, neodmlčuj mi se…vyslýchej hlas pokorných modliteb mých. Požehnaný Hospodin, nebo vyslyšel hlas pokorných modliteb mých. (Ž 28,8.1a.2a.6)	Amen
PÍSEŇ č.  46 Bůh je sám naše útočiště
MODLITBA
	Panovníku Hospodine! Ty jsi od věků byl a zůstáváš útočištěm a ochranou svého lidu. Kdo u tebe hledal pomoc, nebyl zklamán. A přesto nás vidíš, jak si hledáme pomoc v mnoha věcech tohoto světa. Domníváme se, že nás zachrání lidská síla a moc. Někdo hledáme zase svoji spásu v moudrosti a šikovnosti a jiní zase v tajemném učení, ve hvězdách a planetách, v proniknutí do zvláštní moudrosti. Usilujeme o mnoho věcí a nakonec zůstáváme prázdni a opuštěni, ve strachu ze smrti a pochybnostech o smyslu čehokoliv. Jak jsme bláhoví! Vždyť ty nám dáváš dobrovolně, bez peněz a bez uplácení daleko víc: život věčný!
	Prosíme, odpusť nám naši popletenost. Odpusť, že se zbytečně a planě namáháme tam, kde jsi nám všechno připravil, a že jsme líní a pohodlní tam, kde nás zveš k dílu lásky. Přej nám svého svatého Ducha; jeho mocí a jeho dary si nás proměň, abychom uslyšeli tvé Slovo, poznali v něm tvého Syna, Pána Ježíše Krista, a nalezli sílu v něm a nikom jiném složit všechno své doufání. Dej, ať k tomu slouží i dnešní shromáždění a my odcházíme potěšeni a nasyceni.	Amen
ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO
Jako první čtení poslyšme oddíl z Evangelia podle Matouše, 8. kapitoly, verše 23. až 34.:
Vstoupil na loď a učedníci ho následovali ...
PÍSEŇ č. 490 Nuž všichni, kdo jste žízniví (1-7)
KÁZÁNÍ
	Základem kázání je oddíl z První knihy Samuelovy, 22. kapitoly, verše 1. až 5.:
David odtud odešel a uchýlil se do jeskyně Adulámu ...
Milí bratří, milé sestry, o jeskyních se nemluví v Bibli příliš často. Zhruba polovina výskytů se však vztahuje k příběhům davidovským či k jejich připomenutích v žalmech. Jeskyně jsou místy, kde se David ukrývá před Saulovým pronásledováním. Jako skrýše slouží jeskyně několikrát i mimo davidovské příběhy. V jeskyni například ukrývá správce Obadjáš proroky Hospodinovy před pronásledováním královny Jezábel. V jeskyni hledá před Jezábel útočiště i prorok Elijáš.  V jeskyních se skrývá lid při vpádech nepřátel. Jeskyně je místo útočištné. Je to ona skalní skrýš, o které mluví text. Kraličtí nazývají Davidovu skrýš v jeskyni dokonce hradem a čtenáři Písma se vybaví slovo několika žalmů, kde je touto záštitnou skalou, útočištěm a skrýší nazván sám Hospodin (Ž 18, 2).
	Jistě, v čase nouze a v čase nebezpečí se může i Pomazaný Hospodinův skrýt a uchýlit do takovéhoto bezpečí. Nicméně slova prorokova ze závěru tohoto oddílu napovídají, že to nemůže být trvalá existence Božího lidu. Boží lid ani jeho zástupce, chce-li zůstat Bohu milý, nemůže zvolit natrvalo život v ilegalitě. Právě proto, že Boží svědek tu není pro sebe, ale pro druhé, má být slyšen, když už ne viděn. Svědek Hospodinův musí mluvit, ne mlčet!
	Církev, stejně jako jednotlivá duše, velice často podléhá nebezpečí „jeskyně“, nebezpečí skrytosti, kdy si řekneme: je čas zlý, tak se na chvilku skryjeme, aby nás nebylo vidět, abychom přežili, než se situace změní. A ona se změní, ale my zůstáváme dál v skrytu. Sice už nehrozí nebezpečí, ale víra je třeba lidem pro smích, nebo není moderní se hlásit k Božímu lidu, a tak zůstáváme se svojí vírou skryti, jako kdybychom nevěřili. Někdy to vydrží dost dlouho – po Bílé hoře zůstali čeští protestanté ve skrytu ( vzpomeňte, jak často se mluví o skrytém semeni! ) 160 let. Ne ze své vůle, byli k tomu přinuceni; ale co se stalo? Když opět mohli vyznat svoji víru, zjistili, že se stali cizorodou menšinou v národě, který byl kdysi ze tří čtvrtin protestantský, a tak to vypadá až podnes. Jeskynní život může zachránit, ale jen do času. Na to si dejme pozor.
	Ale jeskyně je také místem, kde číhá nebezpečí bludu. V jeskyních byly pochováváni zemřelí. O Abrahamovi čteme, že koupil pole s jeskyní Makpela k pohřbu své ženy Sáry, a sám tam byl pochován (Gn 23 – 25 ). V Novém zákoně čteme o tom, že i Ježíš byl pochován v jeskynním hrobě. Dodnes vám v Palestině ukáží jeskynní hroby z doby novozákonní a také onu Abrahamovu hrobku – skalní hrob. Přitom pohřbívání bylo vždy projevem lidské úcty i mnoha obřadů. Nejznámější příběh o kultu mrtvých je onen „ďábelník“, který přebýval v hrobech (Mt 18,28). Už to, že Ježíš ho ďábelství zbavuje, nad slunce jasněji zvěstuje, že uctívání mrtvých a jakýkoliv záhrobní kult k víře v Hospodina nepatří. Hospodin je Bůh živých! A připomeňme si, že je to právě v jeskyni, kde svedou dcery Lotovy svého otce. Nejen kult mrtvých, ale také kult čistoty krve a rodu, zvrhlý a nemravný rasismus, patří k těmto místům. Dnes bychom mohli říci, že je to místo satanismu, zvrhlosti a zrůdnosti. Tam míří slovo „jeskyně“, tyto souvislosti nám odhaluje – a proto jasně varuje: člověče, dej si pozor, aby se „skrytost“ tvé víry neproměnila v cosi, co je od zlého, co nesnese denní světlo. Vždyť jsme se nezrodili pro tmu, ale pro světlo, připomíná apoštol. Jeskyně je temná.
	David se ukrývá v jeskyni z nezbytí. Je to už podruhé, co svým činem boří zaběhnuté řády a zvyky. Jako když vstoupil do Nóbe a vzal si posvátné chleby, tak přijímá v tuto chvíli za příbytek jeskyni. Nebojí se toho, jeho víra je odvážná. Ale nemíní se v jeskyni zabydlet. Hned uposlechne slovo prorokovo, aby vyšel. Navíc v jeskyni není sám. Čteme, že se kolem něho shromáždili všichni utlačovaní, všichni stíhaní věřitelem a všichni, jejichž život byl plný hořkosti. Tedy lidé stojící na okraji, ne-li za okrajem slušné společnosti. Prostě ti vyřazení, nepohodlní a neúspěšní. Asi je lhostejné, zda ze své vlastní viny, nebo z viny druhých. Prostě nestačili na život silných a neuměli žít jako slabí. Odpad společnosti – ten se kolem tohoto psance shromáždil. Svět je vyhnal, a přitom je pronásleduje, aby je ukryl a zavřel do ústavů či do vězení. A teď se tito lidé kolem Davida shromáždí. Jako on i oni jsou na útěku. A spolu s nimi přichází za Davidem i celý jeho rod, včetně rodičů. Mohlo by se zdát, že se prostě psanci našli a patří k sobě. Ale my čteme, že se David stal jejich velitelem, předákem a zástupcem. David už nebude vodit Saulovy voje, ale tuto armádu všelijak problematických lidí. Dá jim znovu místo v životě Božího lidu, navrátí je tam, odkud svou vlastní vinou vypadli, nebo byli vystrčeni. Ti, kteří nebyli nikým, se stanou Davidovými bohatýry a ten, který je vodí, se znovu stává Milým Hospodinovým, jeho Pomazaným, Mesiášem. Jak bychom právě v této souvislosti nevzpomněli jeho Syna, který k sobě volá všechny slepé, chromé, malomocné, hluché, chudé i mrtvé, aby ožili, byli uzdraveni a navráceni do společenství Božího lidu. Už tady ve Starém zákoně, uprostřed příběhu ohroženého života a nebezpečí hříchu smíme slyšet jasný hlas evangelia: Pro Hospodina není nikdo ztracený! Svého Pomazaného si Bůh určil právě na to, aby toto vykonal, aby přivedl všechny žíznivé k pramenům vody živé, aby probudil všechny umírající a nasytil všechny hladové. A je to pozoruhodné – činí to ten, který sám je hladový, vyhnaný a nuzný, který „nemá, kde by hlavu složil“. Teď už rozumíme tomu, že takřka mrtvý sbor v Sardech se má probudit právě tím, že bude posilovat „jiné umírající“ (Zj 3, 1nn). David se může jako vyvolený pastýř Božího lidu vzdát jakékoli funkce u dvora a v rodině královské. Má-li zůstat Bohu Milým, nemůže však zapřít a zradit své poslání pastýřsky vodit právě ty, které nikdo jiný vodit nechce, protože jsou problematičtí. Tak neomylně odkazuje k tomu, jehož je předobrazem a k němuž podle poznámek bratří kralických „chudí, nuzní, publikáni, zjevní hříšníci, a ti, jenž u světa v pohrdání jsou, utíkali se, i dodnes útočiště mají.“
	A tak v jeskyni, v Moábu či v judské zemi, je David odkazem k tomu útočišti, které je nad všechna pozemská útočiště: ke Kristu Pánu, Bohem poslanému Mesiáši a Vykupiteli. To platí i pro vlastní a nejbližší; Bible jimi nepohrdá. Ctít otce i matku patří mezi základy života Božího lidu. To sám Hospodin svému lidu přikázal. Proto se David stará o své rodiče, kteří už zřejmě nemohou a nebudou chodit s Davidem jako jeho bratří a ono vojsko vyděděných a chudých. A hned další tabu je překročeno: Zákon zakazoval styky Izraelců s Moábci, přestože to byli příbuzní. Původ tohoto národa byl totiž spojován se stykem Lotových dcer s jejich otcem. Moábci rovněž nepodali Izraeli chléb a vodu při cestě z Egypta a navíc najali proti Izraelcům proroka Bileáma, aby Izraeli zlořečil. A přece sám David je potomkem Moábky Rút. Nejde o to, že se mohl tady pro své rodiče dovolávat příbuzenství, ale jde o to, že se mohl dovolávat odvážné víry oné Rút. Jinak řečeno: Judejec David se mohl dovolávat svého prasynovství. Milý Hospodinův se může vždycky dovolávat odvážné víry a na ni spolehnout a zajistit tak pokojný a důstojný život svých rodičů. Věru je dobrým potomkem rodu Judova, který už od tohoto praotce, syna Jákobova (či spíše Izraelova), pokračuje a rozmáhá se ne setrvačností a přizpůsobivostí, ale odvahou víry, která se ptá na slovo Hospodinovo a z něho bere odvahu měnit i věci tradicí posvěcené. Tak jedná Támar, snacha Judova, tak jedná sám Juda v Egyptě, když se zastane Benjamina, tak jedná Šalomoun a získá tím Rachabu, tak jedná Boaz i Rut a tak bude jednat i Josef, muž Marie, když nad zkušenost postaví slovo Hospodinovo.
	Vidíme, že dědictví otců, odkaz odvážné a dělající víry, nás vede k novým činům. Ale to vězme, že všechen ten odkaz, to slavné dědictví praotců by bylo nanic, kdybychom v něm nerostli, kdybychom k oněm odvážným krokům víry nepřidali i svůj krok stejným směrem. Nemůžeme se vézt jen na víře předků, na jejich obětavosti a odvaze. Musíme pokračovat v chůzi, jít tam, kam ukazují ti, kteří nás předešli a kam ukazuje Písmo. -  A tak nás tu David učí, že v odvážné víře smíme a máme naplnit Zákon.
	Závěr příběhu platí slovu proroka. Jmenuje se Gád a nese Davidovi Hospodinův vzkaz: Nezůstávej ve skalní skrýši. Odeber se do judské země. Připomněli jsme již, že jeskyně, skalní skrýš, není napořád, ale jen do času. Do času, který neurčuje lidské rozvážení, ale Slovo Hospodinovo. Když Bůh řekne „pojď“, tak je vhodný čas. A tak David vyšel ze skrýše a šel domů, do judské země, pravděpodobně i se svými muži. Už není kryt skalou a není ukryt v temnotě. Jeho ochranou se stává sám Hospodin. On je, jak jsme slyšeli, tou záštitnou skalou, tím útočištěm. „Bůh jest naše útočiště i síla, ve všelikém soužení pomoc vždy hotová…“ čteme u žalmisty a radostně s Lutherem zpíváme: „Hrad přepevný jest Pán Bůh náš…“. Na každém kroku zajisté číhá nebezpečí, ale Hospodin je tím, kdo i roklí šeré smrti provede. Smíme se sebrat a jít. Ne jeskyně, ne opevněná města, ale Hospodin je našim útočištěm, do kterého nejen že smíme sami přijít, ale smíme sem přivést i všechny utlačované, všechny stíhané věřitelem a všechny, jejichž život je plný hořkosti. Hospodin je ochrání před tyranstvím všech Saulů. Ježíš Kristus, potomek Davidův, je jejich Spasitelem na věky.	Amen
MODLITBA
	Chválíme tě, Pane, že v radosti i bolesti, v síle i slabosti, v horku dne i tíži noční temnoty zůstáváš naším útočištěm. Uč nás mít na tom dosti. Učiň, ať všichni stísnění životem, unavení a slabí, postižení na duchu i na těle naleznou cestu k tobě a spolu s námi tak vytvářejí nový lid, tobě a tebou uzdravený.	Amen

PÍSEŇ č. 188 Kdyby se k nám Bůh nehlásil
SBOROVÁ OHLÁŠENÍ
PŘÍMLUVNÁ MODLITBA
	Bratří a sestry, prosme Pána, aby nad námi panoval ve své lásce a nedovolil, abychom propadli sobectví Zlého i lákadlu hříchu.
Pane, za unavené, pronásledované a utlačované lidi, prosíme: ujmi se jich.
Za ty, kdo jsou v dluzích, ve finanční tísni a bídě, prosíme: buď jejich zastáncem.
Za hladové, z domovů vyháněné, za uprchlíky, azylanty, za oběti rasismu prosíme: dej jim nalézt dobrý domov.
Za vlády tohoto světa, za ty, kdo mají moc, prosíme: dej jim vnímavé srdce pro bolesti chudých a ponížených.
Za chudé, ponížené a uražené, kteří se bouří proti vší nespravedlnosti světa a aroganci mocných, prosíme: obrať jejich mysli i srdce k moci bezmoci a síle neodplácení.
Za tvůj lid, který tě dnes chválí různými jazyky, podle rozličných způsobů a zvyků, prosíme: ať je svojí vírou a společenstvím všemu stvoření znamením tvé lásky a odpuštění a ukazatelem k dobrému domovu, který jsi svým přichystal.
Za všechny nemocné a v bolestech, za umírající i zarmoucené prosíme: buď jim blízký svojí zachraňující pomocí.
Smiluj se, vyslyš nás, učiň víc, než zač dovedeme prosit. Pro Krista Pána, který nás naučil takto se modlit: Otče náš…	Amen
POSLÁNÍ
Ježíš řekl: „Jdouce pak, kažte, řkouce: že se přiblížilo království nebeské, nemocné uzdravujte, malomocné čisťte, mrtvé křeste, ďábelství vymítejte; darmo jste vzali, darmo dejte.“
POŽEHNÁNÍ
	Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.	Amen
PÍSEŇ č.  486 Svaté Boží požehnání

DAVID PASTÝŘEM IZRAELE
VSTUPNÍ SLOVA
Zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista!
Hospodine Pane, budeš-li nepravosti šetřiti, kdo ostojí? Ale u tebe jest odpuštění, tak aby uctivost k tobě zachována byla. Očekávám na Hospodina, očekává duše má, a ještě očekává na slovo jeho. Duše má čeká Pána víc, než ponocní svítání, kteříž ponocují až do jitra. Očekávejž, Izraeli, na Hospodina; nebo u Hospodina jest milosrdenství, a hojné u něho vykoupení. (Ž 130, 3-7)	Amen
PÍSEŇ č. 33 Rozveselte se v Hospodinu
MODLITBA
	Panovníku Hospodine! Dal jsi nám tento den, abychom tě chválili a zvěstovali veliké skutky tvého milosrdenství. Chceme ti poděkovat za všechny svědky, kteří nám dosvědčovali tvé veliké činy a učili nás tvým cestám. Děkujeme ti za své rodiče a prarodiče. Děkujeme za společenství sborů, kde jsme vyrůstali, za kazatele, kteří nás vedli, za přátele, s kterými jsme vytvářeli společenství víry. Děkujeme ti za bratry a sestry, kteří se v čase tolerance nebáli přes mnohá protivenství přihlásit k tobě a mnoho pro tvoji církev obětovat. Děkujeme ti za reformátory, kteří měli vždy odvahu hledat dál a dál v pravdě tvého Slova a vše poměřovat tvým Synem, Kristem. Děkujeme ti za tento obrovský oblak svědků od Abrahama až podnes. Na jejich víře, kterou osvědčili, vidíme daleko zřetelněji svoji nedověru a vlažnost. Proto tě prosíme: neodjímej od nás svého Ducha svatého, ale rozhojňuj nás v jeho darech, abychom v pokoře dovedli své viny vyznat, tebe prosit o odpuštění a s pohledem upřeným na Pána Ježíše Krista odvrhli od sebe hřích a znovu se stávali jeho následovníky a tak si vybrali tvoji cestu. Smiluj se nad námi a učiň víc, než zač dovedeme prosit, skrze Krista, který s tebou v jednotě Ducha žije a kraluje nyní i navěky.	Amen
ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO
Z Písma svatého poslyšte oddíl z Listu Židům, od 14. verše kapitoly 4. až do 10. verše kapitoly 5.:
Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář ...
PÍSEŇ č.  417 Zachovej nás při svém slovu
KÁZÁNÍ
	Základem kázání je oddíl z Písma svatého, zapsaný ve Druhé knize Samuelově, 5. kapitole, ve verších 1. až 12.:
Všechny izraelské kmeny přišly k Davidovi do Chebrónu ...
Milí bratří, milé sestry! Jsme opět na počátku. Za Davidem do Chebrónu přicházejí všechny izraelské kmeny, všichni izraelští starší se u něho shromažďují. Chebrón má v tom příběhu své místo: Abrahámovská tradice dosvědčuje víru. Z ničeho se rodí lidské společenství. Z milosti ožívá Boží lid. Chebrón není jen místo, ale přímo znamení Božího povolání a víry člověka vzít povolání vážně. Ze zaslíbení se ve víře rodí budoucnost. David vstupuje do této tradice. Řekli jsme, že to není jeho rozhodnutí, že ho tam přivedl sám Hospodin svým Slovem. Ale to je Davidovi možno přičíst za spravedlnost, že se tam přivést nechá, že nevykládá, že je doma v Betlémě a má k němu vztah –„to víte, rodný sbor je rodný sbor“. Ale ani se nechlubí, že jeho domov je Siklág, protože ten získal vlastním přičiněním. Poslušně se nechá přivést do Chebrónu, protože to je jeho místo, když ho tam vede sám Hospodin. To nám vypráví ten příběh, že je dobré nechat si své životní místo najít Pánem Bohem a poslušně přijmout to, k čemu nás Pán Bůh přivádí. To je to první, o čem ten starý příběh vypráví.
	Na Slovo Hospodinovo se také odvolávají ti starší izraelští, ty všechny kmeny Izraele: Tobě Hospodin řekl: Ty budeš pást lid můj, Izraele, ty budeš vévodou nad Izraelem. Jistě, mohlo se zdát, že rozhodnutí izraelských starších bylo jen politické; už není další možný  zástupce rodu Saulova na post královský, tak proč hledat jinde, když tady už je král jižních kmenů. Ale Písmo jasně motivuje rozhodnutí izraelských kmenů výrokem Hospodinovým. Ten je směrodatný! Proto provolávají Davida králem i nad sebou, proto se ony severní izraelské kmeny hlásí k tomu Judejci, protože Hospodin o něm řekl, že bude pastýřem a vévodou. Oba dva tituly jsou zajímavé – a to je to druhé, co si připomeneme. V tom druhém verši se mluví o tom, že Saul byl králem, ale o Davidovi je řečeno, že ho Hospodin povolal k tomu, aby byl vévodou a pásl lid Hospodinův. To není totéž jen obrazně řečeno. Král je funkce politická; v Božím lidu pak správní. Vévoda, který má pást lid, ukazuje spíše k povolání Hospodinem než ustanovení lidskému. Pastýřství Davidovo zazní už při jeho pomazání – starat se o ovce, hledat jim pastvu, chránit je před medvědem a lvem, to zná David od své mladosti. Že se nejedná jen o jakousi zootechnickou průpravu, to dokládá, že právě tato zkušenost pomůže Davidovi v zápase s Goliášem; zazní-li tu ono „já jdu proti tobě ve jménu Hospodina, Boha zástupů“, pak být vévodou lidu, který Hospodin označil za svůj, je úkol (spíše než funkce) více náboženský než vojenský či politický. David tu připomene mimořádné vůdce Božího lidu, Mojžíše a Jozueho – a tak krom prorocké tradice se přizná i k této vysvoboditelské. V Boží službě chce Boží lid vést od zlého, od břemene otroctví k jistotě života v Bohem darované zemi a bojovat Hospodinovy boje ani ne tak proti tělu a krvi, ale proti mocnostem toho knížete temnosti.
Tento prvek potom dojde naplnění v úkolu pást Boží lid. Dvakrát nechá zaznít Hospodin onen přívlastek „můj“ – a to jasně ukazuje, komu bude pást David stádo. Ne sobě ani jakýmkoli lidským pánům, ale samému Hospodinu. K tomu si ho povolal a David se tak stane svědkem toho, že sám Hospodin je tím dobrým pastýřem, u kterého ovce nemají nedostatku a který krom travnatých pastvin dává svému lidu i odpočinutí u vod tichých. David tak nebude moci jen kralovat, ale bude mít na starosti, aby jeho lid netrpěl hladem a nuzotou na těle i na duši; nebude moci mít na prvním místě zájem státu ani případné státní reprezentace, ale jeho prvním a hlavním zájmem bude, aby ani jedna z jeho ovcí netrpěla nouzí či protivenstvím. Proto také, když mu moc stoupne do hlavy a podle zlikviduje Uriáše Hetejského, muž Boží, prorok Nátan mu bude vyprávět podobenství o ovcích – už tím mu připomene, co měl mít na mysli a jaká byla jeho povinnost.
	Ale zpět k příběhu. David je povolán Hospodinem, aby pásl Boží lid. Tedy aby se staral, aby nikdo z království netrpěl ani hlady, ani nouzí Slova Hospodinova. Aby jeden každý úd Božího lidu byl chráněn před každým nepřítelem zvenčí i zevnitř, před tím, který morduje tělo, i před tím, který hubí duši. Jeho úkol je především náboženský, a proto se stane postavou mesiášskou – Mesiáš se bude zvát synem Davidovým. Právě toto poslání náboženské může Davida zbavit břemene přílišného svázání mocí: jako vévoda Božího lidu, jako jeho představený, má být ušlechtilým mužem především a činit, co je dobrého v očích Hospodinových – a nejen to, co je dobré pro kralování. Boží lid může ztratit krále, ba i politickou samostatnost – a může zůstat Božím lidem, bude-li mít ty, kteří ho budou vyučovat ve známosti Slova a volat k poslušnosti. Nakonec k tomu i došlo, králové dokralovali, ale pastýři a vůdci Božího lidu zůstali a zůstávají podnes. Ne nadarmo David ukazuje k Mesiáši, kterým jest Ježíš z Nazaretu. Nemusí být králem, s korunou či bez ní, ale jest a zůstává dobrým pastýřem, který pokládá duši za ovce ( J 10, 11).
	To se projeví také ve smlouvě: David uzavřel se staršími Izraele smlouvu. Důležité je, že to bylo před Hospodinem. Tou bylo potvrzeno spíše než Davidovo panování jeho pastýřství i vedení, zatím co Izrael se zavazoval k poslušnosti a respektování Davida co vládce. Můžeme mít za to, že smlouvou byl potvrzen tzv. zákon královský, jak ho čteme v Dt 17,15-18. Podle tohoto zákona neměl mít král „mnoho koňů, aby neobracel lid zpět do Egypta, ani mnoho žen, aby se neodvracelo jeho srdce (od Hospodina), a mnoho majetku, aby se nepozdvihlo srdce jeho nad bratří jeho a neuchýlilo se od přikázání napravo aneb nalevo“. Izrael střežil svoji svobodu vyvedených z Egypta. Tak smlouvou Davidovou s Izraelem také připomíná tento příběh smlouvu, kterou uzavřel se svým lidem sám Hospodin na Sinaji: Budete mi lid zvláštní, království kněžské a národ svatý, zaslibuje tam Hospodin těm, které vyvedl z egyptské země, z domu otroctví, a žádá za to poslušnost a věrnost. Aby tomu lid mohl dostát, dostává Desatero, možnost žít ve svobodě Božích dětí a neupadat znovu do otroctví. Každá smlouva v Božím lidu z této smlouvy vycházela a ji připomínala. Tak se ve smlouvě Davidově s lidem připomíná slavné a mocné vysvobození z egyptského otročení, tento veliký skutek Božího milosrdenství, a král i lid smí a má vědět, že kdyby je Hospodin nevysvobodil, dávno by zahynuli. Smlouva Davida s Izraele připomíná i nám, že jsme zde jen a jen z milosti Boží. Kdyby nás sám Bůh nevysvobodil z otroctví zlému, z pout hříchu, nebyli bychom už naživu. Ale díky Ježíši Kristu, tomu synu Davidovu, výhonku z kmene Jišajova, smíme a máme žít ve smlouvě, kterou On s námi uzavřel ve svém těle a krvi - o nové smlouvě v krvi Kristově tu smíme slyšet a poznat, že i o nás mluví tento příběh a nás zavazuje!
A to poslední, co je třeba z tohoto oddílu připomenout,  je příběh o Jeruzalému. Dobytím a usazením se v tomto městě vytváří vlastně David novou tradici. Město nepatřilo ani Judejcům, ani severním kmenům. Leželo na pomezí mezi severem a jihem Izraele. To, co čteme ve verši 6., naznačuje, že město dobyl David sám se svými muži a patřilo tedy jemu, když ani Benjaminci ani Judejci ho nedovedli obsadit. Hebrejská verze První knihy Paralipomenon (1Pa 11) však mluví o celém Izraeli a to, že jeruzalémský chrám byl střediskem zbožnosti celého Izraele (přes pokusy vytvořit svatyně vlastní ), může ukazovat ještě jinam: k tradici malkísedekovské. Do této tradice muže, který byl knězem Boha Nejvyššího a požehnal Abrahamovi, krále, který vynáší chléb a víno, zřejmě k obětní hostině, a přijímá od Abrahama desátky, do této tradice zasazuje příběh Davida. Žalm 110., který je určen Davidovi a který zřejmě patřil ke královské tradici jeruzalémské, mluví o tom, že král z rodu Davidova je Hospodinův přední služebník a pověřenec. Není knězem – obětníkem, jako kněží áronští, ale není ani knězem – zástupcem Božím na zemi, jako okolní králové pohanští. Je služebníkem Božím, který poslušností Bohu zachraňuje lid – nedivme se, že Kraličtí v sumáři k 110. žalmu řeknou: „David o království a věčném kněžství Kristovu prorokuje“ a epištola Židům bude věnovat více než jednu kapitolu tomu, že Kristus je velekněz podle řádu Malkísedekova, protože neobětuje na každý den  znovu, ale jednou provždy obětoval sám sebe. List Židům nepatří mezi nejsnadnější v Novém zákoně, nicméně tato zmínka o Kristově velekněžství ukazuje, kam až smíme davidovské vyprávění zaměřit my. Od tradice abrahamovské, kterou připomene Betlém, až k tradici mesiášské, kterou připomene Jeruzalém. Tam nás vede příběh Davidův a my se smíme radovat z toho, že se nám tu opět připomíná, že nás Pán Bůh nenechává opuštěné jako ovce bez pastýře, ale dává nám ve svém Synu pastýře, který ovce shromažďuje, sytí, raněné béře na svá ramena a zaběhlé vrací ke stádu, ano, pastýře, který je schopen mít soucit s našimi slabostmi a který je ve všem vyzkoušen podobným způsobem jako my. Držme tedy to vyznání, že Ježíš Kristus je dobrý pastýř, a nechme se jím vodit i pást.	Amen
MODLITBA
	Pane a Bože náš, děkujeme ti, že nám svým Duchem otevíráš Písma, abychom v nich nacházeli stopy tvých cest a znamení tvých kroků, takže poznáváme, kudy a jak máme jít. Prosíme, dej nám také sílu k tomu, abychom se dovedli zvednout a skutečně tvojí cestou jít a tak vstoupili i my do generací tvého lidu a předali svým potomkům, jak radostné je být tvými učedlníky.	Amen

PÍSEŇ č. 191 Svou oslav Pána písní
SBOROVÁ OHLÁŠENÍ
PŘÍMLUVNÁ MODLITBA
	Pane Bože, ty ses v Ježíši Kristu zjevil jako Bůh plný milosti, Bůh s námi a pro nás. Proto v odvaze víry k tobě voláme:
Shlédni na svůj lid a dej mu svůj pokoj.
Naplň nás všechny dary svatého Ducha, abychom zůstávali v tvém pokoji.
Učiň nás svědky své nové smlouvy v Kristu.
Dej všem lidem, aby lačněli a žíznili po spravedlnosti a míru.
Dej Ducha moudrosti a rozumnosti těm, na jejichž rozhodování závisejí životy jednotlivců i národů.
Pomáhej všem, na než dolehla těžká utrpení, kteří procházejí blízkostí smrti a děsí se hrůzy nemoci, a všem jim ukazuj ke Kristovu vzkříšení.
Dej těm, kteří jsou unaveni a přetíženi, aby našli u druhých pochopení a lásku.
Ujmi se těch, kteří nikoho nemají a kteří jsou bezvýznamní v očích světa.
Buď s těmi, kteří jsou na cestách, nebo se na ně vydávají, a dej, ať dojdou do svého cíle a potěší se se svými milými.
Požehnej setbě svého Slova v našem sboru.
Buď svojí milostí s těmi, kdo nastupují práci na tvé vinici.
Spoj nás v jednotě víry s církví zvítězilou.
Pane Bože, ty všechny lidi dobře znáš, ty víš, co kdo potřebuje. Smiluj se nad námi, dávej nám hojnost darů nebeských a neodnímej od nás dostatek darů časných. Skrze Krista, v jehož jménu se k tobě modlíme a který nás naučil takto prosit: Otče náš…	Amen
POSLÁNÍ
Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův.Toto je smlova, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem,. Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra: Poznávejte Hospodina! Všichni mě budou znát od nejmenšího do největšího z nich, je výrok Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. (Jr 31,31-34)
POŽEHNÁNÍ
Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.	Amen
PÍSEŇ č. 388 Aj, jak jsou blahoslavení (1.4-5)

O SVOBODĚ 
VSTUPNÍ SLOVA
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista!
Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše. (Iz55,8-9) 	Amen

PÍSEŇ č.166 Pán Bůh je přítomen
MODLITBA
Hospodine, Pane náš, tvou přítomnost vyhlížíme, tvé požehnání čekáme. Pane, přijď. Učiň tak ze své svobodné milosti. Vždyť my víme, že kdyby tvé přicházení záviselo na naší připravenosti, otevřenosti, na čistotě našeho srdce, že bychom v ně stěží mohli doufat. Pane, ty nás svým příchodem proměň – vyveď z naší sevřenosti, malosti ducha, z naší úzkosti před smrtí, lpění na pohodlí, na hotových soudech a názorech, osvoboď nás od ustaranosti, od pocitu vlastní důležitosti a od špatného svědomí. Pane, dej nám Kristova Ducha, abychom jako on chodil v poslušnosti tobě, i my tvou cestu nalezli. 	Amen
ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO
Poslyšme slova Ježíšova z Evangelia podle Matouše, kapitoly 7., od 7. do 12. verše:
Proste, a bude vám dáno…

PÍSEŇ č. 210  Ó zasvěť se nám v jitřní záři
KÁZÁNÍ
Základem dnešního kázání je text z proroka Izajáše, kapitoly 58., verše 1. až 14.:
Volej z plna hrdla, bez…
Sestry a bratři, žijeme ve svobodě? Je tahle země svobodná? Jsme svobodní lidé? Je naše svoboda ohrožena? Je naše bílá civilizace civilizací svobody? Jakou hodnotu pro nás svoboda má? Má hodnotu sama v sobě, má hodnotu absolutní, anebo jenom služebnou? Vážíme si svobody jen proto, že nám umožňuje žít podle našich vlastních představ?
Prorok promlouvá ve chvíli, kdy země po dlouhém útisku a po době bezvládí zakouší období jisté stability pod osvícenou perskou vládou. Izrael má relativní politickou svobodu, vytoužený mír a možnost vrátit se nerušeně k náboženství předků. A přece nejsou lidé šťastni. - Proč? Možná proto, že tak strašně chtějí být šťastni. Upínají se k provozování vlastních zálib. Netouží po svobodě, touží po něčem, k čemu má svoboda jen posloužit. Alespoň tak rozumím prorockým slovům. Sobota, den Páně je příležitostí využít volna a setkat se s druhými k vyřízení obchodních záležitostí. Jako se politika dělá na recepcích a řemeslníci shánějí v hospodě. Půst je příležitostí ušetřit na dělníkovi a odsoudit neznabohy. Jsou to vlastní záliby, od nichž se čeká zdar a štěstí. A Bohu se pak dá pohodlně vyčítat, že štěstí nepřichází.
Je tomu vždycky tak, že jít cestou svých zálib znamená minout Hospodinova zaslíbení? Minout svou spásu? Jaký je vztah mezi štěstím a spásou? Je štěstí totéž co spása? V každém případě - prorok promlouvá. Hospodinovo slovo dělá otazník nad lidským směřováním: cesty mé nejsou cesty vaše, praví Hospodin (Iz 55,8). Kde jsme se minuli? Kde se rozcházíme? Jak se můžeme vrátit? Jaké jsou tvé cesty, Hospodine?
Jako jistou šanci nabízí prorok návrat ke slavení soboty v soustředěnosti a naslouchání Hospodinu. Nesnaž se mít víru jako prostředek k dosažení něčeho jiného. Nesleduj žádnou jinou zálibu – ve dni Páně, v Bohu samém měj svou rozkoš! Užij si bohoslužbu jako dění, které nemá žádný další účel, jehož bys chtěl dosáhnout, něco vyřešit (nějaký svůj problém) nebo něco splnit. Zkus jen v oproštěnosti naslouchat: tu nalezneš rozkoš v Hospodinu a já ti dovolím jezdit po posvátných návrších země a z dědictví tvého otce Jákoba tě budu živit.
Na ochotu naslouchat Hospodin odpovídá pozváním k projížďce po posvátných místech baalovských modlářských  kultů. Náhle je spatříš v jejich trapné nahotě. Náhle tě přestanou lákat. Budeš se tam projíždět svobodně, shlížet na ta místa s jejich konzumentskými svody. Vskutku to byly tvoje záliby, co jsi měl předtím na mysli? Opravdu se ti to tak strašně líbilo? Nebylo ti to spíš nenápadně podsunuto? Jaká opravdu chceš, aby byla tvá cesta? Vezmi a pojez z Jákobova dědictví, naber z duchovního dědictví víry Izraele! (Tady si můžeme připomenout zarámování Desatera: Hebrejci byli vysvobozeni, byli spaseni. Synonymem spásy je svoboda – ne štěstí. Hebrejci byli vysvobozeni z moci Egypta a jdou přes poušť do země zaslíbené. A tady dostanou slovo smlouvy, Desatero. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl ze země egyptské, z domu otroctví. Proto nebudeš . . .  Byli vysvobozeni, jsou svobodni a zároveň je před nimi prostor, ve kterém mohou buď svobodu uchovat nebo ztratit. Svoboda má samozřejmě rozměr politický – jde o vysvobození od zotročující moci. Ale zároveň má svoboda rozměr osobní: uchovává se v pozorném vztahu k Bohu a k bližnímu.) 
Tohle připomíná Izajáš: nebuď netečný k vlastní krvi. Sociální pomoc v jeho době se opírala o příbuzenské svazky – ale po letech exilů a rozpadu přirozených společenství bylo tak jednoduché se dávat zapřít, skrývat se před odpovědností: děti se nestaraly o stárnoucí rodiče, bratr o svou švagrovou. - Když Adam spatřil čerstvě stvořenou Evu, radostně vykřikl: To je tělo z mého těla! Můj kus masa – jak by mne nemělo bolet to, co bolí tebe? A Jób, ten mistr nepříjemných otázek, se ptá: co bych řekl Bohu, kdybych porušil právo svého otroka či otrokyně? Vždyť stvořil nás oba. – Kdo všechno je Božím stvořením? Můžeme ještě vůbec kdy mluvit o prolévání “cizí krve”? Není to vždycky kus nás samých, co v cizině umírá?
Živý Bůh je voláním ke svobodě. (A svoboda je tam, kde se sdílejí břemena.) Což nemáš rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít? Už to není okupační mocnost, nýbrž hlavně nenasytnost místních úředníků, co klade na Izraelce neunesitelná břemena. Úroky z půjček a dluhů jsou neúměrně vysoké.
Jiné jho, které Izajáš zmiňuje, je zobrazeno hrozícím prstem a ničemnými slovy. Možná jde o vykonstruované žaloby, o snahu odstranit konkurenci, možná jde o zatracování náboženské. V každém případě je to jednání podněcující atmosféru podezírání a strachu. Nejsou touto atmosférou posléze pohlceni i ti, kdo ji pomáhali nastartovat a udržovat v chodu? Jakou svobodu má ten, kdo se bojí? Jakou svobodu má ten, kdo sleduje jak honicí pes svoje štěstí? Přejeme si být šťastní, ale nebudeme, staneme-li se zajatci své vlastní honby za štěstím. Spásy nedojdeme, nepůjde-li nám především o svobodu jako to, co zbavuje našeho bližního jeho břemene. Taková svoboda má svá zaslíbení: vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne . . . a budeš jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí. Ale největším zaslíbením je, že zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve: “Tu jsem!”	Amen
MODLITBA
Pane, prosíme tě, pomáhej nám oprostit se ode všeho, co nás strhuje zpět do nesvobody a otroctví. Věříme, že jsi blízko, a v tom je naše naděje.	Amen

PÍSEŇ č.673  Dej odvahu včas slyšet
SBOROVÁ OHLÁŠENÍ
PŘÍMLUVNÁ MODLITBA
Pane, pomoz nám, abychom na druhé nevkládali břemena, abychom druhé netlačili, citově nevydírali, nesoudili a neodsuzovali. Pomoz nám, abychom zátěž ležící na našich bližních (včetně těch nejbližších) dovedli vnímat a sdílet. Dej nám odvahu a moudrost, abychom sebou nenechali manipulovat. Abychom rozpoznali to, v čem jsme nesvobodní a vůči čemu nejsme bezmocní. Ty sám nás zmocňuj k plnému životu a službě ve prospěch tvého stvoření. Otče náš…		Amen
POSLÁNÍ
Slyšme slova poslání a požehnání:
Čiňte pokání a věřte evangeliu! (Mk 1,15)
POŽEHNÁNÍ
Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.	Amen

PÍSEŇ č. 702 Mír na zemi daruj nám

PASTÝŘ
VSTUPNÍ SLOVA
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista!
Hle, váš Bůh! Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády. Hle, svoji mzdu má s sebou, u sebe svůj výdělek. Jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží shromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede. ( Iz 40,9-11)	Amen
PÍSEŇ č. 549 Chvaliž Hospodina, slávy vždy Krále mocného
MODLITBA
Hospodine, Pane náš, mnoho dobrých věcí dostáváme a dovedeme za ně být vděční. Máme se docela dobře, nemůžeme si stěžovat. Ale podívej se na nás důkladně, pohleď do našich duší a srdcí. Uvidíš, jak jsme vnitřně ubití a zprahlí. Jak zápasíme (a někdy už se skoro vzdáváme) o to, abychom se nenechali otupit, abychom se nenechali nachytat a nepřejímali mentalitu bezhlavého stáda, laciné vidění světa, reklamní hesla, pseudoživotní moudra vedoucí jen ke lhostejnosti a neodpovědnosti, abychom neskončili u pouhého křesťanského nátěru, abychom neusilovali o pouhé zdání čistoty, zdání dobrých vztahů, zdánlivé manželství a zdánlivou rodinu, zdánlivé společenství bratří a sester.
Pane, dej nám toužit po pravém životě, po ryzosti a pravdě, dej nám přicházet v pravdě a poctivosti k tobě, jenž jsi Pastýřem i pastvinou, studnicí i vodou živou. Slituj se nad námi, Pane. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se a daruj nám svého Ducha, svou sílu a věrnost.	Amen
ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO
Poslyšme čtení z proroka  Izajáše, kapitoly 42., verše 1. až 9.:
Zde je můj služebník…
PÍSEŇ č. 438 Přišli jsme, ó Ježíši
KÁZÁNÍ
Dnešní kázání je založeno na textu z evangelia podle Matouše, kapitoly 9., veršů 35. až 38.:
Ježíš obcházel všechna města i vesnice  . . .
Sestry a bratři, žeň je velká, dělníků málo – od nepaměti býval tento text citován při ordinačních slavnostech, když noví faráři vstupovali do díla na vinici Páně. Mohli bychom ho vhodně ocitovat třeba i při konfirmaci. Náš Pán tě volá – honem do práce. Honem do práce – ale jaké práce? Jako při žních, kdy se maká od úsvitu do tmy. Ten spěch k tomu patří. A přes tu dřinu radost – vždyť se sklízí zrno. Tenhle pocit nedokázala pokazit ani komunistická arogance, necitlivost vůči krajině, nešetrnost a nabubřelost.
Obraz žně je vonný a radostný, ale sem se nehodí. Jak chceš sklízet ovce bez pastýře? Ježíšova výzva je odpovědí na nouzi zástupů. Podivnou odpovědí. Jaké sklízení? Co tu dozrálo? Co dobrého mají dělníci sbírat a shromažďovat? Jsou tu jen zástupy vysílené, odzbrojené jako poražený bojovník, pokořené, skleslé, vržené k zemi jako stižené prudkou nevolností, zadupané do země, zástupy jako ovce bez pastýře. Snad k tomu lze přidat na vysvětlení souvislost 23.kapitoly, plné Ježíšových výčitek vůči vůdcům lidu. Ti, kdo mají vést, brzdí a utlačují, a kdo měli druhým otvírat království, zabraňují jim vejít a ještě na ně nakládají břemena. Co nesmíš, co musíš – a nejhorší je stálé vědomí, že tomu nikdy nemůžeš dostát, že nestíháš.
Kdo jsme my – dnes a tady, v tomto kostele, v tomto městě, na tomto světě. Jsme ubití? Jsme opráskaní minulým režimem, který dovedl ponižovat, který zbavoval lidské důstojnosti ty bezejmenné masy stejně jako vzývané vůdce? Jsme sevřeni současnými bezohlednými poměry? Jsme zdeptaní? Anebo se vlastně máme dobře? Když se rozhlédneme, nevidíme mnoho skleslých, spíše mnoho příliš lehce žijících. Díváme se na ty lehkoživky a přemýšlíme – je jejich lehkost bytí skutečná nebo hraná? Je to lehkost, která se nasazuje jako společenský šat? To se nosí – svěžest, rytmus života, nevaž se, odvaž se. (Lehkožití však může být jen reakcí na neunesitelné břemeno komplikovanosti současného světa!). V písni Pan Maňátko (Svítá 263) se zpívá:  “Každej den se naschvál nafetujou fetiši – aby nemuseli žít v tomhle světě hrůz a bíd.”
Může být tak i tak. Ten dnešní text z evangelia svádí tím, jak paušalizuje, zobecňuje. Je vlastně sumářem několika kapitol, shrnuje rozmanité příběhy Ježíšovy, jeho setkání s různými lidmi. Teprve potom snad  lze říci: tato setkání měla společné to, že lidé v nich byli vysílení a skleslí a Ježíš byl hnut soucitem. (A tak bychom se neměli pokoušet o zobecňující diagnózy a analýzy, pokud nejsme schopni spatřovat jednotlivé tváře a příběhy.)
Jaké jsou naše příběhy? Kdo jsme? Jsme jako ti lidé ze zástupu: unavení, zbití, zlomení? Anebo jsme lehce běžící, ale uvnitř plni strachu? Anebo jsme ti prázdní a vyprahlí? – A jaký vztah k nám má Ježíš Kristus? Hledíš i na nás, Pane? Stojíme ti za podívanou? Zajímáme tě? (Tak totiž začíná evangelium, ta dobrá zpráva, že Ježíš hledí na zástupy a je hnut soucitem. A v něm, v Božím Synu, hledí sám Hospodin na své lidi, Boží človíčky. Hospodin je Bůh, který je schopen pohnutí. Bůh soucitný, slitovný.) 
Starý Zákon má pro slitování sloveso příbuzné slovu děloha nebo vnitřnosti. Soucit je sevření, pohyb v útrobách. Vnitřní hnutí, z něhož se rodí čin. Bůh se dojímá – ne jako třesoucí se nemohoucí stařec, ale jako matka – třeba orlice. V odpověď na lidskou nouzi Bůh není nehybný, lhostejný. Něco se v něm hne, soucit, z něhož se rodí čin – Syn, kterého posílá na svět jako pomoc, aby se ujal nalomených a skleslých.
V rockové opeře Jesus Christ Superstar je jedna scéna, která jako by byla nepřípadná, neodpovídající duchu evangelia. Ježíše obklopí dav mrzáků, malomocných a zubožených, natahují ruce a volají: uzdrav mne, pomoz mi! Ježíš se jich dotýká, ale když je ze všech stran tísněn a pod jejich náporem klesá, začne je odstrkovat a křičí: uzdravte se sami! Je vás příliš mnoho!  Tohle by Ježíš nikdy neudělal, jeho kapacita stačí na všechny, ale v textu pro dnešní neděli zaznívá přece příbuzný tón: jsem na to sám, natažených rukou je příliš mnoho. Žeň je velká, dělníků málo.
A tak hned v další kapitole Ježíš posílá své učedníky a dává jim za úkol pokračovat v tom, co činí on sám: Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.  To by byla odpověď vysíleným a skleslým zástupům. Přinášejte jim osvobodivé evangelium a buďte jim pastory. (A není ten pastorační přístup dnes jedinou možnou misií, tedy posláním církve i jednotlivých věřících?) Jenže v tom bezprostředním kontextu to takhle Ježíš neřekne. Když bychom čekali, že řekne: je mnoho ztracených ovcí – jděte jim dělat pastýře, on místo toho řekne: žeň je velká, dělníků málo a o kousek dál: jděte ke ztraceným ovcím domu izraelského . .  a hle, posílám vás jako ovce mezi vlky.  Proč? Proč nazývá učedníky dělníky anebo dokonce (jen) ovcemi, když jim svěřuje úkol vpravdě pastýřský?
Ježíš je ten pastýř – evangelista Matouš toto označení vyhradil pouze pro Ježíše. Hned při jeho narození připomíná, co kdysi bylo řečeno o Ježíšově královském předku Davidovi: ty budeš pastýřem mého lidu, Izraele (Mt 2,6). A co to znamená, David později vykládá před střetnutím s Goliášem: když přišel lev nebo medvěd, aby odnesl ze stáda ovci, hnal jsem se za ním a bil jsem ho a vyrval mu ji z tlamy (1 S 17,34-35). Ježíš se ujímá ovcí – ztracených, sražených k zemi. Učí poznávat odpouštějícího Boha, káže osvobodivé evangelium, uzdravuje všeliký neduh a slabost. Ale pak přijde ten okamžik, kdy klesá pod křížem a evangelium podivně charakterizuje pastýře: budou bít pastýře a rozprchnou se ovce stáda. (Mt 26,31) To už není David a Goliáš. To už je jiný pastýř. Pastýř opuštěný, jenž sebe nastavuje za uprchlé ovce. Naváže na sebe veškerou sílu nepřítele, tím jej spoutá a ovce osvobodí, zbaví strachu jednou provždy. Pak se znovu ujímá pastýřského vedení (když po vzkříšení říká: předejdu vás do Galileje – Mt 28,7) a rozprchlé ovce se znovu shromažďují pod ochranou zbitého vítěze. 
Tahle část příběhu je jedinečná, Boží. Z ní vystupuje Pastýř (s velkým “P”). A to je věc pro učedníky (a pro nás jako jeho učedníky) životně důležitá. On není jen učitelem, po jehož vzoru (učit, kázat, uzdravovat) máme se vrhnout do práce. On je tím, kdo nás drží a nese. 
Ti, kdo chtějí stát v Boží službě druhým, mohou si připomínat, že sami ze síly Božího slitování žijí. Proto také Ježíš neříká: moc práce - tož pusťte se do toho, ale: Proste Pána žně. Proste, protože budete potřebovat jeho stálou podporu, jeho zázemí.	Amen
MODLITBA
Pane, dej nám věřit, že tvé dílo je zaseto, vskrytu roste pro nás i pro druhé, a že se sejdeme na dožínkové slavnosti.	Amen

PÍSEŇ č. 126 Bdí při nás (Svítá)
SBOROVÁ OHLÁŠENÍ
PŘÍMLUVNÁ MODLITBA
Pane, prosíme za neprůbojné, za ty, kdo bývají převálcováni, kdo se nedovedou prosadit, uplatnit své schopnosti, dojít ocenění. Prosíme za ty, kdo trpí depresemi a utíkají ze světa. Prosíme za ty, kdo stojí nesmiřitelně proti sobě, kdo vytvářejí problémy druhým i sobě, kdo jsou zaslepeni. Prosíme za nás křesťany – prosíme, dej nám chuť do života, energii, vynalézavost a upřímný zájem o druhé. Otče náš...		Amen
POSLÁNÍ
Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit. (Ga 5,25)
POŽEHNÁNÍ
Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. 	Amen
PÍSEŇ č. 419  Mocný Bože při Kristovu (nebo Svítá č. 447)

Nad kým se nebe raduje
VSTUPNÍ SLOVA
Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy, vstupme před jeho tvář s díkůvzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů. (Žalm 95, 1-2a)	Amen

PÍSEŇ č. 95 Nuž Pánu zvučně zpívejme
MODLITBA
	Hospodine, Pane Bože náš, ty víš a znáš: Jsou chvíle, kdy naše mysl je obtížena zármutkem, starostmi, nepokojem.
	My však jsme nyní poslechli výzvu žalmistovu a zazpívali píseň k tvé oslavě. Dej, ať tak činíme pokaždé, když předstupujeme před tvou tvář – ať ve shromáždění jako teď, ať v tichu svého soukromí.
Předstoupit před tebe s díkůvzdáním – to je to nejmoudřejší, co můžeme učinit. S díkůvzdáním za dar života vlastního, za dar života našich bližních, za dar života těch, kdo nás opouštějí či již opustili.
	Tvá dobrota je nezměrná a bohatství milosti, kterou nás obestíráš, je nevyčerpatelné. Svým Duchem nás zbavuj pošetilé myšlenky, že naše starosti a zármutky z tohoto bohatství ukrajují kus po kuse, až nezbude nic.
Udržuj nás, pokorně prosíme, ve vděčnosti. Vždyť tobě, Trojjediný Bože, Otče, Synu, Duchu svatý, je vždy a na každém místě za co děkovat.	Amen
ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO
Z knihy proroka Ezechiele budeme číst oddíl zapsaný v kapitole 34., od verš 11. do 16.:
Toto praví Panovník Hospodin…
PÍSEŇ č. 183 K tobě oči pozvedáme
KÁZÁNÍ
Textem kázání jsou slova zapsaná v evangeliu podle Lukáše, kapitole 15., verše 1. do 10.:
Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci…
Těžko říci, jestli by majitel stáda pochválil toho pastýře, který kvůli zatoulané ovečce opustí devětadevadesát ostatních, nechá je na pustém místě bez ochrany před vlky nebo před zloději. Takový pastýř by tuze riskoval a je otázka, zda nebylo rozumnější tu jednu ovečku raději odepsat. Ale o rozumnosti nebo nerozumnosti tu není řeč. Řeč je o jeho radosti: Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim: Radujte se se mnou… Stejně i ta žena, která ztratila a zase nalezla jednu z deseti mincí: Svolá sousedky a přítelkyně a řekne: Radujte se se mnou… Jistě, devětadevadesát ovcí má větší cenu než jedna ovce a devět mincí je víc než jedna. Ale v momentě, když se jedna ztratí a zase najde, má ta jediná náhle cenu celého stáda, jedna mince hodnotu všech deseti.
	Možná, že to tak úplně neplatí a nefunguje ve světě věcí. Ale když jde o živé tvory, člověk přestává počítat. Co všechno je ochotna podstoupit stará paní, které se zaběhl pejsek, jakou odměnu zaplatit tomu, kdo jí ho vrátí! A což teprve když jde o ztraceného, nezvěstného člověka nebo dokonce dítě. Desítky, stovky lidí se dají do pohybu, nešetří se náklady na techniku, jen aby se takový ztracený člověk nebo človíček zase našel. A té radosti, když se najde! Pravím vám, právě tak je radost v nebi nad jedním hříšníkem, který činí pokání. Co nám tu Pán Ježíš vlastně říká?
Říká předně: V nebi je radost. Pán Bůh se raduje! Lidem často jakýsi ostych brání představovat si Boha, který se raduje. Spíše si představují Boha, který se zlobí. A vůbec: může mít Bůh nějaké afekty, nějaké city? Skoro podvědomě máme sklon si Pána Boha představovat jako nehybného, bytost neproniknutelnou, jakousi sfingu s tváří kamennou. Ježíš však přichází a zvěstuje Boha, o němž už Starý zákon vypovídá, že je všechno jiné než apatický, do sebe uzavřený Bůh bez tváře, že je to Bůh pohyblivý, živý, který se hněvá a zuří, ale také usmívá a raduje a svou radost neskrývá ani před anděly v nebesích ani před lidmi na zemi. Bůh má lidskou tvář. Tou tváří je Ježíš Nazaretský, který sedával u jednoho stolu s hříšníky a kolaboranty tak často, až to bylo jeho současníkům nápadné. Tam, u toho Ježíšova stolu s hříšníky, se projevuje Boží radost. Kdykoli se na pozvání svého Pána v pokání blížíme k jeho stolu, je v nebi radost. Bůh se raduje.
Pán Ježíš říká dále: Bůh se raduje nad jedním hříšníkem víc než nad devadesáti devíti spravedlivými. Jeden jediný mu stačí k radosti. Ne teprve zástup, množství, masa. Jeden jediný, který byl ztracený a zase se našel. Když se ztratí nějaký člověk anebo nějaká věc, znamená to, že je nevidíme, zmizeli z našich očí. A jak to bývá: Sejde z očí, sejde z mysli. Ne však z Boží mysli. Každý, třeba i jediný ztracený a zapomenutý človíček, který nám už ani nechybí, zůstává v Božím zájmu. Jemu chybí do počtu, bez toho jediného stádo ještě není kompletní, byť si tam v ohradě bylo ještě devětadevadesát, on ještě jde a hledá a volá i tu jedinou ztracenou ovečku. Evangelista Matouš právem toto podobenství zařadil do souvislosti s tím, jaké pořádky mají platit ve společenství Ježíšových učedníků, v křesťanském sboru. I tam se stává, že se někdo zatoulá, zaběhne a jakoby ztratí; a tehdy jsme v pokušení takového odepsat, ať si jde, nás je ještě devadesát devět. Ne tak, říká Ježíš učedníkům. Vůle nebeského Otce je, aby nezahynul ani jediný z těchto maličkých ztracených. Ani jediný.
Pán Ježíš říká za třetí: Pán Bůh má radost z hříšníka. Když chceš poznat, z čeho se Bůh raduje, musíš hledat mezi hříšníky. To se nesnadno chápe. Farizeové a zákoníci Ježíšovy doby to také nesnadno chápali. Bůh má mít radost ze spravedlivého. A oni tehdy reptali, že Ježíš se schází pod jednou střechou a sedá za jeden stůl s lidmi tak nehodnými. A že se s nimi schází bez toho, že by jim předem nařídil veřejné pokání, popel na hlavu, žíněný oděv, židli v nejzazším koutě. Opravdu: Nic nečteme o tom, že by Ježíš něco takového hříšníkům ukládal dříve, než si s nimi sedl za stůl. Pořád to některým lidem vadí. Nedává Ježíš svou přítomnost lacino? Co ho k těm hříšníkům přitahuje? Kde je tu jaké pokání? Kde obráceni? – Ale pozor: My čteme, že oni se k Ježíšovi blížili, přicházeli do jeho blízkosti, aby mu naslouchali. Toto je obrácení! Že se člověk k Ježíšovi a k jeho slovu blíží. Hřích má úplně opačný směr. Hřích člověka vzdaluje, odvádí od Krista, od Boha, od Božího slova. Ale tito hříšníci se k Ježíšovi blížili, přitahováni jeho mocí a láskou. To je obrat, to je obrácení. Obrácený směr pohybu. Čelem vzad. Či spíše: Čelem vpřed. Čelem vzad dělá hřích, vzad od Ježíše, zády k Božímu slovu. Zde však hříšníci šli čelem vpřed. K Ježíšovi. K jeho Slovu. Do jeho blízkosti. Takto, ve vší tichosti a nenápadnosti probíhá obrácení, probíhá pokání. Člověk mění směr. A Boží srdce se raduje. Bůh má radost z hříšníka. Větší radost, než ze spravedlivého. Pochop to, kdo můžeš – a stejně to zůstane tajemstvím. Tajemstvím Boží lásky, jež se ujímá těch, kdo před jeho svatostí nemohou obstát, ujímá se nás, kdo před jeho svatostí nemůžeme obstát.
Takové bylo tenkrát Ježíšovo kázání: Bůh se raduje. Bůh se raduje z jediného člověka. Bůh se raduje z hříšníka, jenž se blíží k Ježíšovi.
A komu bylo toto Ježíšovo kázání adresováno, pro které uši určeno? Souvislost, ve které je uvádí evangelista Lukáš, naznačuje, že Ježíšovými posluchači byli farizeové a zákoníci, zbožní, opravdoví, oddaní, obětaví lidé, kteří pouze nechápali, proč Ježíš přijímá hříšníky a reptali na to. Jako by jim Ježíš říkal: Pánové, přece se nesluší reptat, když se nebe raduje, nehodí se urážet se, když Bůh skrze Ježíše hledá a nalézá své ztracené děti. Vy, lidé spravedliví, vy se nic nepohoršujte tam, kde je vlastně důvod k radosti, vy se nic nebojte, že jste byli o něco zkráceni, že se na vás nedostane. Boží láska není jako pecen chleba – čím více strávníků, tím menší porce pro každého. Z Boží lásky neubyde, když se jí dostane i jiným. A Pánu Bohu ponechte jeho radost nad nalezenými ztracenými.
	Ale stejně dobře si můžeme představit, že Ježíšovo kázání slyšeli právě ti hříšníci, kteří s ním tehdy seděli u stolu, že také pro jejich uši bylo určeno toto kázání, pro ně, ztracené jako ta jedna ovečka, zakutálené jako ta jedna mince. Pro ty, jež hřích sevřel do klepet a zdeptal ve svědomí, kteří nevědí, kam s očima, když je potká spravedlivý. Jim Ježíš říká: Vy lidé malověrní a křehcí, klesající pod svými vinami, nic se nestyďte přiblížit se ke mně a naslouchat mému Slovu, nic se nebojte, že vás můj Otec už odepsal, jako vás odepsali lidé, nemyslete si, že Bůh má radost jenom ze spravedlivých. On má větší radost z vás.
	Slyšme tedy dnes toto kázání Ježíšovo ušima farizeů a zákoníků – jako napomenutí naší pýchy a sebespravedlnosti. Slyšme je však také ušima celníků a hříšníků – jako povzbuzení a potěšení naší malomyslnosti. Slyšme je však také jako pozvání k účasti na Boží radosti. Jako ti přátelé onoho muže od ovcí, jako ty sousedky a přítelkyně oné ženy se ztracenou mincí, které oni pozvali a vyzvali: Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ztracenou ovci, protože jsem nalezla ztracený peníz. Radujte se se mnou, vyřizuje nám Ježíš od svého i našeho Otce. Radujte se se mnou, protože jsem vás – ztracené – nalezl.	Amen
MODLITBA
Děkujeme ti, vzkříšený Pane, že nás hledáš a nacházíš, pozvedáš z naší bezvýznamnosti, uzdravuješ zranění, jež jsme si způsobili svým hříchem. Prosíme dej, ať nás netrápí, že se takto ujímáš i jiných lidí. Dej nám odvahu vykročit za ztracenými a hledat bloudící. Dej nám okusit něco z nebeské radosti.	Amen

PÍSEŇ č. 499 Jezu, přispěj ku pomoci (6-8)
SBOROVÁ OHLÁŠENÍ
PŘÍMLUVNÁ MODLITBA
Nebeský Otče, tvůj Syn nás naučil, že tě smíme takto oslovovat jako tvé děti. A zaslíbil nám, že se za nás u tebe bude přimlouvat. Proto se i my odvažujeme přimlouvat se jedni za druhé.
	Přimlouváme se za své blízké a nejbližší: za manžely a manželky, syny a dcery, sourozence, přátele.
Přimlouváme se za své nemocné doma i v nemocnicích, za osamělé a trpící.
Přimlouváme se za Kristovu církev ve světě, za její kazatele, presbytery, za ty, kdo konají práci v diakonii, ve sdělovacích prostředcích, ve školách, věznicích, v ekumenickém hnutí.
Přimlouváme se za naši společnost, za náš stát, za ty, kdo v něm vykonávají moc a rozhodují.
Přimlouváme se za náš svět, za konec bojů a násilných činů, za spravedlivé dělení statků tvého stvoření, za chléb a domov pro všechny.
O to tě, Otče, prosíme skrze tvého Syna, který s tebou a s Duchem svatým je věčně živ a kraluje na věky věků. Otče náš…	Amen
POSLÁNÍ
Kdo skoupě rozsívá, bude také skoupě sklízet. A kdo štědře rozsívá, bude také štědře sklízet…Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho a ještě vám zbývalo pro každé dobré dílo. (2Kor 9, 6nn)
POŽEHNÁNÍ
Ať Hospodin ti žehná a chrání tě.
Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv.
Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.	Amen

PÍSEŇ č. 447 Tobě, Bože, děkujeme

RADOSTNÁ VÍRA
VSTUPNÍ SLOVA
Pomoc naše a počátek náš jest ve jménu  Hospodinovu, kterýž učinil nebesa i zemi.
Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy, vstupme před jeho tvář s díkůvzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů! Hospodin je velký Bůh, on je Král nad všemi bohy…Přistupujte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, jež vodí svou rukou. (Ž 95,1-3.6-7)	Amen
PÍSEŇ č. 95 Nuž Pánu zvučně zpívejme
MODLITBA
Pane Bože náš, přicházíme, protože pro nás tvé Slovo něco znamená. Přicházíme, protože doufáme ve tvou pomoc, ve tvou lásku, ve tvou věrnost. Přinášíme ti naši bezradnost, naše trápení a těžkosti, naše problémy. Je toho hodně, co nás tlačí, a tak často ani nevidíme tvou naději a světlo, které přinášíš. Zaměstnáni sami sebou zapomínáme se dívat kolem. 
Děkujeme ti za to, že o tom všem víš a že s námi zůstáváš. Děkujeme za slova potěšení, která můžeme zaslechnout nebo říci, děkujeme za podané ruce, naše nebo těch kolem nás. Děkujeme za úsměvy, za radost, za sílu, kterou nám k tomu dáváš. 
	Prosíme, dávej nám svého svatého Ducha, abychom neztráceli naději, abychom hledali sílu a nalézali místa, kam patříme. Prosíme, zůstávej dnes s námi a všude tam, kde se tvé Slovo zvěstuje.	Amen
ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO
Čtení Písma svatého je zapsáno v žalmu 111.:
Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem…
PÍSEŇ č. 632 Neskládejte v mocných naději
KÁZÁNÍ
Textem kázání je oddíl ze 2. kapitoly Janova evangelia, prvních 11 veršů:
Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské…
Milí bratři, milé sestry, svatba. Když se řekne svatba, vybaví se nám většinou naše vlastní vzpomínky, je to slovo, které v sobě nese něco krásného a radostného. Svatba, to je událost, na kterou pak člověk může dlouho vzpomínat. Je to začátek společné cesty dvou lidí. 
	A svatba v Káni Galilejské? Ta je zvláštní jinak. Je zvláštní tím, co se děje jakoby mimo svatební veselí, jakoby vedle. My vlastně nevíme o těch dvou, kteří se tehdy brali, vůbec nic a ani se za celé Janovo vyprávění nic nedozvíme. Na závěr se ale dovíme o počátku ještě docela jiném, než je společný život dvou lidí. Je to počátek, který souvisí s Ježíšem, je to počátek jeho znamení. Ježíš zde poprvé zjevil svou slávu a učedníci v něj uvěřili.
	Jak to ale spolu všechno souvisí? Proč potom ten příběh o svatbě? Vše to spojuje radost, ta je na svatbě důležitá. Radost je tím, co svatba přináší a co ji dělá pro tu chvíli tolik vzácnou. Radost a láska, a přesně to patří také k víře. 
Svatba v Káni v tomto ohledu jistě nebyla výjimkou.  Přišlo mnoho hostí, svatba, tak jak to tehdy bylo zvykem, trvala alespoň sedm dní. Hosté se střídali, jiní, ti nejbližší, zůstávali. Byl pozván i Ježíš se svými učedníky, byla tam i Ježíšova matka. Všichni společně při té veliké radosti. A přesto hrozilo, že ta radostná slavnost skončí předčasně. Trapasem pro hostitele a zklamáním pro hosty. Zatím to nejspíš nikdo neví, ale starostlivá Marie poznala, že dochází víno. Snad s někým hovořila, snad něco slyšela, možná si jen dobře všímala. Nemají víno.   
	Tak už to někdy bývá. Rádi bychom se radovali a tu radost rozdávali kolem sebe, to je přeci něco, co nakonec dodá radost zase i nám. Jenže může se stát, že najednou zjistíme, že už není z čeho brát. Že nám to naše vlastní víno došlo, že máme prázdné sklepy. Člověk sám je jen těžko naplňuje. A tak čas od času naše radosti mohou skončit smutkem či zklamáním. To když už nemůžeme, když už jsme na dně. Možná znáte ten pocit vyždímaného citronu, kdy už jednoduše není kde brát.  
	Ježíšova matka ale tuší kde vzít, chtěla by pomoci, a tak se obrací na svého syna. Věří, že on dovede zachránit radost, která hrozí zmizet. Přesto ale dostává jen příkrou odpověď – „Ještě nepřišla má hodina. Co to po mně žádáš?“ – Ježíš velmi rázně odmítá zasahovat pomocí zázraků na požádání. A už vůbec ne jako syn matky, která o to žádá. Snad jakoby z protekce?
	Proč? Zdá se nám to hodně tvrdé, ale i touto odpovědí chce Ježíš říci hlavně to, že on, Boží Syn, patří k Bohu a Bůh jedná svobodně. Na naše zavolání odpovídá i přichází, ale nelze s tím předem počítat, nelze si to objednat. 
	To Marii došlo, a tak udělala ještě jednu věc, kterou udělat mohla. Požádala služebníky, aby, bude-li to potřeba, poslechli Ježíšovy příkazy. Věřila, že to potřeba bude. Věřila, že Božím záměrem není pokažená radost, ale pomoc. 
	Ta víra je důležitá. To zůstává. Víra. Že i nám může Bůh pomoci s naší prázdnotou, to je Mariina cesta. Cesta víry a důvěry. Docela se spolehla na Ježíše. Nemusel udělat také vůbec nic, mohl ještě dlouho čekat, ale Maria se spolehla na to, že pomoc přijde.
	Přišla. Ježíš nechal naplnit vodou nádoby na očišťování. Tam kde se nám nedostává vína, tam má Ježíš obyčejnou vodu a i ta stačí, aby zůstala radost a pokoj. I správce hostiny byl spokojený. Vína je opět dostatek. Zázrak? Nikdo vlastně nic neví. Tuší pouze služebníci a veselí svatby plyne dál svou cestou. Jen v těch nádobách na očišťování je plno vína. Každá z nich má dobře 100 litrů, to se přeci nevypije. Proč tolik?
	Snad aby bylo opravdu dost pro všechny. Abychom z té radosti mohli čerpat s nimi. Dar radosti, která tak hned nedojde. Místo našeho špatného vína, které dochází, daroval Ježíš nejlepší víno a je ho dostatek. 
	Správce hostiny se nestačí divit. Na svatbách to většinou chodí obráceně. To nejlepší víno se dává hned a časem jde kvalita dolů. U Ježíše tomu je jinak. Na hostinách, které režíruje, on se dává to nejlepší víno až na konci. To je odpověď i na naše otázky, které si klademe, když se nám zdá, že se nic nemění nebo když, tak k horšímu. Nemusíme čekat to nejhorší naposled. V Káni přišlo s Ježíšem naposled právě to výborné víno.
	To byl počátek Ježíšových znamení. Na svatbě se stal div, kterého si jen málokdo všimnul. Všimli si učedníci. Ti uvěřili. Došlo jim, co velikého se stalo, došlo jim, co slýchali i od Jana Křtitele, a uvěřili, potvrdili si, že jdou s Ježíšem po správné cestě.
	Div a zázrak, ten funguje vlastně vždy jen jako potvrzení. Ten, kdo nevěří, neuvěří. Věřícímu však potvrdí jeho cestu. Tak pochopili učedníci na té svatbě o něco víc. Voda a víno, radost a beznaděj, to vše prošli s Ježíšem a poznali, že v něm je jistota, že nám víno v životě docházet nemusí a pokud už jsme na dně, je zde někdo, kdo podá ruku a prázdné kádě znova naplní.	Amen
MODLITBA
	Pane, naše zásoby radosti jsou často docela malé, děkujeme ti za to, že ty sám jsi tím, kdo je dovede doplnit, že s tebou se můžeme radovat, že nám jsi nablízku. Prosíme, uč nás ti důvěřovat.	Amen

PÍSEŇ č. 258 Můj Ježíš mé jest žití
SBOROVÁ OHLÁŠENÍ
PŘÍMLUVNÁ MODLITBA
Pane Ježíši Kriste, tvé Slovo k nám přichází blíž, velmi blízko, a my zkoušíme odpovídat. Odpovídáme srdcem, ústy, rukama. Prosíme, dej, ať to tvé Slovo způsobí, že naše odpovědi budou laskavé, plné pokoje, plné lásky prozařovat celým svým stvořením. lásky k druhým.
Prosíme tě za naši zemi, prosíme, dej, ať lidé v ní dovedou rozeznávat pravdu od lží, dobré od zlého. 
	Prosíme tě za mladé lidi, dej ať nalézají správný směr , cesty, které mají své cíle.
	Prosíme tě za sbory po celém světě, dej, ať je všem tvé Slovo svědectvím o službě, lásce a pokoji, svědectvím o bližním, o člověku, který je vedle mne. Dej ať dává všem sílu.
	Prosíme tě za ty, o jejichž nouzi víme, za nemocné, za umírající, prosíme za ty, kteří jsou sami, za opuštěné, za ty, kteří svou samotu cítí a tíží je. Prosíme za nešťastné, za zoufalé v zemích plných válek a bojů. Prosíme za hladové.
	Prosíme, nech své světlo Prosíme, vyslyš naše tiché modlitby, které ti nyní předkládáme…
Pane, ty víš dřív než my, co vyslovíme, oč prosíme. Své učedníky jsi učil, jak se modlit, 
prosíme, vyslyš i nás, když k tobě stejnými slovy jako oni tehdy i dnes voláme: Otče náš…	Amen
POSLÁNÍ
Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte A předkládejte své žádosti Bohu. (Filip 4,4-6)
POŽEHNÁNÍ
A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, našem Pánu.	Amen
PÍSEŇ č. 419 Mocný Bože, při Kristovu

To potřebné I pro Martu
vstupní slova
Milost vám i pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
Zaradoval jsme se, když mi řekli: Půjdeme do Hospodinova domu.A naše nohy již stojí ve tvých branách, Jeruzaléme.		Amen
PÍSEŇ č.25 K tobě duši pozdvihuji
modlitba
Pomoc naše i počátek náš…
	
Pane Bože, otevřeli jsme naše shromáždění radostným zvoláním žalmisty, který se raduje, že může jít do Hospodinova domu. Musíme se ptát každý sám sebe, zda je to s námi také takové. Zda máme opravdovou radost z toho, že smíme být ve shromáždění Božího lidu, který se těší na Boží slovo.
	Namnoze tomu tak při nás není, pokorně to na sebe vyznáváme. Naše starosti nás provázejí až na toto místo a chtějí už předem zpochybnit naši radost i naše očekávání, že tvé Slovo nám může přinést uvolnění a pokoj. Jsme plni nejrůznější aktivity, často velmi chvályhodné, ale chybí nám ona touha žalmisty, která vede do chrámu Hospodinova, aby prožil to, co nejvíce potřebuje.
	Prosíme, smiluj se nad námi a přijmi nás dnes takové, jací jsme. Ať nás tvé Slovo překvapí svou mocí, ať nám znovu vrátí radost ze spasení, kterou nám nabízíš. Pro Ježíše Krista vyslyš nás.	Amen
Čtení písma svatého
Poslyšte první čtení Písma svatého, které je zapsáno v Proroctví Izajáše, 55. kapitole, od verše 1. do 11.:
Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám…
Za dědictví věčné jsme ujal svědectví tvá, neboť jsou radost srdce mého.	Amen
PÍSEŇ č. 517 Probuďme se, křesťané (1-6)
Kázání
Druhé čtení, které je základem dnešního kázání, je zapsáno v Evangeliu podle Lukáše, v 10. kapitole, od verše 38. do 42.:
Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice…
	Milí bratří a sestry, náš text tvoří oddíl, který dobře známe, slyšeli jsme na něj už nejedno kázání. A přece pokusme se ho slyšet nově, jako bychom ho slyšeli po prvé. Často se mylně mluví o Marii jako o hlavní postavě tohoto malého příběhu. Není tomu tak, hlavní postavou je Marta. Ona je tou sestrou, která má iniciativu. Ona přijímá Ježíše do svého domu, což je v přímém protikladu s tím, co se stalo v jedné samařské vesnici, kde Ježíše nepřijali. Marta jako řádná hospodyně nemyslí na své pohodlí, ale chce Ježíš uhostit. Má skutečně mnoho práce, aby ho obsloužila, když je na to všechno sama.
	Marie je v celém vyprávění zcela pasivní. Nevykazuje žádnou aktivitu, sedí u Ježíšových nohou a poslouchá jeho slovo. Představujeme si to názorně a jsme ochotni Marii pokárat. Vždyť mohla Martě pomoci a pak mohly obě dvě sestry poslouchat Ježíšova slova. Ale jestliže bychom chtěli pokračovat v našich úvahách tímto směrem, pak bychom ztratili nejvlastnější zvěst tohoto oddílu. Nejde o protiklad naslouchání Božímu slovu a práce, která přináší pomoc našim bližním. Nejde o protiklad toho, co přijímáme v bohoslužbách, a toho, co konáme na poli diakonie a služby.
	Jde o něco jiného. Jde o to, aby naše služba nebyla plná křeče, abychom dovedli také pro sebe něco čerpat, tak abychom měli co rozdávat. Aktivita, kterou hýří Marta, je aktivita bez radosti. Je to dobře poznat z toho, jak Marta reaguje. Její rozmrzení, a skoro bych řekl zlost se obráží ve slovech, kterými častuje Ježíše. Pane nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni ji přece, ať mi pomůže! 
	Zde je vidět, jak je Marta nešťastná ve své aktivitě, která je jinak chvályhodná. Bratři a sestry, nejsme té Martě často podobni? Umíme vysadit, když je příležitost jít do kostela či na biblickou hodinu, abychom slyšeli Boží slovo? Není tomu častokráte tak, že jsme plni nepokoje a zapomínáme na to, že se tohoto nepokoje sami nezbavíme, i kdybychom dělali všelijak prospěšné věci, jako je služba našim bližním? Měli bychom o tom přemýšlet, i dnes k tomu máme vhodnou příležitost. Pán Ježíš se na Martu nezlobí, ale je mu líto, že Marta prožívá neuspokojení a je plná nepokoje.
	To je smyslem toho, co říká: Marto,Marto,děláš si  starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře, vybrala si to, oč nepřijde. Marie pochopila, že potřebuje slyšet Ježíšovo slovo, že když bude mu naslouchat, tak tím nejvíce vyjádří svou lásku k němu. Proto všeho nechala a sedla si k Ježíšovým nohám. Dovedla se zbavit vší aktivity a přenechat aktivitu samotnému Ježíši. To potřebujeme všichni. Potřebujeme Boží slovo, aby naše aktivita a práce ztratily onu křečovitost, která neslouží ani nám, ani těm, kterým pomáháme. Potřebujeme se nadechnout čerstvého vzduchu Boží pravdy a lásky, aby vstoupil do našich srdcí pokoj. To je to jedno potřebné, unum necesarium, jak to nazýval J. A. Komenský, posadit se u Ježíšových nohou.
	Jestliže to učiníme, pak tím nebude naše diakonie zkrácena, ale dostane novou sílu, pak bude naše pomoc lidem kolem nás působit radost nám i těm, kterým pomáháme.
A tak nestojí proti sobě chodit do kostela a konkrétní pomoc druhým lidem. Je tomu stejně jako s Boží láskou, která nekonkuruje lásce k lidem, ale obě jsou jakési spojené nádoby. Boží láska, kterou přijímáme ze slyšení Božího slova, nám pomáhá, abychom měli co rozdávat a aby nás neopouštěl onen pokoj, prostý křeče, který teprve přináší lidem tu skutečnou pomoc.	Amen
modlitba
Pane, děkujeme za tvé Slovo, které je balzámem na naši neklidnou a bolavou duši. Dej, abychom využili každé příležitosti, abychom se sytili tvým Slovem. Ať dovedeme jako ta Marie vyvolit  tu dobrou stránku, o kterou nepřijdeme.	Amen

PÍSEŇ č. 631 Nám pomoz, Pane milý
sborová oznámení
přímluvná modlitba
Pane Ježíši, ty snímáš z ustaraných starost a z ustrašených strach. Hříšníkům odpouštíš, tvá oběť dává život všem.
Tvé lásce předkládáme všechny, kdo k tobě přicházejí ve své nouzi, v neujasněnosti víry i s pomýleností svého očekávání. Všechny, kdo přicházejí neděli co neděli, i ty, kdo přicházejí jen zřídka nebo jen o svátcích.
Přimlouváme se za kazatele i presbytery, kteří mají tvou milost brát a předávat, ale jsou často bezradní před tak velkou bídou, nedostává se jim víry a chybí jim plní spolehnutí na moc tvé lásky v kříži, na moc tvé oběti, jež tvoří pokoj, radost a celé zdraví.
V pokoře a tichosti svých srdcí myslíme na svoje vlastní selhávání: ve své rodině, v zaměstnání, vůči sousedům. Prosíme tě, odpusť nám a naplň i tyto naše vztahy odpuštěním, trpělivostí, snášenlivostí i radostí. Otče náš…	Amen
Poslání
Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení, vždyť jste okusili, že Pán je dobrý! Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista. (1Pt 2,1 -5)
Požehnání
Hospodin ti požehnej a opatruj tě, Hospodin rozjasni nad tebou svou tvář  a buď ti milostiv. Hospodin obrať k tobě svou tvář a obdař tě pokojem.	Amen
PÍSEŇ č.510 O Pane můj, pokoj ať tvůj 

 PODOBENSTVÍ O SVATEBNÍM ŠATĚ
VSTUPNÍ SLOVA
Aj, Bůh silný spasení mé, doufati budu, a nebudu se strašiti; nebo síla má a píseň a spasení mé jest Bůh Hospodin. (Iz 12/2)	Amen
PÍSEŇ č. 68 Když Bůh v své moci povstane (1-3.9.12)
MODLITBA
Ó náš milý Bože, povstali jsme z lože; a pěkně tě prosíme, dejž, ať se tě bojíme. Bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme. – Tak jsme zvyklí od malička se k tobě modlit, Pane náš. A věříme, že ty naše modlitby slyšíš. Prosíme, dej, abychom také správně rozuměli tomu, za co prosíme: že neprosíme, aby nás ovládal strach z tebe a z tvého trestání, ale aby naše životy viditelně poznamenala uctivá bázeň před tebou, abychom žili v úctě k tobě i ke svým bližním, aby naše životy byly ozdobeny dobrotou a milosrdenstvím. Děkujeme, že nemusíme složitě hledat vzor pro takový život, protože nám stavíš před oči Pána Ježíše Krista. Kéž jej následujeme ve službě spravedlnosti a pokoji, ve službě tvému království.	Amen
ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO:
Z Matoušova evangelia budeme číst ze 22. kapitoly verše 1. 10.:
A Ježíš k nim znovu mluvil v podobenstvích… 

PÍSEŇ č. 614 Vzdávám ti, Bože, chválu svou
KÁZÁNÍ
Sestry a bratři, text, který je základem dnešního kázání je vzat rovněž z Matoušova evangelia ze 22. kapitoly, verše 11.-14.:
Když král vstoupil mezi stolovníky…
Představte si, že byste ženili či vdávali některé ze svých dětí a pozvali byste sousedy na svatbu. A oni by odmítli a šli by si po své práci a za svými záležitostmi. To by vás přinejmenším mrzelo, nebo byste se i urazili. Anebo kdyby jeden z nich na vaše upřímné naléhání přece přišel, ale jen tak, v montérkách, jak je zvyklý chodit doma při práci. Asi byste v tom cítili projev neúcty, něco by vám na tom hostu chybělo… 
Tak i v tom podobenství. Nikdo menší než právě král žení svého syna a pořádá svatební hostinu. A nejde tady o to, že by tam bylo víc jídla a pití, než byste si mohli třeba vy, v roli hostitele, dovolit. Jde o to, že tu svatbu pořádá právě král, snad pro následníka trůnu. Tím celý příběh dostává jiný rozměr, jiný dosah. – Odmítnout vaše pozvání na hostinu znamená urazit sobě rovného. V Matoušově podobenství si však pozvaní zahrávají s mocným, s nímž není radno si hrát. Zve na hostinu a ukazuje přívětivou tvář, protože chce ukazovat přívětivou tvář (kvůli svému synu), ale v jeho možnostech je i síla k vypalování měst a k trestu nad těmi, kdo se zachovali jako vzbouřenci. – Jak už tak trochu známe Ježíšova podobenství, víme, na koho připadá role krále. Že je to Pán Bůh, kdo je zde zobrazen jako král, který ovšem své moci užívá prvotně a především k uspořádání hostiny. A přestože v tomto podobenství musí čelit nezájmu i násilí a dokonce ukázat i sílu, od původního záměru neupustí. Hostina se přece jen koná. A ukazuje se, že to vůbec není závislé na těch původně pozvaných. Hostiteli – králi ji nemohou překazit, ani těm dalším pozvaným. Stručně řečeno – jejich škoda. 
Až sem je to podobenství celkem známé – a celkem logické. Ale ono má ještě pokračování: Král se šel podívat mezi stolovníky. Uviděl tam však člověka, který neměl svatební oblečení. Bylo by chybou myslet si, že tam šel kontrolovat oděv stolovníků. Je třeba tomu rozumět tak, že prostě ze svého předního místa zavítal mezi hosty, jak se na hostitele sluší. – A uznejte sami, že mezi slavnostně ustrojenými lidmi člověk v montérkách vzbudí vaši pozornost! Napadne nás: „Kde se tam vzal a proč je tak nevhodně oblečený?“ Na to se ptá i král hostitel: Příteli, jak ses sem dostal, když nemáš svatební oblečení? Host se nezmohl ani na slovo. A tak zazní králův povel služebníkům: Svažte mu ruce a nohy a vyhoďte ho do tmy venku. Tam bude pláč a skřípění zubů. Neboť mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Tak okomentuje král svůj verdikt. Ale nám už se derou na jazyk otázky: „Kde měl chudák náhradní host vzít svatební šaty, když byl osloven někde na ulici jaké pocestný…? To se projevil jako pěkný nespravedlivec, ten král! Kdyby vyhnal hosta, co byl původně pozvaný a který si naschvál oblekl hadry, to byl bylo docela v pořádku – ale chudáka, který nic jiného než ty hadry nemá? Tak proč ho zval, když mu to teď vadí…?“
Bratři a sestry, tady jsme u toho, kam celé podobenství směřuje: totiž že na velkorysé, srdečné pozvání přichází nepřiměřená, nevhodná odpověď. Na začátku podobenství bylo tou nepřiměřenou odpovědí, že pozvaní nepřišli. Svatební host zde na konci vyjádřil svůj nesouhlas či přímo pohrdání tím, že přišel záměrně v neslavnostním oblečení. Stručně řečeno: „Nestálo mu to za to“.
Myslím, že toto podobenství nestanovuje styl, jak má  člověk chodit do kostela oblečen, že není zaměřeno proti otřepaným džínsám a šortkám…, ale že je zaměřeno na to, jestli člověk ví, co činí, když se např. hlásí k církvi, počítá se za věřícího, chodí do kostela… A když to ví, zda je to také na něm vidět, na jeho jednání. Ale vraťme se zpátky k tomu Matoušovu příběhu o svatební hostině. – Někteří vykladači předpokládají, že svatební šaty se dostávaly při vstupu do paláce, že si prostě hosté oblekli jakési erární roucho. Tohle ale podobenství nijak nenaznačuje. Stejně tak se tam nemluví o tom, že by to měly být drahé, značkové, nákladné šaty. Svatební šaty nemusí nutně být nějaké extra šaty. Mezi svátečním a všedním oblečením však rozlišuje snad i domorodec, který nosí jen sukénky z palmového listí – natož člověk takzvaně civilizovaný. V naší době a v našich poměrech se svatební šaty (šaty vhodné na svatbu) vyrobí z obyčejných konkrétně tím, že se na ně přišpendlí větvička myrty. Stejně tak si u nás málokdo kupuje speciální svatební auto pro slavnostní příležitost, ale „svatební auto“ se vyrobí z obyčejného za pět minut pomocí bílé stužky a několika špendlíků. A i ti nejchudší svatebčané si obvykle na tu cestu z radnice (či z kostela) do hospody nějaké auto seženou. 
Tedy žádná nespravedlnost ze strany hostitele-krále vůči pozvanému hostu. K naznačení slavnostnosti stačilo málo, ale ani to nebylo splněno. Matoušovo podobenství chápe nevhodný oděv jednoznačně jako záměr – který pak ovšem dotyčný host nedokáže obhájit. To, co následuje pak - vyvržení ven, temnota, pláč, skřípění zubů… - o tom neslyšíme rádi. „Neměli by nás v Bibli strašit peklem“, myslíme si; „kdopak z nás nemá nějakou chybičku, to by tam museli skončit všichni!“ - Když Ježíš ve svých podobenstvích mluví o temnotě a skřípění zubů, pod čímž my si představujeme peklo, musíme si uvědomit, že to jsou napomenutí, jimiž nám chce říci: „Můžeš v životě ztroskotat, když budeš zanedbávat důležité věci. Tvůj život je drahocenný, jedinečný, proto ho ber vážně.“
Bratři a sestry, Ježíšova slova nesmíme nikdy chápat jako strašení peklem, ale jako intenzivní napomenutí, abychom žili s otevřenýma očima a otevřeným srdcem, jak to odpovídá Boží vůli a obrazu, který si o nás Bůh udělal. Toto podobenství nám chce pomoci, abychom zauvažovali: Nedělám stejnou nebo podobnou chybu jako ti pozvaní hosté – totiž že se k velkorysé nabídce dobrých Božích darů (to je obraz hostiny) se zachovám pohrdlivě („však on mě to Pán Bůh zase odpustí“), že v mém životě převáží falešná představa o Bohu, takže až budu postaven před pravdivý obraz, nebudu schopen slova?“ A že „vyvržení do temnot, pláč a skřípění zubů“ nejsou trestem neúprosného Boha, ale přímým důsledkem mého falešného pojetí života. – Řečeno obrazem z podobenství: Ten, který šel na svatební hostinu bez slavnostního značení, měl za to, že “to zvládne” i bez něj, že už se to nějak zaonačí. Šlo mu třeba jen o dobré jídlo a pití a vůbec nedbal na to, aby se vhodně začlenil do společenství této slavnosti. – Ježíš nám tímto podobenstvím připomíná: Boží království, Boží velkorysost a pohostinnost se nabízí vám všem, ale nebude se s ním za vámi chodit a podbízet se. Nekladou se vám žádné zvláštní podmínky pro vstup, naopak, všechno je darováno; musíte si být však vědomi, že jste pozvání ke královské svatební hostině a ne na pivo, že jste povoláni k naplněnému životu a nikoli k bezplatnému konzumu bez ohledu na Boha a na lidi. – Neradi slyšíme, když nás někdo napomíná, v církvi zvlášť jsme na to hákliví. Jako by  Pán Bůh měl být rád, že nás tu vůbec má… To je ovšem přesně  přístup toho hosta z podobenství. Zatracený přístup. Přístup, který vede k zatracení. A chyběla tam jen zdánlivá maličkost: úcta. Úcta k tomu, který tak velkoryse zve a hostí. Pán Ježíš nám tímto podobenstvím nechce nahánět hrůzu, ale chce nás povzbudit, abychom brali Boha vážně. Jinak škodíme sami sobě.		Amen
MODLITBA
Pane Ježíši Kriste, ty nás napomínáš: dávejte, co je Božího, Bohu. Prosíme, ať ti nezůstáváme dlužni svou úctu, lásku a vděčnost za všechno, co od tebe přijímáme.	Amen

PÍSEŇ č. 511Kristova krev a spravednost (1-2;7-9)
SBOROVÁ OHLÁŠENÍ
PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 
Bože, často se nám zdá, že temnota, pláč, skřípění zubů, není peklo, že to je tento svět, kde padají letadla a bomby a domy, kde lidé upadají do strachu a zmatku a beznaděje… Neúcta k životu, křivdy a násilí, hladovějící děti, bídou ponižované ženy a muži… A my jako bychom měli svázané ruce a nohy a oněmělá ústa, jako by se s námi nedalo počítat na frontě dobra proti zlu. Povzbuď nás, Bože, ať zanecháme úpění či skřípění zuby a dáme svůj hlas a svá slova do služby pokoje a zastávání pravdy a spravedlnosti. Dej, ať se vymotáme ze sobectví, které nás svazuje, a jsme schopni podat pomocnou ruku těm, kdo to potřebují, ať jsme schopni učinit vstřícný krok vůči těm, kdo jsou jiní – životním stylem, kulturou, náboženstvím… Prosíme tě za vojáky, kteří jsou nasazeni ve válečných konfliktech, aby chránili životy druhých; prosíme, ochraňuj je i jejich rodiny. Prosíme tě za všechny, kdo nevinně trpí válkou. Prosíme, aby byli potrestáni ti, kdo rozpoutávají zlo a šíří nenávist. Prosíme, daruj mocným tohoto světa moudrost a rozvahu. A nad námi nade všemi se smiluj. Otče náš...	Amen
POSLÁNÍ
Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. (Ef, 5,15-17)
POŽEHNÁNÍ
Pokoj Boží ať zůstává s vámi se všemi.	Amen

PÍSEŇ: 158 Samému Bohu sláva, čest

PODOBENSTVÍ O BOHÁČI A STODOLÁCH
VSTUPNÍ SLOVA
Hospodine, kdo bude přebývati v stánku tvém? Kdo bydliti bude na hoře svaté tvé? Ten, kdož chodí v upřímnosti a činí spravedlnost a mluví pravdu z srdce svého. (Ž 15,1-2)	

PÍSEŇ č. 546 Má duše, Pána svého chval
MODLITBA 
„Vše dobré, co máme a co dostáváme, tys nám, Bože, dal…“ Když si na to vzpomeneme, ústa se nám plní chválou a díky. Dnes jsme si vzpomněli a radujeme se z toho, že jsi nám dal život a vše, co k němu potřebujeme, že jsi nám dal rodiny a sbor a víru v Krista a s ním schopnost odpouštět a působit pokoj a přinášet radost… a dělit se o tvé dobré dary. Odpusť nám, že na to zapomínáme. To když propadáme strachu, že nemáme dost, že to, co máme, nestačí k dobrému životu. Když se bláhově snažíme zajistit pomíjivými věcmi. Odpusť nám a veď nás, ať víc spoléháme na tvou blízkost a lásku, v níž o své pečuješ.	Amen
ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 
Jako první biblické čtení nám poslouží celý Žalm 14. v kralickém znění: 
Říká blázen v srdci svém: Není Boha.

PÍSEŇ č. 216 Dobrý Pane Ježíši
KÁZÁNÍ
Sestry a bratři, jako druhé biblické čtení a text ke kázání poslyšte oddíl z Lukášova evangelia ze 12. kapitoly, verše 13.-21.: 
Někdo ze zástupu ho požádal: „Mistře, domluv mému bratru…“
„Hej mistře, rabi, ty jsi přece znalec Zákona. Víš, co je spravedlivé a co ne. Tak domluv mému bratrovi, ať se se mnou rozdělí o majetek, který zdědil po otci!” - “Člověče, co mě vtahuješ do vašeho sporu, copak já jsem tady od toho, abych dělil majetek? Poslouchejte – ty, tvůj bratr i všichni ostatní: mějte se na pozoru před každou chamtivostí. Vždyť vám nejde ani tak o spravedlnost, jako o peníze. Víš, já tvou žádost neodmítám proto, že v ní jde “jen” o majetek, že bych se nechtěl špinit věcmi, kterými se lidé často trápí. Chci jen tobě, tvému bratrovi i vám ostatním ukázat, že tohle není dobrý způsob pohledu na život. Že majetek není zdroj života. Že život nahlížený přes hromadu majetku není nutně lepší. Že může sice život zaplnit, ale ne smysluplně naplnit. A že starání o majetek (ať malý nebo velký) může člověku tak přerůst přes hlavu, že se začne chovat jako pomatenec. Poslechněte si příběh o tom, jak to vidí Bůh. Poslyšte podobenství o boháčovi a stodolách.
Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Uvažoval o tom a říkal si: co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu? Pak si řekl: tohle udělám - zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby a řeknu si: teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli. - Ale Bůh mu řekl: „Blázne! Ještě této noci vyžádají tvou duši a čí bude to, co jsi nashromáždil? Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem.“
Teď na chvíli vezmeme Ježíšovi slovo a budeme sami uvažovat: vždyť ten bohatý chlapík se choval ekonomicky, podle hesla: “Ani zrno nazmar!” On se vlastně choval podobně jako ten Josef v Egyptě, když poradil faraonovi, aby nastavěl velké sýpky a uskladnil tam veškeré přebytky na horší časy. Chytře si to vymyslel, tak proč si má nechat líbit oslovení „blázne“? – Právě proto, že „si“ to tak vymyslel… Všimli jste si toho? Třikrát se tam opakuje: „říkal si… pak si řekl… řeknu si…“. Jinak řečeno: majetek a to, jak s ním naložím, je moje privátní záležitost, můj život je moje soukromá záležitost, o které si sám a podle svého rozhoduju! – A právě do tohoto obecně lidského uvažování zazní to Boží: Blázne! Možná lepší překlad by byl „pošetilče!“, protože slovo blázen se u nás spojuje spíše s duševní chorobou než s nerozumností, pošetilostí, o kterou v podobenství jde, když se hovoří o zajištění, posichrování života hromaděním majetku. Blázen v biblickém významu není člověk duševně chorý, nýbrž ten, kdo smýšlí a jedná, jako by Boha nebylo (nepočítá s ním a proto ani s bližním a jeho potřebami). “Blázen říká v srdci svém: Bůh tu není”, četli jsme dnes ve 14. žalmu. Ale nemyslí se tu na moderní ateisty, znechucené namnoze tím, jak církve prezentují Boha. Myslí se tu na ateisty uvnitř církve, lidu Božího, kteří žijí a jednají, jako by Boha nebylo, jako by neviděl a nevěděl, co se skrývá v srdci. Jde tu o kohokoli z nás, kdykoli si myslíme, že Boží ustanovení se mě teď momentálně netýkají, protože já mám jiné plány, nebo že Hospodin je daleko, že teď tu vládnou jiné zákonitosti a způsoby, jimž se musíme podřídit. – Říkáte si možná, že přemíra majetku a uvažování, jak s ním naložit, není právě problém, co by vás pálil. Ale hlavní pošetilostí boháče z podobenství není výše jeho majetku, nýbrž místo, které mu v životě dává. Modlou,  která zastírá výhled k Bohu, se může majetek stát jak bohatému, tak chudému. Totiž každému, kdo se stále v životě zabývá jen tím, jak s nabytým majetkem naložit, aby si to co nejvíc užil (to je ohrožení bohatých), nebo jak nějakého majetku přece jenom dosáhnout (to zase ohrožuje nemajetné). Do takového rozpoložení mysli a života je Boží oslovení blázne! a otázka: čí bude to, co jsi nashromáždil, když ještě této noci  si vyžádají tvou duši? jistě šokující. 
Bratři a sestry, Pán Ježíš nejen že se brání být soudcem ve sporech o majetek, ale nedává ani návody, kolik toho musí věřící člověk rozdat, aby to měl před Bohem dobré. On jen prostřednictvím podobenství ukazuje, učí, jaký je Boží pohled na takovou věc jako majetek a spoléhání na něj. Pán Ježíš nikde neříká, že majetek je od zlého (naopak, zajímavé je, že majetek, řecky AGATHA, je odvozen od slova AGATHOS, což znamená dobrý). Ale skládání naděje v něj je zlé = bláznivé = Boha popírající. – Tak je to ve světě, žel Bohu, běžné. Svým učedníkům Ježíš ukazuje, že je to možné i jinak. A jsou to slova, která následují v Lukášově evangeliu přímo po tom podobenství o bohatém muži a stodolách. Proto pravím vám: nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Život je víc než pokrm a tělo víc než oděv. …Váš nebeský Otec přece ví, že to potřebujete. Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno. To není další břemeno k beztak nelehkému životu. To je osvobozující slovo, které dává nahlédnout, že blízkost Božího království proměňuje život a pohled na hodnoty v něm. Když si uvědomujeme, že svůj život nežijeme sami sobě, ale Bohu, který je blízko, pak se důležitou životní hodnotou stává ochota dělit se o dary života s bližními; tak sice o něco přicházíme, ale získáváme něco navíc „směrem k Bohu“, tedy v Božích očích (staneme se bohatými před Bohem).
Bratři a sestry, Pán Ježíš ukazuje tímto podobenstvím těm rozvaděným bratrům, svým učedníkům i nám, že citlivost vůči bližnímu  - a také citlivost sociální - odráží skutečnou nastavenost vůči Bohu. Otevřené srdce vůči bližním je jedna strana mince křesťanského života, otevřené srdce vůči Bohu, který nám jde naproti, pak druhá strana téže mince. Jedině o tuto minci má smysl v životě usilovat. Nedá se však zdědit ani získat obchodováním na burze. Je to mince osobní víry, vztahu ke Kristu. Stojí za to ji mít, budovat a rozmnožovat, protože je platným vstupným do Království Božího.	Amen
MODLITBA
Víc než oko spatřit smí, víc než slovo vypoví, víc než srdce toužit zná, Bůh ti dá - Pane, prosíme, ať tato důvěra dává smysl, naději i radost našim dnům.	Amen

PÍSEŇ č. 367 Studně nepřevážená
SBOROVÁ OHLÁŠENÍ
PŘÍMLUVNÁ MODLITBA
Pane Bože, ty víš, jak nás rozčiluje, co všechno jsou lidé pro peníze schopni udělat, jak se štvou a honí, aby měli; jak dávají v sázku i své zdraví, rodinný život, chvíle k odpočinku a ztišení… Na druhých nás to pohoršuje, ale pro tu třísku nejsme schopni vidět trám ve svém vlastním oku. Vidíš, že děláváme totéž, jen pro sebe, a máme vždy po ruce nějakou omluvu: že jsme to povinni dětem, svému postavení či svému zaměstnavateli… Prosíme, odpusť nám, když se huntujeme hromaděním čehokoliv, místo abychom věnovali čas a prostředky důležitějším věcem. Daruj nám schopnost rozpoznat, co nás tobě přibližuje a co nás od tebe vzdaluje. Děkujeme ti, že v naší části světa neznáme skutečný hlad ani nouzi, že nám nehrozí, že bychom neměli co do úst a co na sebe. Ale spoustě lidí ve světě to hrozí, je to pro ně denodenní realita; ne pro tvé dopuštění, ale pro lidskou zpuštěnost. Prosíme, daruj nám citlivost pro naše bližní, i když jsou daleko od nás. Dej, ať jsme otevření pro rozličné způsoby pomoci. Předkládáme ti také všechno, co nás trápí a co nejsme nikomu schopni říct, předkládáme ti také naše milé a blízké a jejich trápení a bolesti. Věříme, že v Kristu nám je pomáháš snášet a nést. Otče náš... 	Amen
POSLÁNÍ
Pouštěj chléb svůj po vodě, po mnoha dnech se s ním zase shledáš. Rozdej svůj díl mezi sedm, ba i osm, nevíš, co zlého se na zemi stane. (Kaz 11,1-2)
POŽEHNÁNÍ
Pokoj Boží, který převyšuje všeliký rozum i nerozum lidský, ať hájí srdcí vašich i myslí vašich v Kristu Ježíši, našem Pánu.	Amen
PÍSEŇ č. 177 Nuž Bohu děkujme

O HŘÍCHU
VSTUPNÍ SLOVA
Hospodin  je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích. Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. (Ž 145 ,17.18)	Amen
PÍSEŇ č. 165 Ó kdybych ústa tisícerá
MODLITBA
Pane Bože náš, shromáždili jsme se, abychom slyšeli tvé Slovo. Hledáme potěšení a povzbuzení pro náš každodenní život. Utíkáme za tebou, abys nás vedl složitým světem. Chceme se doptávat na tvoji vůli. Ty jsi  mocný vládce světa, který z nicoty povolal  celý vesmír, náš svět i nás samotné. Ty zůstáváš  věrný, když my od tebe utíkáme ke svým zdánlivým jistotám a nadějím. Ty jsi milostivý Otec, který nás přijímá do své náruče jako otec přijímá své děti. Odpouštíš nám naše nepravosti. Zápasíš o nás s naší zradou a hříchem. Prosíme, otevři naše srdce, připrav naše uši a mysl ke slyšení tvého Slova. Za tvoji věrnost v naší nevěře, za tvoji lásku stojící proti naší nelásce, za tvoji naději přemáhající naši beznaděj ti děkujeme. A prosíme, buď dnes v našem shromáždění uprostřed nás. Dej nám své živé Slovo a skrze Ducha svatého nám dej své požehnání.	Amen
ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO
Poslyšme čtení Písma svatého, které je zapsáno v evangeliu podle sepsání Lukášova, v kapitole 9., ve verších 23. až 26.:
Všem pak řekl: “Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes…

PÍSEŇ č. 671 Dej mi, Pane, bdělé srdce
KÁZÁNÍ
Text, který bude základem kázání Slova Božího, je zapsán v epištole k Římanům, v kapitole 3., ve verších 10. až 20.: 
Nikdo není spravedlivý, není ani jeden….
Sestry a bratři, o čem že jsme to dnes slyšeli? O hříchu? Co je hřích? Pohozená láhev v lese? Lež? Krádež? Nebo dokonce vražda? Člověk, kterého jsem nechal bez pomoci? Ten, kterého jsme dohnali k zoufalství? Nebo dokonce ten, kterého jsme zradili a obětovali? Je hříšníkem člověk odlišné víry? Ateista? Žid? Katolík nebo evangelík?  Rádi – až moc rádi – mluvíme o hříchu. O hříchu těch druhých! Ale text je nemilosrdně konkrétní: Nikdo není spravedlivý… A co víc, Bible nemluví o těch druhých. Mluví k nám. List je adresován: „Všem vám v Římě, kdo jste Bohem milováni a  povoláni ke svatosti.“ Tobě i mně. O nás je řeč!
Hřích je porušením, rozlomením vztahu s Bohem a bližním. Je pohodlné říci: Hříšník, to je neznaboh, který se potuluje tam někde venku v zajetí svého ateizmu. Jak je to s těmi venku, to teď nechejme stranou. Máme přemýšlet o tom, jak je to s námi. Hříchem jsme nejenom postiženi, ale také – a to neoddělitelně – se na něm spolupodílíme. Takový rozlom vztahů je v našich silách. Jako Kain proměňujeme strážnou službu lásky v nasazení okovů. Jako Šalamoun se stavíme na místo Boha, odkud chceme vládnout, ovládat, přikazovat a kupčit s Boží láskou, kterou deformujeme silou svých přání, svého zisku a prospěchu. V biblickém pojmu „hřích“ je obsažen skutek i stav. Je to sklon k hříchu i osobní účast na něm. 
Nejsme tedy jenom objekty, ale také subjekty svodu. Nejsme jen svádění a pokoušení. Jsme také svůdci a pokušitelé. Co může tuto skutečnost postihnout jasněji než slovo „hřích“. Což dnes nežijí lidé, národy a světadíly v panice? Mají strach z ostatních, hrůzu z budoucnosti, z újmy na majetku. Mají strach ze ztráty moci, práce, svobody, obživy. Mají strach před tyranií a vykořisťovateli. Toto je realita hluboce odcizeného světa. A  pohled Bible nás vede k jasnému poznání: Nikdo není spravedlivý, není ani jeden, nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha; všichni se odchýlili.
Ale buďme konkrétní a podívejme se třeba na tento obraz z úsvitu našich křesťanských dějin. Do vesnic, kde se uctívali pohanští bohové, přišli ve jménu Kristově horliví misionáři. Vyhnali obyvatele k řece a vyzvali je: zřekněte se svých bohů a vyznejte, že vaším Pánem je Kristus. Přijměte křest v řece. Ti misionáři se při svém počínání zaštítili citátem z Písma, který někdy citujeme i my. Je napsaný ve 14. kapitole Lukášova evangelia a zní: „Přinuť vjíti, ať se naplní dům.“ Ale to ještě není celý obraz. Na břehu řeky, hned vedle místa křtu, vidíme stát řadu špalků a za nimi vojáky s dobře nabroušenými meči. - Každý si mohl vybrat. 
Vnímáte ten hrozivý výsměch Kristovu dílu odpuštění, smíření a lásky? Kdo z vás je zvyklý užívat tyto termíny, řekne: To jsou ďábelské síly, mocnosti zla, které byly tehdy v akci. Ale kde je základ takového jednání? Odkud vzešlo  tak veliké zlo? Takové zlo povstává, když vezmeme Boží věci do svých rukou a přitom za nesprávný konec. Vždyť ti chlapíci misionáři přinesli úplně jiné evangelium nežli to Kristovo! Místo Božího Syna sebe. Místo svobody strach. Místo lásky popravčí meče.
Místo Božího Syna sebe. Teď se možná ohradíte. Sloužíme přece Pánu Ježíši s těmi nejlepšími úmysly. I misionáři z našeho obrazu o tom byli přesvědčeni. Ale právě naše horlivost způsobuje, že se občas pokoušíme popostrčit Boží dílo jinými prostředky nežli těmi kristovskými. Proč nepostrašit nějakým tím špalkem, ostře nabroušeným mečem nebo pohrůžkou: „Mimo nás není spása!“ Když nebudete pískat podle našeho výkladu, tak vám zprostředkujeme pohled na pekelné ohně. Když nás nebudete poslouchat, jste ztracení!
Takhle nenápadně se můžeme stavět na místo, které patří jen Bohu Hospodinu. A místo služby jemu je tady služba sobě! A ta právě v církvi chutná přesladce! Ve jménu Božím - sobě! Ve jménu víry – svému egoizmu! Takový je rozměr aktuálního hříchu v nás. Nám nehrozí nebezpečí od ateistů, komunistů, nebo jiných -istů. Nám hrozí nebezpečí, které číhá v nás! Právě v těch zdánlivě drobných posunech, jimiž se vzdalujme od kristovských způsobů.
Pohanským nešťastníkům nabízeli misionáři místo svobody strach. Další drobný posun. Oni totiž dobře věděli, že svoboda je nebezpečná. Proto se v historii tak často setkáváme s autoritami, které říkají, co je a co není dovoleno! Naši evangeličtí předkové nesměli mít doma Bibli. A jejich předkové se nesměli učit číst. Co kdyby vyčetli z biblických textů tu úžasnou zvěst, že Bůh miluje každého, že má pro každého odpuštění, že každého provází na cestě životem. Činí tak bez jakýchkoli prostředníků. Bez papežů, biskupů, soudruhů a dalších, kteří jako samozvaní lékaři duše předepisují, co si smíme a co nesmíme myslet!
Samostatné kritické myšlení je zakázáno. Takovou ceduli vyvěšovali mnozí. Nás křesťany nevyjímaje. Proto pozor! Do křesťanského prostředí tato cedule nepatří! Tam je hříchem. Popřením samotného Božího stvoření! 
Ale ještě na něco nesmíme zapomenout! Na meče, které chrastí a lomozí. Nejsou jen dávnou minulostí. Blýskají se i v kultivované Evropě a i mezi námi křesťany. Nemusí být vždycky z kovu. Muka pekelná, věčné zatracení, samota,opovržení, implantovaná méněcennost, strach, nadvláda. Všude, kde je druhému upírána svoboda, tam hrozí tasený meč těch, kteří si osobují právo poručníkovat. Odhoďme takový hřích! Bůh nás učinil jako naprosto svobodné a postavil nás do toho nejkrásnějšího a zároveň nejsvobodnějšího vztahu. Do vztahu se sebou. A tento vztah Ježíšovou obětí vyčistil od všeho znesvěcujícího. Každý, kdo kdy tuto svobodu omezil, postavil se proti Bohu a jeho dílu lásky v Kristu Ježíši.
Hřích tedy není jenom okolo nás, ale také a především v nás. Ano, je hřích malé víry, neposlušnosti, sprostých slov... Ale hřích je mnohem záludnější. Neobjevuje se jenom v podobě, která bije od očí. Umí se dobře maskovat. Máme s ním co činit všude, kde dochází k ponižování, vykořisťování, omezování, znesvobodňování bližního ve jménu Božím. A právě to jsou jeho nejobludnější podoby. Je dílem toho Zlého, které vychází od nás lidí a míří proti Bohu a bližnímu! Z hříchu posedlosti sebou samými se budeme zodpovídat před Boží tváří.	Amen
MODLITBA
Pane Ježíši Kriste, vyznáváme před tebou své viny. Rádi bereme tvé věci do svých rukou, abychom zaštítěni tvým jménem konali své věci. Hledáme svůj prospěch, ne prospěch tvého Království. Oslavujeme sebe a říkáme, že oslavujeme tebe.  Prosíme, nauč nás vidět naši pýchu a touhu po moci. Nauč nás zdravé pokoře, která přispěje k růstu a slávě tvého Království. Dej, ať porozumíme tvému dílu na naší zemi. A učiň si z nás dělníky na své vinici.	Amen

PÍSEŇ č. 419 Mocný Bože, při Kristovu
SBOROVÁ OHLÁŠENÍ
PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 
Bože náš, voláme k tobě s jistotou, že vyslýcháš všechny upřímné modlitby.
Prosíme za tvoji církev ve světě.
Prosíme, dej, ať jsme tvými poctivými svědky uprostřed složitého světa.
Prosíme, dej nám umění srozumitelně zvěstovat  evangelium. 
Prosíme, dej nám odvahu vyjít mezi ploty a oslovit ty, kteří mezi nás nepřicházejí.
Prosíme, dej nám moudrost, která by dokázala čelit pošetilosti.
Prosíme, dej nám lásku, která by dokázala překonat nenávist.
Prosíme, dej nám pokoru, která by nám ukázala, že ne naše instituce, ale ty jsi mocným zachráncem tohoto světa.
Voláme k tobě společně: Otče náš...	Amen
POSLÁNÍ
Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu: toho zdobí ohlávka a uzda na zkrocení, jinak ho u sebe neudržíš. Radujte se z Hospodina a jásejte, spravedliví, plesejte všichni, kdo máte přímé srdce! (Ž 32,8-9.11)
POŽEHNÁNÍ
A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši nyní i na věky.	Amen

PÍSEŇ č. 685 I když se rozcházíme

SMÍME VIDĚT PLNÉ SÍTĚ
VSTUPNÍ SLOVA
Na mysli nám tane tvé milosrdenství, Bože, zde, uprostřed tvého chrámu.  Jak tvé jméno, Bože, tak i tvoje chvála zní až do končin země. Tvá pravice je plná spravedlnosti. (Ž 48,10-11)	Amen

PÍSEŇ č. 607  Bůh je náš Pán a Král
MODLITBA
Milostivý Bože! Děkujeme ti za dnešní den. Děkujeme, že jsme směli přijít do shromáždění tvého lidu. Tys nás zavolal. Dal ses nám poznat. Vedeš nás po cestách života. Pomáháš nám v našich nejistotách a obavách. Utěšuješ nás, když jsme plni smutku. Provádíš nás  těžkostmi. Jsi nám jistotou v rozbouřeném světě, nadějí uprostřed pochybností a ukazatelem v našich blouděních. Děkujeme ti za to a oslavujeme tě za veliké skutky, které konáš v našich životech. Prosíme tě za toto shromáždění. Buď mezi námi přítomen a dej nám své požehnání! Prosíme také za ostatní místa, kde se dnes zvěstuje tvé Slovo. Prosíme za bratry a sestry, kteří dnes nejsou s námi. Navštiv je v jejich domovech, na cestách, v ústavech a nemocnicích. I jim buď dnes posilou.	Amen  
ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO
Z knihy proroctví Izaiášova, z kapitoly 55. poslyšme verše 6. až 13.:
Dotazujte se Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.  Svévolník ať opustí svou cestu... 
PÍSEŇ č. 441 Svatá doba, Páně den
KÁZÁNÍ 
V evangeliu podle sepsání Lukášova, v kapitole 5. čteme verše 1.-11.: 
Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; tu uviděl, že...
Sestry a bratři, Ježíš stál uprostřed svých posluchačů. Oni se na něho tlačili. Chtěli slyšet víc z jeho slov. Říkal zajímavé věci a oni cítili, že to je ono. Jeho slova "seděla", obohacovala je a probouzela v nich víru. Jasně poznali rozdíl mezi tím, co říkali jejich učitelé, a tím, co říkal Ježíš. Lidí v zástupu stále přibývalo. Záhy nebylo na břehu dost místa. Proto  Ježíš použil rybářskou loďku. Z ní se mu bude lépe mluvit. 
Zástup shromážděný okolo svého Mistra. To nejsou zevlouni a povaleči, kteří přicházejí z nudy nebo z povrchního zájmu. To je shromáždění Božího lidu – zástup vyvolených. Často máme za to, že se shromažďujeme pouze ze svého rozhodnutí. Jen a jen ze své svobodné vůle. Když budu sám chtít! Když mně to bude stát za to! Když mě, Pane, přesvědčíš! Ale je to jinak: Hospodin vyvolává své věrné. Zná nás, naši minulost, to dobré i zlé v našem životě. Zná nás a proto je jeho pozvání osobní, ušité nám přímo na míru. Svým Duchem pak Bůh formuje zástup z těch, kteří se objevují v reakci na jeho zavolání.
Mýlíme se, když hledáme stabilitu církve především v její organizaci nebo vnější zajištěnosti. Společenství věřících a vyznávajících kristovců se neudržuje organizační aktivitou ani instituční stabilitou! Nic z toho nám nepomůže, když zapomeneme pohlížet na živou Boží přítomnost – na Ducha svatého -  jako na hlavního “zřizovatele” našich zástupů - tedy sborů, farností či náboženských okrsků.
Ježíš skončil. Zástupy se rozcházejí. Snad jsou ještě na břehu sem tam hloučky, které probírají, co slyšely. Ale je konec. Mistrovo kázání bylo prosloveno. Posluchači mají zase nějakou dobu o čem přemýšlet. Ale neschází tu ještě něco? Boží království, to není jen přemýšlení, mudrování a kritické hodnocení. Boží království, to nejsou jen dobré a nejlepší úvahy o životě, kterým máme z titulu své víry přitakat! Ježíš přináší vedle moudrých analýz i novou zkušenost:
Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu! Ale to už rybáři dnes v noci udělali. Dobře vědí, že  ve dne toho moc nechytí. Proto byli lovit v noci. Tak káže zkušenost mnoha rybářských pokolení kolem Genezaretského jezera. A tato stará zkušenost říká, že to nepůjde ani teď. Ale Ježíšova přítomnost v rybářích něco promění. Šimon mu odpoví: Na tvé slovo spustím sítě. Těžko říci, co si Šimon v té chvíli myslel. Jen pochyboval? Nebo se i vnitřně bouřil? Vždyť takhle se to přece nedělá!
Prázdné sítě však vyzývaly k tomu, aby kapituloval. Je to úsměvná malověrnost? Nikoli. Tak přece uvažujeme všichni. Na základě vlastních zkušeností se připravujeme na to, co přichází. Jak tedy máme počítat s něčím, co se vymyká našim zkušenostem? Jak můžeme vidět plné sítě tam, kde jsme předtím vytahovali jen chaluhy? Ani víra nás často nevyprovokuje k takovému počínání. Těžko vidět to, co není! Ale jak to vlastně s těmi spuštěnými sítěmi dopadlo?
Zdravý rozum je znovu v koncích. Sítě se trhají. Ne nějakou rybářskou chybou, ale náporem úlovku. Pod tíhou nalovených ryb! Připlouvá druhá loď. A zdá se, že ani ta nestačí, aby byl úlovek dopraven na břeh. Pohled učedníků zůstal nezměněn. Žádná iluze nebo kouzelnický trik. Změnila se realita. Došlo k nečekané změně. Ta změna měla svoje rozměry. Nejenom výšku a šířku, ale i váhu. Takovou, která trhá sítě. Tam, kde bylo dosud prázdno, je nyní dostatek, nadbytek, takže všechno praská ve švech.
Šimon z toho poznal, že jeho zkušenost, jeho znalosti a jeho praxe byla nedostatečná.  Jeho vnímání skutečnosti, jeho vidění světa a jeho odbornost jsou jen relativní. Skutečnost Božího díla přesahuje lidskou zkušenost. Obsahuje události a děje, které jdou proti naší logice. Uvědomujme si na tom, že se svět nedá beze zbytku vměstnat do rámce našeho poznání, do našich regulí a námi formulovaných zákonů. Nevejde se ani do prostoru naší víry a teologie. Boží síla a moc nás přesahují. Proto jsou dvě lodě na hlubině a sítě praskají! 
Šimon Petr pokleká k Mistrovým nohám. Takový zázrak, to není pro něho! Vždyť on je jen obyčejný člověk. Zná své chyby a to, co tady vidí, je snad jenom pro svaté! Konfrontace s Boží mocí nás vede k úžasu a možná nakonec i k odmítnutí. Tyhle věci přeci nejsou pro mě! Není přece možné, abych já - tak obyčejný a bezvýznamný človíček - mohl být účastníkem tak velikých Božích divů. To já přece musím k Pánu Bohu přijít! To já přece musím odčinit své viny! To já přece musím vykázat určitou úroveň své víry! - To já!
Pán Ježíš přijímá Šimona i s jeho otázkami. Zastaví ho a řekne mu: Neboj se. To, co tady vidíš, není jenom pro svaté. To je dílo Boží! Proto je tak zvláštní a tak jiné, nežli očekáváš. Způsob Božího jednání je jiný a míra Božích možností je rozsáhlejší nežli ta naše. Kde člověk předpokládá jen chaluhy a prázdnotu, tam před ním s Boží pomocí vyvstává kvalita a plnost. A žádná temná síla není tak mocná, aby toto dílo Božích rukou dokázala zničit.
Rybáři přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za Ježíšem. Plavba s ním je docela  změnila. Vytáhli plné sítě. Okusili velikost Božího díla. To si nemohou  nechat pro sebe. Ale oni už dostali svůj úkol. Pán je posílá. Vybízí je: “Jděte na hlubiny! Do míst, kde se zdají být jen chaluhy a zapáchající prázdnota. A z mého pověření a v síle mé lásky zvěstujte, že i tam sahá má moc pracující pro záchranu tohoto světa.“ Sestry a bratři, spolu s Jakubem, Janem a Šimonem vidíme plné sítě. Vidíme Boží dílo, které se děje s námi a pro nás. Nebojme se proto hlubin, neplačme nad prázdnotou a nicotou. Z Kristova pověření otvírejme lidská srdce a lidskou mysl zachraňující moci jeho lásky.	Amen
MODLITBA 
Pane Ježíši Kriste, prosíme tě, dej nám odvahu vidět tvou moc tam, kde jsme sami bezmocní, tvou lásku v místech vlády kruté nenávisti  a tvoje odpuštění ve chvílích bezvýchodného zoufalství.	Amen

PÍSEŇ č. 422 Pane, dnešek je den chvály
SBOROVÁ OHLÁŠENÍ
PŘÍMLUVNÁ MODLITBA
Bože, ty nás učíš vidět své dílo v nečekaných místech a chvílích. Děkujeme ti za to a prosíme za  temná místa světa.
Buď s umírajícími.
Buď s opuštěnými.
Buď s vyděšenými.
Buď s týranými.
Buď s těmi, kteří ztratili víru.
Buď s námi se všemi, když přestáváme vnímat tvoji lásku, a vyslyš naši společnou modlitbu: Otče náš…	Amen
POSLÁNÍ
Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. (Mt 6,33 )
POŽEHNÁNÍ
Ať Hospodin ti žehná a chrání tě,
ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,
ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.		Amen
PÍSEŇ č. 192 Dobře staví, kdo zná a ví

SPOLUPRACOVNÍCI NA BOŽÍM DÍLE
VSTUPNÍ SLOVA
Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěsti  Ježíše Krista: v ní je odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno. Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků.(Ř 16,25.27)	Amen
PÍSEŇ č. 103 Ó dobrořeč, má duše Bohu svému (1-7)
MODLITBA
Hospodine, známe svá nitra. A musíme s lítostí a studem povědět, že je nenaplňuje přívětivost a bezelstná láska. Co jimi hýbe, musíme hlídat, aby se to nevymklo naší kontrole. Známe rovněž své schopnosti. V prosazování své vůle, svých zájmů a tužeb jsou bez konkurence. Ano, jsme všeho schopní. Kdo nám nesedí, toho pomluvíme, kdo nám neuhne z cesty, toho odstrčíme. Co jiného mohou naše nitra a naše schopnosti plodit  než závist a nespravedlnost. Proto je náš lidský úděl údělem polní trávy, která se na chvíli zazelená, aby vzápětí uschla a byla hozena do ohně. A v něm shořela, protože neobsahuje nic, co by v žáru soudu obstálo.
Děkujeme ti, že nás přesto odíváš spravedlností. Ta nemá základ v nás. Tkví v Kristově nitru a v Kristových schopnostech, v jeho ukřižování a vzkříšení. Vidíme v tom projev tvého zachraňujícího milosrdenství. Postavil ses ve svém Synu za nás. Jeho vydávající se láska smrtelně zranila naše sobectví. Jeho utrpení nás zároveň obžalovává i ospravedlňuje. Skláníme se před tebou, Hospodine, vědomi si toho, že sami ze sebe nic nejsme a nic nemáme. Z tvé milosti, kterou ses k nám v Ježíši hnul, nám však přesto patří vše. S tímto vděčným, radostným a pokorným vědomím chceme žít a vztahovat přitom svá srdce k tobě a ruce k lidem kolem sebe.	Amen
ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO
Ze Skutků apoštolských vyslechněte čtení zapsané v 9. kapitole, od verše 1. do 18.:
Saul nepřestával vyhrožovat učeDníkům Páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k velekněz ...
PÍSEŇ č. 240 Ó Jezu Kriste, Synu Panny čisté
KÁZÁNÍ
Text kázání je zapsaný v 1. epištole do Korintu, v kapitole 3., od verše 9. do 15.:
Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba. Podle milosti Bož ...
Milí bratři a sestry, může o sobě křesťan mluvit takovým způsobem? Není opovážlivé pokládat se za spolupracovníka na Božím díle? Není výrazem nepřiměřeného sebehodnocení prohlásit o sobě: jako rozumný stavitel jsem položil základ? Tyto Pavlovy výpovědi nás přinejmenším zarážejí. Jsme o sobě zvyklí smýšlet – nebo spíš mluvit – velice pokorně. Ano, úplně opačně, nežli mluví apoštol. S oblibou zkroušeně vykládáme, že Božímu dílu vlastně pomoci nemůžeme, protože jsme hrozně nerozumní a nezkušení. Chtít spolupracovat na Božím díle, to by bylo z naší strany moc troufalé. Snadno bychom mohli něco zkazit. A to bychom neradi. Ať si Pán Bůh staví sám!
Neřekneme o sobě, že jsme pohodlní a že si chceme dělat na svém. Děláme, že tu Boží stavbu bereme hrozně vážně a že jsme velice sebekritičtí. - Ano, ti, kteří se na ni hrnou, by se nad sebou měli zamyslet, jestli se nepřeceňují... Pavlovi je tato licoměrnost maskující se pokorou cizí. On se řídí zásadou: co na srdci, to na jazyku. Přitom ovšem nikoho neuráží, nezesměšňuje, nezraňuje a už vůbec nepřekrucuje skutečnost tak, aby odtud mohl těžit. 
	V korintském sboru se objevila skupina lidí, která zpochybňovala Pavlovu apoštolskou autoritu. Bagatelizovala jednak to, co Pavel pro Korintské udělal, a současně se postavila proti jeho základnímu teologickému důrazu o ospravedlnění z pouhé Boží milosti. Tato protipavlovská opozice si vystrčila do popředí své vůdce a hovořila o nutnosti dát křesťanské zbožnosti nějakou náboženštější podobu. Pouhá víra? Není to málo? Nemělo by se trochu zabrnkat na lidské city, přimíchat špetku mystéria, kultury a psychologie? Všechny náboženské kulty kolem to tak dělají a jaký mají ohlas!
V situaci, kdy nebezpečí přicházelo do církve zevnitř, bylo třeba jasně mluvit a rázně jednat. Díky Bohu za to, že měl Pavel k takovému projevu odvahu. Pod tlakem nejhlasitěji projevovaného mínění se netransformoval v náboženského estéta ani intelektuála. Ačkoli se na něj lidé z těchto kruhů kvůli tomu dívali jako na burana, neostýchal se říci: „Teologický základ, který jsem v Korintě položil, je dostačující a dobrý. Ten křesťana udrží, ten ho nezklame, na něm můžete stavět!“
Podle milosti Boží, která mi byla dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ. Všimněte si, bratři a sestry, těch tří slov, která Pavlův výrok uvádějí. Právě v nich totiž tkví rozdíl mezi pyšným přeceňováním sebe sama a obětavým křesťanským nasazením. Pavel položil základ podle milosti Boží! Ke zvěstování evangelia nebyl přiveden přemýšlením o náboženských otázkách. Tímto způsobem namnoze postupovali jeho konkurenti. Pavel sděluje, co z milosti přijal od Boha. Proto o tom nemůže mlčet a proto z toho nemůže slevit. Ve hře přece není jeho, nýbrž Boží prestiž! A spolu s ní i lidská spása. To je důvod, proč nemůže uhnout od toho, co o Kristu zvěstoval, ani o milimetr: Nikdo totiž nemůže položit jiný základ nežli ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus.
Viděno z této pozice se dostává ona odvážná Pavlova výpověď o rozumném staviteli do správného světla. Stavět lze samozřejmě z čehokoli – ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy, slámy. Tuto svobodu Pavel nikomu nebere. Každý však ať vezme v úvahu, že v tom, co si postaví, bude bydlet. Ať počítá s tím, že v ošizených, z nekvalitních materiálů vybudovaných stavbách se nezbaví problémů. Pořád bude shánět opraváře, aby mu dal do pořádku střechu, utěsnil okna nebo vyměnil shnilou podlahu. A mávne-li nad těmito závadami rukou, bude brzy místo opraváře shánět záchranáře. Problematickým a pro život nebezpečným se ovšem může stát i ten největší architektonický skvost. Nestojí-li na Kristu, odpovídá jeho stabilita domečku z karet. - Toto chce Pavel Korintským sdělit: nikoli ti nově se objevivší náboženští architekti, ale pouze obětovaný Kristus přivádí člověka ke spáse!
Co platilo pro korintský sbor, platí i pro náš. Křesťan musí vědět, že církev je víc nežli spolek lidí zajímajících se o tajemno, vnímavých pro umění nebo inklinujících ke stejné politické straně. Církev i každý její sbor je stavbou založenou na nepomíjejícím a neotřesitelném základě, na Ježíši Kristu. Toto je třeba stále si připomínat. Zvláště tehdy, když vychází najevo, že i jako křesťané máme různé názory, že se v lecčems neshodneme nebo si dokonce lezeme krkem. Tam, kde jsou lidé pospolu, vždycky dochází k hašteření a nedorozuměním. V tom není ani církev výjimkou. Jak by také mohla být, když ji tvoříme my, potomci z ráje vyhnaného Adama. Stabilitu v její lidské rozmanitosti dává církvi základ, na kterém stojí anebo by alespoň měla stát – Ježíš Kristus.
Je dobře, že tím základem není Pavel ani Apollo, papež ani synodní senior, farář ani kurátor. Chrání nás to před pýchou, před totalitními způsoby, před moralizováním a před zklamáním. Vedle Ježíše hrajeme vždycky druhé housle. To ovšem znamená, že musíme pozorně naslouchat a respektovat ty první. Právě v tom bývá problém. Někdy jako by se v nás něco zablokovalo a my se přes to nemohli přenést. Chceme, ale ono to nejde. Do této patové situace míří apoštolův výrok: podle milosti Boží. Dokud mě Bůh nepromění, je moje namáhání marné. Taková byla Pavlova životní zkušenost. Před Damaškem poznal, že jeho snaha obstát před Bohem svou spravedlností byla dětsky naivní. Překročit vlastní stín, to je zázrak, který člověku umožňuje učinit pouze Bůh. Jen on dovede položit základ, na němž lze postavit dům, který nespadne.
Kde to člověk zkusí, kde se stane Božím spolupracovníkem, tam se mění. Snáší se z nebe na zem. Přestává listovat v katalozích paláců a trávit dny bloumáním po výstavách stavebního materiálu. Místo toho namíchá maltu, vezme kolečko, zednickou lžíci a pustí se do práce. Základ má připravený, tak se mu to dobře staví. A i když se třeba dívá nedůvěřivě na materiál, z něhož staví jeho soused, dokáže mu své názory povědět bez osočování a znevažování. A slavné je, že v tom nejdůležitějším se s ním shodne. - V rozpoznání, že jediným zaručeně nosným podložím je jednorozený Boží Syn.
Toto rozpoznání nesmíme nikdy ztratit ze zřetele. Kdo svou lidskou existenci buduje na ukřižovaném a vzkříšeném Ježíši, ten se nemusí trápit tím, zda ji buduje dostatečně odborně. Nemusí ho traumatizovat vlastní nezkušenost ani laciný tuzemský materiál, na který je odkázán. Spása se v posledu neodvozuje od toho, co postavíme, ale jaké místo si ke stavbě vybereme. I kdyby se nám nepodařilo vybudovat víc než chatrnou chýšku, do které nám potáhne a poteče, nemusíme si zoufat. Užijeme si v ní samozřejmě plno nepohody, ale můžeme mít jistotu, že vydrží. Kdyby tato stavba stála na nás, zhroutí se, i kdyby byla ze zlata, stříbra, drahého kamení. Je-li však založena na Kristu, splní svou funkci, i když je ze dřeva, trávy, slámy. Své spolupracovníky – a to ani ty nešikovné - Bůh bez odměny nenechá.	Amen
MODLITBA
Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za ujištění tvou milostí. Víme-li o ní, nemusíme si hrát na dokonalé a namlouvat sobě i druhým, co není pravda. Ty nás k sobě zveš navzdory vinám, které nás tíží. Přijímáš nás i s naším rancem hříchů. A nejen že nás s hříchy přijímáš. Ty je z nás i snímáš. Zbavuješ nás toho, co jsme ze sebe marně setřásali, a uvolňuješ nám tak srdce k lásce a ruce k službě. Prosíme, poutej nás k sobě, ukřižovanému a vzkříšenému Synu Božímu. Odtud nás obnovuj a obživuj. Sem přiváděj všechny, kteří založili svůj život jinde a nyní poznávají, jak křehkou a nebezpečnou stavbu obývají.	Amen

PÍSEŇ č. 409 Jen v Kristu církev Páně
SBOROVÁ OHLÁŠENÍ
PŘÍMLUVNÁ MODLITBA
Pane Ježíši Kriste, prosíme za lidi, kteří ulpívají na tom, co je před očima, na vnějších projevech a gestech. Přibliž se k nim svou milostí, tak aby před ní nemohli uhnout, a otevři jim mysl pro to, co je skryté a přitom klíčově důležité. Prosíme za ty, kteří tě pro nemoc či stáří nemohou chválit ve shromáždění tvé církve. Prosíme za ty, kteří tě hledají a pro naše nevěrohodné svědectví se s tebou míjejí. Prosíme za ty, kterým se jejich životní stavby hroutí. Rozprostři svou milost do všech končin země tak, aby se celý svět stal prostorem, v němž se neviditelně i viditelně uskutečňuje tvá spása. Otče…	Amen
POSLÁNÍ
Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce. (1 Kor 16,13-14)
POŽEHNÁNÍ
Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář! Ať je známá na zemi tvá cesta, mezi všemi pronárody tvoje spása.	Amen
PÍSEŇ č. 420 Slunce pravdy, milosti
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