
O BOŽÍCH INVESTICÍCH
                                              adventní

VSTUPNÍ SLOVA

Pokoj vám všem, kteří jste v Kristu. (1 Pt 5,14)

V tom se ukázala Boží láska: ne že my jsme si zamilovali Boha,
ale  že  on  si  zamiloval  nás  a  poslal  svého  Syna  jako  oběť
smíření za naše hříchy. (1 J 4,9)

PÍSEŇ č. 272 Jak vítati mám tebe

MODLITBA

Veliký a svatý Pane, děkujeme ti, že jsi nám dal do srdcí víru,
která nás pudí k tomu, abychom tě hledali a k tobě volali. Stejně tak
jsme ti vděční, že našemu hledání a volání vycházíš vstříc a odpovídáš
na  ně.  Dnes  se  zvlášť  radujeme  z toho,  že  jsi  to  učinil  zcela
mimořádným způsobem, když jsi k nám poslal svého Syna, aby nám
vydal  svědectví  o  tobě  a  aby nám ukázal  pravou cestu,  která  vede
k tobě a k věčnému životu. Prosíme tě, pomoz nám, ať vydržíme tuto
cestu soustavně hledat  a máme vždycky otevřené srdce a vnímavou
mysl  pro  Krista  a  jeho  zvěst.  Usídli  se  skrze  ni  v našem  srdci
a  přetvářej  nás,  ať  se  co  nejvíc  přiblížíme  podobě  tvých oddaných
služebníků, jak nám ji ukazuje Písmo svaté. Amen

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO

Naslouchejme  pozorně  Ježíšovým  slovům,  která  čteme
v Evangeliu podle Lukášova sepsání, ve 13. kapitole, od 6. do 9. verše:

Potom jim pověděl…

Nebe  a  země  pominou,  ale  má  slova  nikdy  nepominou.  (L
21,33)

PÍSEŇ č.679 Uč nás na cestě pravé
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KÁZÁNÍ

Jako výchozí text dnešního kázání nám poslouží další Ježíšovo
podobenství, zapsané v Matoušově evangeliu, 25. kapitole, od 14. do
28. verše:

Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal
své služebníky…

Týdny,  které  nyní  prožíváme,  se  v církevní  mluvě  označují
jako advent. Latinský výraz advent znamená příchod a připomíná nám
jednak dávný příchod Božího Syna Ježíše Krista na svět, jednak jeho
nový příchod v budoucnu. O tomto budoucím Kristově příchodu čili
paruzii máme dosti mlhavé představy. Proto se jej Ježíš ještě za svého
pozemského působení snažil svým učedníkům srozumitelně zpřístupnit
hned v několika podobenstvích.

Podobenství,  které  jsme  si  přečetli,  má  poněkud  starobylý
kolorit, ve skutečnosti je ale aktuální i pro dnešní posluchače. Hovoří
totiž  o  investicích  a  jejich  využití.  O  investicích  víme,  že  to  jsou
prostředky,  které  lidé  do  něčeho  vloží  v dobré  víře,  že  jim
v budoucnosti  přinesou  nějaký zisk.  Investice  se  mohou  vkládat  do
půdy,  staveb  a  průmyslu,  ale  také  do  vzdělání,  umění  nebo
zdravotnictví. Moudrá investice se vyplatí, nemoudrá investice zklame.

V podobenství je ovšem investorem sám božský Pán. Po zralé
úvaze a podle svého odhadu svěřuje svým pracovníkům – to je nám
lidem  –  různě  vysoké  částky:  jednomu  pět  hřiven,  druhému  dvě,
třetímu  jednu.  Tito  dočasní  správci  investic  se  stávají  jeho
„prodlouženýma  rukama“  a  mají  se  angažovat  a  namáhat  v jeho
prospěch.

Všimněme si pozorněji především hřiven, které vrchní Investor
rozděluje či přiděluje. V původním řeckém textu se píše o talentech.
My  jsme  si  zvykli  uvažovat  o  talentech  jako  o  něčem,  co  patří
k člověku a  co mu bylo  dáno přímo „do vínku“,  jako součást  jeho
vybavení.  V běžném pojetí  to jsou schopnosti  a tzv. vlohy, které ten
onen člověk má. Někdo má umělecké vlohy – jako již biblický praotec
hudebník Jubal (Gn 4,21). Jiný člověk  má, jak se říká, „od přírody“
šikovné  ruce  nebo  zálibu  v praktickém  podnikání.  Také  tělesná
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zdatnost, dobrá paměť, zdravý úsudek a vytrvalost bývají pokládány za
naše hřivny. 

Tato představa však může být zavádějící. Talenty nejsou cosi,
co by si mohl člověk stoprocentně přivlastňovat. Hřivny nejsou naše
vlastní,  jsou  nám  svěřeny,  jak  to  připomíná  právě  toto  Ježíšovo
podobenství. I určité dovednosti, které se nám zdají jako něco člověku
vrozeného – třebas lidská schopnost plánovat budoucnost, zabývat se
abstraktními myšlenkami nebo dorozumívat se s druhými o složitých
skutečnostech jasnou řečí  –  jsou vzácná svěřenství,  s nimiž je třeba
dobře nakládat.  Proto třebas o řeči  říká Ježíš,  že z každého planého
slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu (Mt 12,36).

Vedle těchto hřiven, které jako by patřily na lidskou stranu, do
našeho  vybavení,  nám  však  nebeský  Pán  svěřuje  do  opatrování
i ledacos, co jasně vychází z něho samého. Jsou to dary,  které mají
docela zvláštní punc. Člověk se s nimi nerodí, ani je nedědí. Jsou to
Boží  slovo a  víra.  Bůh nám je  poskytuje,  abychom nacházeli  cestu
k němu  samotnému.  Další  hřivny tohoto  rázu  se  pokouší  vypočítat
apoštol  Pavel  ve  svých  epištolách  a  označuje  je  jako  dary  Ducha
svatého.  Je  to  například  dar  služby  (Ř  12,7),  který  byl  propůjčen
novozákonní Tabitě (Sk 9,36) či české Anežce Přemyslovně, nebo dar
moudrosti,  kterým byl  obdařen Daniel  (Da 2,30),  anebo rozlišování
duchů (1 K 12,8 a 10), to znamená zdravá kritičnost a opatrnost tam,
kde  jde  o  různé  duchovní  vlivy.  S těmito  hřivnami  rozhodně
nepřicházíme  na  svět  a  nemáme  je  v genech,  ale  Bůh  nám  je
propůjčuje v průběhu života. Proto i ony vyžadují od nás svědomitost
a péči.

Hřivny však božský Investor nepřiděluje pouze jednotlivcům,
ale může je svěřit také celým skupinám lidí – církvím, sborům, řádům.
Velmi  pěkně  to  naznačil  Jan  Amos  Komenský  ve  svém  „Kšaftu
umírající matky jednoty bratrské“. Ukazuje tam, že i jednotlivé církve
mohou od Pána Boha dostat specifické dary a zcela obzvláštní poslání.

Hřivny  všeho  druhu  nám  ovšem  božský  Investor  nejen
přiděluje, on také dbá na to, abychom je rozumně investovali a jen tak
nerozvážně  nepromarnili,  „neprošustrovali“.  Právě  v adventu  si
připomínáme,  že  Ježíš  nepřišel  na  svět  jen proto,  aby nás  ukolébal
v blahém přesvědčení, že mezi Bohem a námi je všecko v pořádku, ale
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aby  nám také  připomněl,  že  budeme  muset  skládat  účty  ze  svého
hospodaření svěřeným kapitálem. Jestli to bude hned po naší tělesné
smrti, nebo až při onom druhém Ježíšově adventu na konci věků, o tom
je zbytečné spekulovat, ale v každém případě půjde o mnoho. 

A tak se dostáváme k zamyšlení: Jak si máme počínat, aby byl
náš  vrchní  Investor  s námi  spokojen? Co máme  dělat,  abychom při
onom velikém účtování  od něho uslyšeli  Správně,  služebníku dobrý
a věrný,… vejdi  v radost  svého pána? Tak jako to  slyšel  služebník,
kterému  bylo  svěřeno  k podnikání  pět  hřiven,  nebo  služebník,  jenž
dostal k dispozici dvě hřivny. 

Že jsme dobří a věrní Boží služebníci, to by si sotva kdo z nás
troufal  s jistotou  o  sobě  tvrdit.  Snad  si  to  mysleli  někteří  zbožní
farizeové  (L  18,9nn).  Snad  se  to  tradovalo  a  traduje  o  některých
světcích a světicích. Srovnejme však legendy o svatých s tím, co sám
o sobě soudil třebas apoštol, „svatý“ Pavel: Vím, že ve mně, tj. v mé
lidské přirozenosti,  nepřebývá dobro… (Ř 7,18) Také o reformátoru
Lutherovi je známo, že dříve než pochopil, jak velice potřebuje člověk
Boží  omilostnění  v Kristu,  ustavičně  se  trápil  sám  nad  svou
nedokonalou  službou  Bohu.  To  ale  neznamená,  že  bychom  vůbec
nemohli – a celkem obstojně – posloužit jako nástroje svému Pánovi.

Jaké  znaky  by  tedy  měl  mít  služebník,  s nímž  je  Pán
spokojený?  On  sám  to  vyjadřuje,  když  uzavírá  účtování  s prvními
dvěma správci svých hřiven:  Boží pracovník má být především dobrý.
V této souvislosti to znamená tolik co spolehlivý a odpovědný. Mnoho
nám bylo  svěřeno.  Jak to  však rozmnožit?  O tom,  jak to  činili  oni
pánem  pověření  pracovníci  v Ježíšově  příběhu,  se  nic  bližšího
nedozvídáme.  Umíme  si  však  živě  představit  člověka,  který  se
svěřenými hřivnami hospodaří  špatně.  Je  dost  lidí,  kteří  své hřivny,
schopnosti  a šance lehkomyslně pohodí.  Nebo je využívají  naprosto
sobecky a všecko, co získají a vytvoří, hned si přisvojují, jako by to
bylo jen a jen jejich. Tak se však s hřivnami od Boha nezachází! Užitek
z tvých hřiven patří Bohu. Tvé hřivny by měly – možná trochu vzletně
řečeno – přispívat k Boží slávě a prospěchu lidí, čímž rozhodně není
míněna jen tvá rodina.

Ten, kdo se snaží rozmnožit svěřené  hřivny, má však být podle
Ježíšových slov také věrný, oddaný tomu, kdo je nad ním. Stávalo se
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v minulosti, že dobří pracovníci byli odměňováni za věrnost podniku.
Oč víc však znamená věrnost a oddanost živému Pánu. Tuto oddanost
bohužel postrádal třetí služebník z podobenství, kterému byla svěřena
jedna  hřivna.  Svůj  vztah  k pánovi  vyjádřil  nepěknými  slovy:  Pane,
poznal  jsem tě,  že  jsi  tvrdý člověk…Bál  jsem se,  a  proto  jsem šel
a ukryl  tvou hřivnu v zemi… Hle, zde máš, co ti patří.  – Takhle se
přece oddanost a láska nevyjadřuje! Co vlastně činí onen člověk? Vrací
pánu to, co mu svěřil, aniž by se to pokusil aktivně použít a rozhojnit.
Tím ovšem zklame Boží očekávání. 

Tento pasivní  služebník z podobenství  nepředstavuje nevěřící
lidi. O nevěrcích se dá těžko říkat, že dobře nebo špatně slouží Pánu
Bohu  (snad  jen  nevědomky).  Ale  takových liknavých služebníků je
dost  i  v církvi.  Třebaže  svůj  vztah  k Pánu nevyjadřujeme  tak  drsně
a bezostyšně, naše životy leckdy svědčí proti nám. Vždyť kolik hřiven,
kolik  darů  a  příležitostí  k osvědčení  lásky  k Bohu  necháváme
nevyužitých!  Fungovat  ale  v Božích  službách  jen  jako  pasivní
posluchači rozhodně nestačí. Svědčí to o duchovní lenosti a nedostatku
skutečného zájmu.

Naštěstí se za nás staví Přímluvce, o němž jsme četli v krátkém
podobenství o neplodném fíkovníku. Tam se za ten neplodný fíkovník,
to znamená za člověka, který nepřináší užitek, přimlouvá u majitele
sadu  zahradník,  v němž  rozpoznáváme  samotného  Krista:  Pane,
ponech ho ještě tento rok… Snad příště přinese ovoce. (L 13,8) Nový
církevní rok už začal a nový kalendářní rok začne co nevidět. Obojí
pro nás znamená i novou příležitost lépe se osvědčit – konečně nést
ovoce a také lépe využívat hřivny než doposavad. Nepodceňujme šanci
rozhýbat svůj život víry a neponechávat ležet ladem  to, co nám svěřil
vrchní Investor, tak abychom obstáli, až bude on sám prověřovat naše
hospodaření. Amen

MODLITBA

Pane Bože, vyznáváme před tebou kajícně svou lehkomyslnost,
s kterou často necháváme plynout své životy. Prosíme tě, svým svatým
Duchem  nás  vytrhuj  z povrchnosti  a  ze  zaujetí  falešnými  cíli,
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a obnovuj v nás vědomí odpovědnosti před tebou a skutečnou oddanost
k tobě. Amen

PÍSEŇ č. 571 Ó pracuj, dřív se schýlí

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA

Vševědoucí Pane, je toho tolik, co bychom rádi změnili sami
na sobě, v církvi a ve světě, ale nemáme k tomu sami dost odhodlání,
moudrosti  a  možností.  Uvědomujeme  si,  jak  je  dobré,  že  si
rozhodování  o  budoucnosti  světa  ponecháváš  sám ve  svých  rukou.
A právě proto se obracíme na tebe.

Prosíme tě za všecka místa ve světě, kde se chtějí ujímat vlády
pyšní a nemilosrdní lidé a kde dočasně vítězí násilí a útlak.

Prosíme za všecky, kdo doplácejí na krutost druhých a musejí
snášet tělesné i duchovní násilí.

Prosíme  za  své  bližní,  kteří  trpí  nejistotou,  co  jim přinesou
příští  dny,  a  ocitají  se  bez  pevného  domova  a  bez  hmotných
prostředků.

Prosíme  za  ty,  kdo  mohou  do  bídy  svých  bližních  přinést
pomoc a zlepšení, aby nezůstali tupí a nečinní.

Prosíme  tě  za  Kristovu  církev,  aby  ani  ona  nezůstávala
uzavřena do svých vlastních záležitostí, ale dovedla vidět jasně okolní
svět a vnášet do něho závan Kristova evangelia.

Prosíme za své sbory, ať zůstávají dobrou půdou pro duchovní
život dospělých, dětí a mládeže i místy, kde bychom se učili dobře těžit
svěřenými hřivnami.

Prosíme  za  bližní,  kteří  se  nesetkali  se  skutečnou  vírou
ani obětavou  lidskou  láskou,  aby  nezůstali  trvale  mimo  jejich
působení.

A tak odevzdáváme vše, na co sami ani zčásti nestačíme, tvé
milosti a voláme ještě s Ježíšem: Otče náš, který jsi v nebesích…

Amen

6



POSLÁNÍ

Proto  i  vy  buďte  připraveni,  neboť  Syn  člověka  přijde
v hodinu, kdy se nenadějete. (Mt 24,44)

POŽEHNÁNÍ

Milost  vám  a  pokoj  od  Boha  Otce  našeho  a  Pána  Ježíše
Krista… On vám bude oporou až do konce. Amen

PÍSEŇ č. 669 Přijď, Spasiteli! 
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NEPROMARNĚTE TENTO ČAS

VSTUPNÍ SLOVA

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

Kdyby  mi  tvůj  Zákon  nebyl  potěšením,  dávno  bych  v  svém
pokoření zhynul. Na tvá ustanovení nezapomenu nikdy, protože
mi jimi zachováváš život. Tobě patřím, buď má spása, na tvá
ustanovení se dotazuji. (Ž 119,92–94) Amen

PÍSEŇ č. 433 Otče náš, milý Pane

MODLITBA

Náš  dobrotivý  a  milostivý  Bože,  ty nám dáváš  poznat  svou
vůli,  své rozhodnutí  o záchraně a spáse v Ježíši  Kristu,  svůj  záměr
jednat s námi milosrdně a věnovat nám plně svou sebeobětující lásku.
O  tom  máme  být  ujištěni,  tomu  máme  porozumět,  tohle  máme
přijmout vírou za své.

Takto se k nám skláníš v naději, že to bude mít vliv na to, jak
žijeme  své  všední  životy.  Chceš  nás  proměnit  svou  dobrotou,  tvá
přikázání  nás  směrují  ke  zbožnosti,  která  ti  je  vděčná  a  chválí  tě,
k lásce k druhým, která se projevuje potěšujícími slovy i činy. Ale běh
světa nás vede k něčemu jinému, ke spoléhání na jiné skutečnosti, ke
starostem  na  prvním  místě  o  sebe.  Je  to  zápas,  v němž  často
podléháme,  necháme  se  zlákat,  koupit,  nebo  strachem  dotlačit  na
pozice tak vzdálené tvému plánu s námi. Odpusť nám to, prosíme.

A  znovu  nás  naplň  svým  Duchem,  abychom  nepropadali
marnosti,  neutráceli  zbytečně  své  dny  a  svá  léta,  ale  využili  jich
k tomu, co je tobě milé a druhým lidem ku prospěchu. Vzbuzuj v nás
svou časnou i věčnou chválu. Amen

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO

Jako  první  čtení  z  Písma  poslyšme  slova  knihy  Kazatel  od
2. verše 1. kapitoly do 11. verše kapitoly 2.:
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Já, Kazatel, jsem byl králem nad Izraelem v Jeruzalémě. 

PÍSEŇ č. 36 Hřích vábí duše bezbožných

KÁZÁNÍ

Jako základ kázání poslyšme z Listu Efezským z 5. kapitoly
verše 15. až 21.:

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete… 

„Nepromarněte tento čas!“ Tohle máme slyšet, sestry a bratři,
my? My, jimž se času tak zoufale nedostává? Kdopak má vůbec nějaký
čas, který by mohl promarnit? Vždyť my stále nestíháme. Nemáme čas
na děti, na své partnery,  na své koníčky.  Nemáme čas na rodiče, na
modlitbu,  ani  na  církevní  akce.  Jak bychom mohli  svůj  čas  marnit,
když  žádný nemáme.  Kdekdo  to  říká,  všichni  tuhle  frázi  běžně,  až
nadměrně používáme.

Nemám čas, protože den má jenom 24 hodin. Ano, právě. Den
má  celých  24  hodin.  A ty  máme  každý  k  dispozici.  Jistě,  musíme
nějaký  čas  odpočívat,  spát.  Několik  nutných  hodin  pro  odpočinek
musíme odečíst. Ale i tak ještě zbývá každý den dost a dost času, který
máme. A jde o to, čím jej naplníme. Jak jej využijeme. Co budeme ve
svém svěřeném čase dělat.  A to bych podtrhl,  to slovo „svěřeném“.
Nikdo z nás není pánem času, tvůrcem času, dokonce ani toho svého. 

Čas  nám svěřený  můžeme  docela  snadno  promarnit.  To  jde
skoro samo. Pokud si totiž někdo dá tu práci o tomhle přemýšlet, a to
si  bibličtí  autoři  dali,  pak  možnost  marnosti,  zasvěcení  času
pomíjivosti a bezduché „honbě za větrem“ brzy rozpozná. Nebezpečí
prázdnoty našeho času navzdory mnohému shonu a značné činorodosti
na nás číhá tak říkajíc na každém rohu, kde se rozhodujeme o tom,
kudy a jak dál. Když hledáme, co si se svým časem počneme. Když
zvažujeme, co s načatým životem.

Čas lze vyplnit  nemoudře,  a proto apoštol  varuje:  „Nebuďte
nerozumní.“ Není totiž  nic těžkého a nesnadného do toho sklouznout.
Jaké  životní  styly  tedy  apoštol  proti  sobě  staví?  Co  považuje  za
promarněný  a  co  naopak  za  naplněný  čas?  To  znamená  naplněný
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s  pohledem upřeným na  Ježíše  Krista,  po  jeho  vzoru  a  podle  jeho
příkladu. 

Nejdřív to, od čeho odrazuje: „Neopájejte se vínem.‟ Tady by
někdo  třeba  začal  přednášku  propagující  abstinenci.  Za  těmito
apoštolskými slovy je však mnohem víc. Míří proti způsobu života, ve
kterém jde jen a pouze o to, urvat od života co nejvíc, co se dá. Žít od
mejdanu  k  mejdanu.  Jen  si  užívat,  den  za  dnem  „kalit“,  životem
proplouvat,  nenést  žádnou  odpovědnost,  vznášet  se  bez  ustání  na
křídlech opojení,  ať už vinného či  marihuanového či  ještě nějakého
tvrdšího.  Apoštol  nehoruje pro nějakou prohibici,  ale moc dobře ví,
k čemu lákal a láká svět. Ví, že se dá promarnit čas v pouhém užívání
si.

Druhou  stránkou  takového  životního  stylu  je  s  tím  spojená
bezohlednost a lhostejnost k druhým. To už musíme číst trošku mezi
řádky. Domyslet opak toho, co je Efezským doporučeno: „Podřizujte
se jedni druhým.“ To je něco, co se nenosilo a nenosí, druzí jsou bráni
spíš jako prostředek k uspokojení  vlastních tužeb a cílů,  figurky na
šachovnici  soběstředných  a  sobeckých  plánů.  Inu,  i  to  je  marnost
a pomíjivost a honba za větrem.

Takového způsobu života  se  varujte.  Takovou cestu  nevolte.
„Dávejte si  pozor na to, jak žijete.“ Takhle ne, sestry a bratři! Je to
velmi silné a důrazné. Ale potřebujeme to slyšet, připomínat si to, být
od toho odrazováni. Protože i nás to láká a svádí.

Naopak je proti tomu jako smysluplný způsob naplňování času
postaven docela jiný model. Model, který je pro mnohé nepřitažlivý,
považují  jej  za  bláznovství  a  za  zbytečnost:  „Společně  zpívejte
a chvalte“, a to společně podtrhněme nejmíň dvakrát. A „podřizujte se
jedni druhým“. Neboli buďte zbožní, a udělejte si čas na to prožívat
svou zbožnost a víru spolu. A dbejte na druhé víc než na sebe. Nebo
ještě jinak: Miluj Boha a miluj bližního. Na to mějte vždycky čas.

Naplníte-li  tímto  svůj  čas,  pak  jej  rozhodně  nepromarníte,
i když spoustu jiných věcí nestihnete udělat. No a? Nejsou tak důležité
jako tohle dvojí! Nám se tomu tak těžko věří, i když to zní z Písma
nesčetněkrát a mnohými způsoby, i když se to připomíná z kazatelen
pořád  dokola.  Ale  než  si  nechat  mluvit  do  života,  raději  to
onálepkujeme, že je to „moralizování“.
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I my máme neustále potřebu všechno sami zařídit, „zmáknout“.
A čím víc je možností, tím víc toho chceme stihnout. Myslíme si, že
musíme,  když  ta šance je.  A o to víc pak nestíháme.  A pak nějaké
společné prozpěvování Pánu Bohu a starost o druhé musí jít stranou,
snad občas, tu a tam. „Hřích vábí‟ nejen „duše bezbožných“, jak jsme
zpívali v žalmu, on vábí, často úspěšně, i nás. A život nám proklouzne
mezi prsty, uplyne, ba uletí. A nezbude nic. Známe to, moc dobře to
sami  známe.  Proto  si  „dávejte  pozor  na  to,  jak  žijete,  abyste  si
nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří“.

Protože náš život buď odpovídá evangeliu, tomu, co je samotný
základ,  v  Listu  Efezským nádherně  vyjádřený ve 2.  kapitole  slovy:
„Milostí  tedy  jste  spaseni  skrze  víru.“  Anebo  tomu  náš  život
neodpovídá. Moudré je zařídit se podle toho jak v neděli dopoledne,
tak  i  v  kteroukoli  jinou  dobu.  Nemoudré  je  žít  podle  zcela  jiných
pravidel, podle toho, co si já usmyslím, že musím. Buďto člověk „hledí
pochopit, co je vůle Páně“, anebo marní čas tím, že si místo ní dosadí
vůli svoji, ať už si to přizná nebo ne.

Žít evangelium, to je jediná smysluplná náplň života. Amen

MODLITBA

Tys nám dal do srdce svého Ducha, náš Pane, jako závdavek
toho,  co  jsi  pro  nás  připravil.  Kéž  tvůj  Duch  plně  prostupuje  naše
srdce, abychom podíl na tom připraveném dokázali přijmout již tady
a teď,  v  čase  svého pozemského života.  A abychom nemarnili  nám
svěřený čas, k tomu nás bez přestání směruj. Amen

PÍSEŇ č. 500 Já chtěl bych, Bože můj

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA

Náš Pane Ježíši Kriste, skrze tebe a pro tebe povstalo všechno,
co je. Z nebeské věčnosti jsi sestoupil na naši zem a do našeho času,
abys k věčnosti přivedl i nás. Proto se u tebe přimlouváme:
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Dej,  ať se dáme cestou za tebou,  ať máme odvahu zvolit  si
způsoby zbožnosti  a podřízenosti  jedni  druhým, způsoby,  ke kterým
nás ty sám voláš.

Dej,  ať  poznáváme Boží  lásku,  která  nás  nese celým naším
životem, v každé situaci,  a toto poznání ať v nás vzbuzuje odpověď
chvály a díků.

Dej, ať tvá blízkost otevírá naše srdce a naše oči pro zázraky
všedního dne, abychom si jich byli vědomi.

Dej, ať vzkvétá služba církve pro naši společnost, a to jak na
rovině  sociální  díky  Diakonii  a  Charitě  a  dalším  podobným
organizacím, tak i  na rovině zvěstování evangelia a probouzení víry
u těch, kdo životem tápou a bloudí.

Dej, ať nás naděje tvého přicházejícího království správně řídí
a  vede  při  našem  rozhodování  v  obtížných  a  zásadních  situacích
i v každodenních maličkostech.

Dej,  ať  i  závažné  skutečnosti,  které  nemůžeme  nijak  osobně
ovlivnit a za které se přesto modlíme, dokážeme s důvěrou odevzdávat
tobě  a  tvému  milosrdenství.  Kéž  dokážeme  hledat  tvoji  vůli
a nevnucovat ti tu svou.

Dej,  ať  se  v  rozhodování  mocných  prosazuje  moudrost,
odpovědnost, touha po míru a spravedlnosti. Kéž převáží nad touhami
po slávě, bohatství, nad snahou uzurpovat ještě větší moc. Tvá vůle ať
se zde na zemi naplňuje.

Ve tvém jménu společně k Bohu voláme: Otče náš… Amen

POSLÁNÍ

My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Řekne-li někdo:
„Já miluji Boha“, a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo
nemiluje  svého  bratra,  kterého  vidí,  nemůže  milovat  Boha,
kterého nevidí. A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje
Boha, ať miluje i svého bratra. (1J 4,19–21)
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POŽEHNÁNÍ

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

PÍSEŇ č. 367 Studně nepřevážená
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DARY MUDRCŮ
                                                   vánoční

VSTUPNÍ SLOVA

Ve jménu Boha Otce, Syna i Ducha svatého. Amen

Milí přátelé, bratři  a sestry! Vítám vás všechny při dnešních
bohoslužbách,  kdy  si  s  celou  církví  připomínáme  narození  Ježíše
Krista. Slyšme slova starozákonního žalmu:

Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá až k nebi, tvoje věrnost
se  dotýká  mraků.  Tvoje  spravedlnost  je  jak  mocné  horstvo,
propastná tůň nezměrná jsou tvoje soudy. U tebe, Hospodine,
je pramen žití. Když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo. (Ž
36,6–7.10) Amen

PÍSEŇ č.289 Bohu chvála buď i čest

MODLITBA

Hospodine,  Pane  a  Bože  náš!  Podobně  jako v  písni,  kterou
jsme zpívali, tak i v této modlitbě ti chceme vyjádřit svou vděčnost,
svou chválu a dík. Připojujeme se dnešního dne k těm, kteří tenkrát na
andělův pokyn spěchali do Betléma, aby tam nalezli Marii s Josefem
a  dítě  položené  do  jeslí.  Také  my  jdeme,  radujeme  se  a  žasneme.
Děkujeme ti  za  to,  že dílo  tvé spásy se v Ježíši  Kristu zviditelňuje
a  ztělesňuje,  že  v něm  získává  jméno  i  tvář.  Pokorně  a  rádi  si
uvědomujeme, že právě v tom betlémském dítěti ses ty sám vydal na tu
rozhodující cestu za člověkem, za námi.

Vyznáváme, že bez tebe jsme lidem, který chodí v temnotách.
Lidem,  který  sídlí  v  zemi  šeré  smrti.  Sami  si  nepomůžeme,
nezachráníme  se.  Ale  tvůj  Syn  se  narodil,  aby  naše  temnoty  byly
prozářeny světlem.  A naše smrt  aby byla  přemožena životem.  Ježíš
Kristus  v  Betlémě  narozený  se  nám  stává  zdrojem  radosti,  která
zbavuje strachu, zdrojem naděje, když si nevíme rady, zdrojem pokoje,
který je nad veškeré chápání.  Děkujeme ti  za tvou nesmírnou lásku
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k nám. Její velikost, hloubku i podivuhodnost si dnes chceme znovu
připomínat.

Prosíme, dej nám svého svatého Ducha,  abychom dokázali ve
slovech Písma zaslechnout tvůj  hlas.  Proměň nás svým evangeliem,
(posilni  nás  svátostmi  u  svého stolu).  Oslav  své  jméno nejen  mezi
námi zde, nýbrž na všech místech, kde se dnes schází tvůj lid. Amen

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO

Jako  první  biblické  čtení  poslyšme  z  Proroctví  Izajáše
z 9. kapitoly verše 1. až 3. a 5. a 6.:

Lid, který chodí v temnostech, uvidí velké světlo…

PÍSEŇ č.278 Velebme vždy s veselím

KÁZÁNÍ

Druhé biblické čtení, které je i základem kázání, je z Evangelia
podle Matouše, z 2. kapitoly, od druhé poloviny verše 9. do verše 11.:

A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi…

Vešli, uviděli, padli na zem, klaněli se, obětovali. Takto se dá
ve  zkratce  shrnout  reakce  mudrců  poté,  co  je  hvězda  přivedla  do
Betléma. Jejich pouť je u konce a oni dosáhli svého cíle. A právě těch
několik slov se nám dnes může stát malou vánoční inspirací. 

1. Vešli do domu. To je to první, co se po nás žádá. Vstoupit do
domu,  kde  narozený  Ježíš  přebývá.  A setkat  se  s  ním.  Že  je  to
samozřejmé?  Kdepak!  Vánoce lze  přece prožít  různě.  Člověk může
zůstat stát i venku. Může zůstat vně toho příběhu o narození Spasitele.
Může jej nechat po sobě sklouznout, může jej neslyšet, nevnímat. Ale
my jsme tady dnes proto, protože chceme vstoupit dovnitř.  Do nitra
toho příběhu, do jeho obsahu. Protože jsme spolu s mudrci pochopili,
že to dítě, které se tam v Betlémě narodilo, je navýsost důležité. Zůstat
venku,  nebo vstoupit  dovnitř.  To jsou dvě možnosti,  jak se postavit
k vánoční zvěsti. Dvě možnosti, se kterými se musíme vypořádat nejen
o Vánocích,  nýbrž i  během roku. Ježíš Kristus a já;  zůstanu venku,
nebo vstoupím dovnitř? To je otázka na tělo!  
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Ale všimněme si i toho, co předcházelo. Než mudrci do toho
domu v Betlémě vstoupili, tak putovali po mnoho dní. Jejich cesta je
obrazem duchovního hledání.  Vyšli  z daleka,  z  Persie,  z místa,  kde
Hospodin  není  znám ani  uctíván.  A z  této  daleké  země  se  mudrci
vydávají  na  cestu.  Musejí  překonat  nejrůznější  překážky,  cesta  je
dlouhá. Má svá úskalí. I naše duchovní cesta je dlouhá. Každý máme
za sebou něco jiného. Vyšli jsme a jdeme ke Kristu z daleké země. I na
naší duchovní cestě jsou nejrůznější překážky, které musíme zdolávat. 

Putování  mudrců  je  vlastně  alegorií  celého  našeho  života.
Zdaleka jdeme do Betléma. Tu a tam nám Pán Bůh posvítí na cestu
nějakou  hvězdou.  Dostane  se  nám  nějakého  signálu,  drobného
znamení, nápovědy, kudy máme jít. Na nás je, abychom byli vnímaví.
Často jdeme ve tmě,  vedeni  jenom svojí  touhou a příslibem,  že ho
nakonec nalezneme. Život jako cesta za Bohem, cesta ke Kristu, která
začíná někde hodně daleko a končí u jeho jeslí. Je to cesta nezajištěná,
dobrodružná, ale nesmírně zajímavá. I to je náš duchovní život. 

A všimněme si ještě jedné drobnosti. Těch mudrců nejdou do
Betléma  zástupy,  prý  byli  jenom  tři.  Takže  jsou  to  vlastně  jenom
jednotlivci,  kteří  mají  zájem.  Ostatní  možná  zůstali  doma  v  Persii.
Neměli  potřebu hledat  narozeného Spasitele.  Jenom tři  se vydali  na
cestu.  I  dnes  je  duchovní  hledačství  záležitostí  jednotlivců,  kteří
přemýšlejí o svém životě. Není to masový trend. Jenom nemnozí se
vydávají na cestu a chtějí dojít až do Betléma a vstoupit dovnitř. 

2.  Uviděli  dítě  s  Marií,  jeho  matkou.  Když  spolu  s  mudrci
vstoupíme do domu, kde je Spasitel, zažijeme šok. Uviděli dítě! Máme
nejrůznější představy o Bohu. Říkáme si, že je svrchovaný, absolutní,
mocný, neuchopitelný – ale není to dítě! Vánoce nám sdělují několik
důležitých věcí. Zaprvé to, že Pán Bůh přichází po svém. Jinak než si
ho představujeme, jinak než ho čekáme a vyhlížíme. Nabourává naše
představy,  které  si  o  něm vytváříme.  Dítě  v  plenkách.  To  je  snad
největší  paradox  celého  křesťanství.  A bude  jiný  a  jinak  se  bude
projevovat, i když vyroste. Bůh je prostě vždy jiný. Vždy nás překvapí.
A když si myslíme, že už víme, jaký je, a rozumíme mu, tak zase jedná
jinak. 

A to další, co nás napadne, když spolu s mudrci uvidíme dítě,
je to, že Pán Bůh se s námi solidarizuje. Přestože je jiný, tak vstupuje
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do našeho světa, do našeho života, do naší kůže. Chce s námi v tomto
světě žít jako jeden z nás. Křesťanství je nesmírně zemité. Drží nás při
zemi. Není to duchovní vznášedlo, které by nás odvádělo pryč z naší
reality.  Právě naopak.  To,  že Bůh v Kristu vstoupil  do tohoto světa
a stal se jedním z nás, znamená, že právě tady a teď se s ním můžeme
setkávat. V tom, co prožíváme, co děláme, v radostech i bolestech...  

Mudrci v jeslích uviděli dítě. A poznali v něm Spasitele. Jakého
Boha chceme vidět my? Pro jakého Boha máme otevřené oči? Pro toho
daleko, v nebesích, ve skrytu? Anebo pro toho, který vstoupil mezi nás
a kvůli nám se v Betlémě umazal? O Bohu lze povídat leccos, všelijaké
zbožné řeči, ale křesťanem se člověk stane teprve tehdy, až uvidí Boha
vtěleného, který v Kristu přišel mezi nás.  

3. Padli na zem, klaněli se mu a obětovali. Dlouhá duchovní
cesta  mudrců  se  blíží  svému závěru.  A spolu  s  nimi  také my jsme
vstoupili dovnitř a uviděli. Otevřel se jim zrak, chceme-li, zrak víry.
Poznali, že mají před sebou Boha, a padli na zem! Před majestátem
Božím byli  sraženi do prachu betlémské stáje. Je to výraz absolutní
pokory na straně jedné a veliké svrchovanosti na straně druhé. Cizím
slovem se tomu říká proskynéze. Mudrci leží obličejem tváří k zemi na
znamení nejvyšší úcty. Nevytratilo se nám tohle z Vánoc? Jistě, jsou to
náročné svátky, každý rok to slyšíme pořád dokola, takže už nás nic
nepřekvapí. Všechno je tak dobře známé. Nic nového. Ale ti mudrcové,
kteří podnikli dalekou cestu za Bohem a nyní leží na zemi v chlévě
a svou tváří se dotýkají prachu a hlíny, ti nás chtějí učit. Opravdové
vážnosti, bázni, úctě.

Kéž bychom něco takového prožívali  i my na cestách svého
duchovního hledání. Po dlouhé cestě padnout k zemi, k nohám toho,
kterého jsme hledali.  Něco podobného zažil  později  i  apoštol  Pavel
před Damaškem. Kristova moc ho srazila ze sedla koně. Lidské ego se
roztříštilo  při  setkání  s  Božím majestátem.  Přichází  vědomí  vlastní
nicotnosti.  Kdo  jsem  já  před  tebou?  Perští  mudrci  vzdávají  poctu
Božímu dítěti. A tím, jak leží tváří k zemi, vyznávají: Víme, kdo jsme
my a kdo jsi ty! Víme, kde je naše místo. Poznali jsme, kdo je člověk
a kdo je Bůh. Kéž bychom dnes jednali jako oni.

A  potom  obětovali  dítěti  přinesené  dary:  Zlato,  kadidlo
a myrhu. Jsou to dary, které mluví. A vlastně jen podtrhují tu chvíli,
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kdy padli tváří k zemi a klaněli se. Zlato, nejcennější kov, odkazuje ke
Kristovu kralování. Jemu patří vše, on nad vším vládne. Jemu patří i to
nejcennější, co sami máme. Kadidlo, to se používá při bohoslužbě. Už
žalmista praví: Jako kadidlo ať míří má modlitba k tobě. A tak ten dar
vyznává, že Kristus je nejen králem, ale také knězem, který spojuje
nebe se zemí, tak jako kouř voní a stoupá vzhůru. Také myrha, třetí
dar, voní. Ale voní hořce. A odkazuje ke Kristovu údělu proroka, který
nebyl přijat svým lidem. Myrhou se balzamovalo tělo zemřelých, aby
odolalo  smrti.  A  tak  tento  dar  odkazuje  až  k  Velikonocům  a  ke
Kristovu kříži. Narodil se, aby jednou zemřel. Mudrci to očima víry
poznávají, klanějí se, obětují. 

Zvykli jsme si o Vánocích říkat, že ten, kdo druhé obdaruje, je
především Bůh. Že to on dává svého Syna. Jistě, je to pravda. Ale ty tři
dary mudrců  nás  inspirují  k  tomu,  abychom i  my Bohu dávali:  To
nejcennější,  co  máme.  Tedy,  abychom  dávali  své  životy  Kristu.
Abychom mu důvěřovali. A  mluvili s ním. Dávejme mu své modlitby.
Slova našich úst a srdcí ať stoupají vzhůru. A svěřujme mu i všechno
to, co prožíváme. Nejen věci radostné. Ale třeba i svou hořkost, své
slzy, či bolest. Vždyť přece právě proto se on narodil. Amen

MODLITBA

Hospodine, náš nebeský Otče, děkujeme ti, že ve svém Synu
Ježíši  Kristu  vstupuješ  do  tohoto  světa.  Děkujeme  ti  za  ten
podivuhodný  projev  tvé  lásky  vůči  nám  lidem  i  celému  stvoření.
Prosíme,  způsob  svým  svatým  Duchem,  abychom  byli  zvěsti
vánočního evangelia otevření a nechali se jím proměnit. Učiň tak ke
své slávě. Amen 

PÍSEŇ č.281 Narodil se Kristus Pán
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SBOROVÁ OHLÁŠENÍ

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA

Nebeský Otče, v Ježíši Kristu jsi vstoupil do světa a prozářil jsi
naše temné dny. 

Proto se odvažujeme k tobě volat své prosby.
Prosíme, naplňuj náš život vánoční radostí. Ukazuj se nám jako

Bůh, který navštěvuje svůj lid, jako Bůh blízký a jednající.
Prosíme za všechny, kdo zavírají oči před tvým světlem, kdo

uhýbají pohledem před tvou láskou. Odejmi od nich pochyby a ukaž
jim, že na tebe je spolehnutí. 

Prosíme,  potěšuj  smutné  a  posilni  nemocné.  Dokaž  jim,  že
právě jejich těžkosti jsi vzal na sebe, a posílej jim prostředníky svého
milosrdenství.

Prosíme  za  lidi,  kteří  tráví  svátky  jinak,  než  by  si  přáli,
v osamocení,  ve  službě,  v zármutku  nad  ztrátou  blízké  osoby,
v rodinném konfliktu, v nemocnici, v kasárnách, za mřížemi. Navštiv
je Duchem svatým a obdaruj radostí, že i pro ně se Ježíš narodil.

Prosíme tě za mír na celém světě, za místa válečných konfliktů.
Prosíme  také  za  Ježíšovo  rodiště,  Betlém,  za  celou  oblast  Izraele.
Zastavuj  všechno  násilí  a  krveprolévání,  ujmi  se  vlády jako  Kníže
míru. 

Prosíme  za  mocné  lidi  tohoto  světa.  Dávej  všem  vládcům
upřímný zájem o druhé, uč je pokoře a laskavosti.

Prosíme  tě,  Pane,  za  celé  tvé  stvoření.  Uč  nás  dobrovolné
skromnosti, šetrnosti i odpovědnosti ke všem tvým tvorům. 

Prosíme za tvou církev, i za její část, kterou jako evangelická
církev tvoříme, prosíme za tento sbor.

Tobě svěřujeme své dny a společně se k tobě obracíme slovy
tvého Syna: Otče náš, který jsi v nebesích… Amen

POSLÁNÍ

Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,
nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se
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jedním z  lidí.  A v  podobě  člověka  se  ponížil,  v  poslušnosti
podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade
vše a dal  mu jméno nad každé jméno,  aby se  před jménem
Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí
– a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus
jest Pán. (F 2,6–11)

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.306 Když se Pán Ježíš narodil
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POKRYTO
                                                novoroční

VSTUPNÍ SLOVA

Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mně, ať sedím nebo
vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku
i místo, kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známy. (Ž 139,
1–3) Amen

PÍSEŇ č. 138 Srdcem celým tebe, Pane

MODLITBA: 

Pane  Bože,  opět  stojíme  před  tvou  tváří.  Už  v novém roce,
a přece se spoustou starých problémů a starostí. Prosíme, pomoz nám
se vším tím, co si s sebou přinášíme, a ukaž nám, že u tebe můžeme
složit  vše, co nás tíží,  a svěřit  ti to, nač se těšíme a co očekáváme.
Prosíme, otevři před námi nový rok jako rok, který je pevně ve tvé ruce
a pod tvým vedením, jak v tom, co nám dělá na čele vrásky, tak v tom,
co  v nás  vzbudí  radost.  Prosíme,  tak  jako  jsi  byl  s námi  v roce
loňském, buď s námi dnes při bohoslužbách i vždycky. Dej, ať v každé
vteřině  tohoto  roku  víme,  že  i  kdyby ustoupily hory a  pohnuly se
pahorky,  tvé  milosrdenství  od nás  neodstoupí  a  tvá  ruka se  od nás
nepohne. Amen

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO

První biblické čtení je z První knihy Mojžíšovy, 28. kapitoly,
od verše 10. do 22.:

Jákob vyšel z Beer-šeby a šel do Cháranu…

PÍSEŇ Svítá č. 216 Nevím, Pane, co ti dát (EZ č. 440 Ozvi se, Pane
můj)
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KÁZÁNÍ

Druhé biblické čtení, které je i základem kázání, je z Evangelia
podle Matouše, z 28. kapitoly, konec 20. verše: 

A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.

Sestry  a  bratři,  žijeme  v  době  bezdrátové  komunikace,  ve
vzduchu  všude  kolem nás  lítá  spousta  nejrůznějších  signálů:  rádio,
televize, wifi, mobilní operátoři. A co víc, značná část lidí je na signálu
závislá. A to je potom průšvih, když se dostanete do místa, kde signál
prostě není. Operátoři se chlubí skoro stoprocentním pokrytím, ale bílá
místa  existují.  Vyjdete  mimo  signál  a  najednou  se  nepřipojíte
k internetu, nezavoláte si, nebudou vám chodit esemesky. Dosavadní
bezdrátová jistota zmizela. To je pro řadu lidí frustrující pocit.

Ta  bílá  místa  na  mapě  pokrytí  jsou  často  místa  obtížně
dostupná,  úzká  údolí  říček,  ale  někdy takové  hluché  místo  člověka
překvapí i na místech, kam se chodí běžně. Třeba o takových místech
také víte. A – je to k neuvěření – tzv. mrtvá místa jsou i na dálnici D1.
Jedete  po  komunikaci,  kde  denně  projede  obousměrně  asi  60  tisíc
vozidel, a ani tam se nemůžete spolehnout na pokrytí.

A to celé je celkem trefný obraz našeho života. Chodíme po
různých cestách, větších i menších, zalidněných i pustých. Že mohou
problémy přijít tam, kde je spíše pusto, kde je vysoká míra rizika, to
čekáme,  tam nás  to  tolik  nepřekvapí,  ačkoli  dostat  se  do  problémů
nikdy není  příjemné.  Jenomže  ono se  stává,  tak  jako  na  té  D1,  že
člověka překvapí problém, takové hluché místo, i tam, kde by to vůbec
nečekal,  uprostřed  největšího  provozu,  na  místech,  kde  se  cítíme
bezpečně.  A ono  najednou  –  nic,  ticho,  výpadek,  mezera.  To  jsou
chvíle, které nás dokáží pořádně znejistit, vykolejit, rozhodit. Dnešní
člověk je  zcela  vykolejený,  když  si  nemůže  zavolat,  když  vypadne
signál.  Většinou už nepočítáme s tím, že by se to mohlo stát.  A co
teprve,  když  najednou  vypadne  zdraví,  zaměstnání,  zemře  někdo
blízký.  To jsou hlušiny,  které  se  nám nevyhýbají  a  s  nimiž obtížně
zápasíme.

A právě  do  těchto  našich  nepokrytých  míst,  také  do  těchto
hlušin, s nimiž nepočítáme a nechceme je, kterých se ale možná kdesi
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v skrytu bojíme, zní Boží ujištění:  Já jsem s vámi, po všechny dny.
Můžete  si  Boží  přítomnost  představit  právě  jako  takový  telefonní
signál. Také není vidět, ale přesto je tu. Důležitý rozdíl je ovšem v tom,
že ten Boží signál,  to Boží pokrytí,  nemá žádná hluchá místa. Není
žádné místo – ani v našem okolí, v přírodě či městech, ale ani v našich
životech není žádné životní období či etapa – které by nebylo pokryto
Boží přítomností. Ani tam, kde se nám hroutí ostatní jistoty, ani tam,
kde nás něco zasáhne v místech, kde jsme si mysleli, že jsme v bezpečí
a silní, ani ve smrti a dál – nevypadáváme Pánu Bohu ze signálu. Když
mobil  vypnete,  zahodíte  nebo  ztratíte,  také  se  to  signálu  nijak
nedotkne, je tu pořád. S Božím pokrytím našich životů je to stejné.

V našich  životech  to  nechodí  tak,  že  bychom  se  stále
pohybovali jen po bezpečných cestách, že by se nám nemohlo nic stát.
Není to tak, že nám Pán Bůh zabrání vejít do rizika, do nebezpečí, že
nás  vždycky  uchrání  od  všeho  zlého.  To  nejde.  Nejsme  loutky  na
Božích  nitkách  a  Bůh  není  náš  vodič.  Jsme  součástí  Božího
svobodného stvoření a máme také svoji zodpovědnost – za svůj život,
za svůj směr, za své cesty. Můžeme jít prakticky kamkoli, můžeme si
dělat prakticky co chceme. Můžeme žít zodpovědně, můžeme ale také
záměrně škodit sobě i druhým. To vše je v našich možnostech. 

Bůh  to  vše  vidí,  ale  na  druhou  stranu  není  jen  pasivním
divákem.  Jeho vůli  známe.  Jsou cesty,  o  kterých víme,  že  se  Bohu
nelíbí. Ale stejně tak víme, že na našich cestách, ať už vedou kamkoli,
nám Bůh stejně pomáhá. Nedívá se jen z dálky, ale nenápadně a skrytě
ovlivňuje běh světa. Působí ve světě. Ne vždy a ne všude. Působí tam
a tak, jak se mu zlíbí. Působí tak, aby nenarušoval naši svobodu, kterou
nám dal. Snaží se přesvědčit člověka, aby sám chtěl to, co chce Bůh,
aby člověk poznal, co je dobré, a také to činil. Bůh se jistě nemůže
přiznat ke všemu, co děláme, leccos se mu také nelíbí. Nemasíruje nás
nicméně jako nějaký despota. Naopak: i tam, kde nepůsobí, kde se nám
zdá,  že do běhu světa nezasahuje,  kde mlčí,  i  tam je při  tom všem
přítomen. To je důležité si uvědomit: Bůh ne všude působí, ne všude
aktivně zasahuje a žehná, ale všude je přítomen, byť mlčky a skrytě. To
Boží jasné „Já budu s tebou“ zní i tomu proradnému Jákobovi, který se
choval vypočítavě a vědomě se dopustil škaredého podvodu, jak jsme
to  četli  v  prvním čtení.  V tom Pán  Bůh  jistě  nepůsobil,  to  se  mu
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nelíbilo. Ale nakonec i tu lidskou proradnost dokázal použít, ani ta mu
nepřekazila  jeho plány se  světem.  Ani  taková lidská chyba,  ani  ten
lidský hřích však pro Hospodina nebyl důvodem, aby Jákoba opustil
a  vydal  ho v plen nějakým hluchým místům bez Boží  přítomnosti.
I  když  jsi  nejednal  dobře,  já  budu s  tebou.  Neopustím tě,  kamkoli
půjdeš, a zase tě přivedu zpět.

A tak si do celého letošního roku přejeme, abychom zažívali co
nejméně hluchých míst,  abychom se vyhýbali prázdnotě a ona nám.
Ale i kdyby něco takového nastalo, i kdyby nám vypadl signál v plné
jízdě, i kdybychom udělali velkou chybu, začali si zoufat nad životem,
okolnostmi či nad sebou, pamatujme, že i tam má Pán Bůh pokryto, že
i  tam  je  alespoň  jedna  čárka  Božího  signálu,  že  i  tam  nás  Bůh
neopouští a my k němu můžeme volat. Amen

MODLITBA

Pane Bože,  děkujeme, že jsi  s námi. Děkujeme, že ty nemáš
žádná  hluchá  místa  a  naopak  jsi  přítomen  všude  tam,  kde  my
procházíme svými hlušinami. Prosíme, dej, ať vždy víme, že nejsme
sami, že s námi jsi ty. Amen

PÍSEŇ č. 534 Ó Bože, spáso zašlých dob

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Pane  Ježíši  Kriste,  ty  jsi  Pánem  i  tohoto  nového  roku.
Vstupujeme do něj ve tvém jménu. 

Prosíme tě, buď celý rok s námi. Buď přítomen v našem sboru
i v naší církvi, dávej nám svého Ducha, ať žijeme opravdově. 

Prosíme tě, buď s celou naší společností. Buď přítomen mezi
lidmi,  aby  všichni  postupně  poznali  tvé  skryté  vedení  v dějinách.
Dávej  nám  ducha  střídmosti,  ať  užíváme  hojnosti  okolo  nás
s rozvahou.
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Prosíme  tě,  buď  s celým naším  světem  a  přinášej  mu  svůj
pokoj. Dávej všem ducha mírnosti, aby vzájemné konflikty řešili spíše
vyjednáváním, než zbraněmi. Dávej všem ducha moudrosti, aby vždy
něco zbylo i na ty, kteří nemají nic.

Prosíme  tě,  buď  přítomen  v našich  domovech.  Vnášej  tam
světlo své lásky,  povzbuzuj  nás  k lepší  vzájemné komunikaci,  daruj
nám sílu milovat i odpouštět.

K tobě  chceme  hledět  jako  ke  středu  celého  svého  života.
Prosíme tě, dej nám k tomu své požehnání.

Společně k tobě na začátku roku voláme slovy modlitby Páně:
Otče náš… Amen

POSLÁNÍ A POŽEHNÁNÍ

Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit, kam půjdeš… 

Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti  slíbil.  (Gn 28,15)
Amen

PÍSEŇ č. 579 Ó Králi věků důstojný
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HOSPODIN UKAZUJE CESTU
                                              po Novém roce

VSTUPNÍ SLOVA

Milost Ježíše Krista, našeho Pána, buď s vámi! (Ř 16,20) 

Kdyby sám Hospodin nebyl při nás,... tehdy by nás zaplavily
vody,  dravý proud by se přes  nás valil...  Naše pomoc je ve
jménu Hospodina; on učinil nebesa i zemi. (Ž 124,2.4.8) Amen

PÍSEŇ č. 407 Byť Boha s námi nebylo

MODLITBA 

Nebeský Otče, v tvých rukou jsou naše dny a roky.  V tvých
rukou je celý svět i náš život. Vesmíru jsi dal řád a hvězdám jejich běh,
a přece pečuješ také o nás. Nejdeme proto vstříc neznámu, vždyť před
námi jsi ty a tvé milosrdenství. Jestliže jsi nám připravil věci dobré,
dej, abychom je vděčně přijímali. Jestliže to jsou věci těžké, dávej nám
sílu,  abychom je  přijímali  trpělivě.  Stůj  při  nás,  když  si  nebudeme
vědět  rady,  abychom  viděli  aspoň  krok  před  sebe.  Pomoz  nám,
abychom nepodléhali malomyslnosti, ale vždycky měli naději. V Pánu
Ježíši jsi nám zjevil dokonalou lásku: naplň jí naše srdce a náš život,
aby v nás vítězila nad všemi zlými sklony. Před tebou nemůžeme nic
přikrašlovat, a proto tě prosíme, aby ses nad námi smilovával. Věříme,
že  nás  neopustíš,  ale  že  nás  budeš  obklopovat  svou  láskou  časně
i věčně. Amen

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO

Poslyšte nejprve z Žalmu 25. verše 8. až 10. a 14. a l5. A pak ze
Druhého listu apoštola Pavla Korintským, z 6. kapitoly, verše 8. až 10.:

Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu…

Procházíme slávou i pohanou…
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PÍSEŇ č. 530 Snesli jsme mnohé těžkosti (1–5)

KÁZÁNÍ

Základem kázání  bude  spolu  s již  přečtenými  oddíly text  ze
starozákonní knihy Přísloví: z 16. kapitoly verše 3. a 7.:

Svěř  Hospodinu své  počínání  a  tvé  plány  budou zajištěny...
Líbí-li se Hospodinu cesty člověka, vede ku pokoji s ním i jeho
nepřátele. 

Se svým počínáním a se svými plány se Pánu Bohu svěřujeme
tak,  že  s  ním o  tom všem hovoříme.  Hovoříme  s ním v  modlitbě.
Prosíme ho, aby nám dal moudrost a soudné uvažování. Máme určité
úmysly,  ale víme, že se můžeme mýlit  a mířit  nesprávným směrem.
Proto se obracíme i k němu. Tak jako když apoštol Pavel měl v Malé
Asii namířeno na sever do Bitynie, ale Duch svatý mu to nedovolil,
a pudil ho do Makedonie. – Víme, že opatrnosti není nikdy dost. Naše
zkušenosti to potvrzují. Musíme přece zvážit všecky okolnosti. Pouhý
nápad ještě nestačí. Proto chceme o důležitých věcech přemýšlet pod
Božím vedením.  A prosíme,  aby Pán Bůh našim snahám požehnal.
Šalomounovo mudrosloví nás ujišťuje, že to je cesta ke zdaru. 

Pán Bůh tu ovšem není  na to,  aby prostě uskutečňoval  naše
úmysly a plnil, co jsme si předsevzali. Myšlenka „ne má, ale tvá vůle
ať  se  stane“  prolíná  biblické  příběhy  velmi  výrazně.  Izák  chce
požehnat  Ezauovi,  ale nevědomky požehná Jákobovi.  Jákob vzkládá
ruce  na  hlavy  Josefových  synů,  ale  opět  má  přednost  ten  mladší.
V  Písmu  svatém  je  mnoho  takových  překvapení.  Cesta  Božích
vyvolených  prochází  někdy  „údolím  stínu“,  jak  čteme  ve  známém
žalmu. Ježíš je „cesta, pravda i život“, ale nevyhne se smrti na kříži.
Apoštol Pavel řekl, že do Božího království musíme vejít skrze mnohá
soužení. Zdar může u Pána Boha znamenat něco jiného než v našich
představách. A my to tak chceme přijmout.

Svěřit se Pánu Bohu znamená dát na jeho vůli, na jeho příkazy.
Věříme,  že  od  nás  chce  to  pravé  a  že  tím  máme  určovat  svá
rozhodování.  Žít  podle Božího zákona znamená žít  doopravdy.  Tak,
aby  se  naše  cesty  Hospodinu  líbily.  Takových  ušlechtilých  postav
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známe z biblických vyprávění celou řadu. Vztah Josefa k jeho bratřím
je ušlechtilý, ať už myslíme na počátek nebo na konec jeho příběhů.
Nebo příběh o Bóazovi a Rút. Také Samuel je vylíčen v pěkném světle.
Mnoho dobrého slyšíme i o Davidovi. Také novozákonní postavy mají
mnoho kladných rysů: Marie a Marta, Petr, Filip, Pavel, Lýdie nebo
filipský žalářník. I my jednejme tak, aby se to Pánu Bohu líbilo. Už
proto,  že  Hospodin  má  každého  domýšlivce  v  ohavnosti,  zaručeně
nezůstane bez trestu (v.5). Ale také to může dopadnout jinak: S tím,
kdo hledí líbit se Hospodinu, on vede ku pokoji i jeho nepřátele. Nebo
slovy žalmu: Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. (37,28)

Svá  počínání  Pánu  Bohu  svěřujeme,  zejména  když  si  sami
nevíme  rady.  Tak  o  tom  budeme  zpívat  i  v následující  písni  Julie
Hausmannové z 19. století. Někdy se nám zdá, že zrovna žádná cesta
k cíli nevede, že jsme se octli na mrtvém bodě. To potkává lidi nevěřící
i věřící. Tato německá básnířka, která byla celý život churavá, věděla
moc dobře, co říká. I my se nejednou ptáme: Co teď? Může se to týkat
života  osobního,  rodinného,  zaměstnání,  starostí  hospodářských
i politických. Přešlapujeme na jednom místě a rádi bychom se pohnuli
kupředu.  V takové  chvíli  víc  než  jindy  svěřujeme  své  počínání
Hospodinu.

Jakubova epištola zdůrazňuje, že zítřek, budoucnost, nemáme
ve svých rukou: Vy přece nevíte, co bude zítra... Jste jako pára. Raději
byste měli říkat: Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb
ono.  Autor  odmítá  sebejisté  vychloubání  i  jeho důsledky ve vztahu
k bližním. Někde při všech nesnázích je zvykem říkat: „To není žádný
problém.“ Optimismus je sice potřebný, ale zároveň je nutné sledovat,
do jaké míry je  oprávněný,  zda jsou naše předpoklady skutečně na
místě. Vždycky máme uvažovat s tou jednou velkou výhradou: Bude-li
Pán chtít a budeme-li naživu. Náš život i naše počínání je v jeho rukou.

Když  Pán  Ježíš  kázal  v  nazaretské  synagóze,  udivil  své
posluchače tím, v čem viděl naplnění Izajášova proroctví: v tom, jak se
Pán  Bůh  smilovává  nad  trpícími.  A  že  tím  směrem  ukazují  už
starozákonní příběhy: Vdova v Sareptě Sidonské a syrský Náman byli
pohané, kteří zakusili Boží dobrodiní. I díky tomu pak církev poznala,
že i pohany povolal Bůh k pokání, aby dosáhli života (Sk 11,18).Tímto
směrem vedly i mnohé Ježíšovy kroky. V Nazaretě mu za taková slova
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hrozilo zabití. On však prošel jejich středem a bral se dál. Pán Bůh volí
nejednou cesty nečekané a proti lidským představám. Ježíš s tím mezi
svými naráží, hned na počátku své činnosti, a nakonec narazí tak, že
zemře na kříži. Přijme od Otce ten kalich. Ale poslední slovo nebude
ovšem mít lidská vůle, ale Otcova vůle. „Syn člověka musí třetího dne
být vzkříšen.“ (Lk 9,22) „Smrt ho nemohla udržet ve své moci.“ (Sk
2,24b) 

Věříme a doufáme, že nám Pán Bůh dá i letos zakusit mnoho
ze své lásky a dobrotivosti. Proto mu s radostí svěřujeme své počínání.
Věříme,  že jeho moudrost převyšuje lidskou nemoudrost i moudrost
zdánlivou a že prosadí to lepší. A že se jeho zaslíbení naplní, že jeho
slova  nevyznějí  naprázdno,  že  v  novém roce  učiní  mnoho  nového.

Amen

MODLITBA 

Hospodine,  náš Bože,  k  tobě se  můžeme obracet,  když  nám
hrozí nebezpečí, protože ty jediný nás můžeš zachránit  i před smrtí.
Prosíme  tě  o  moudrost  a  sílu,  abychom  tuto  jistotu  neztratili,  ale
dovedli  ji  vlévat  lidem kolem sebe.  Dej,  abychom i  druhým uměli
otevírat oči a vést je k tobě. Amen

PÍSEŇ č. 559 Ó ujmi ruku moji

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Prosíme, Pane, opatruj svou církev po celém světě, žehnej těm,
kdo ji vedou, a podpírej ty, kdo pro tvé jméno snášejí velké těžkosti.
Přimlouváme  se  za  svou  zemi  a  za  všecky  národy,  za  mír
a  spravedlnost.  Žehnej  těm,  kdo  o  ně  usilují.  Odevzdáváme  ti
nemocné,  postižené,  sklíčené a zarmoucené.  Buď oporou jim i  těm,
kdo o ně pečují. Odevzdáváme ti také ty, kdo jsou odloučeni od svých
rodin. Dávej moudrost těm, kdo mají vést druhé. Společně tě prosíme:
Otče náš… Amen
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POSLÁNÍ

Především mějte  lásku,  která všechno spojuje  k  dokonalosti.
A ve vašich srdcích ať vládne mír Kristův. (Ko 3,14n)

POŽEHNÁNÍ 

Hospodin  tě  chrání  ode  všeho  zlého,  on  chrání  tvůj  život.
Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky. 

Amen

PÍSEŇ č. 193 Svěř celý život Pánu (6–7)
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DOKUD MÁTE SVĚTLO
                                 po Zjevení Páně

VSTUPNÍ SLOVA 

Milost Pána Ježíše Krista se všemi vámi! 

Jak jsou milé tvé příbytky,  Hospodine zástupů! Den v tvých
nádvořích je lepší než tisíce jinde; vždyť Hospodin Bůh je štít
a slunce, Hospodin je dárce milosti a slávy. (Ž 84,2.11)

PÍSEŇ č. 84 Věčný Bože, silný v boji (1–2. 5–6)

MODLITBA 

Pane Bože, náš nebeský Otče, ty jsi s námi ve dnech plných
světla  a  radosti,  ale  neopouštíš  nás,  ani  když  přijdou  temné  dny
s nesnázemi a těžkostmi. V každé době můžeme věřit v tvou blízkost
a spravedlnost.  Vždyť nás nic nemůže odloučit  od tvé lásky,  kterou
zjevuješ v Ježíši  Kristu.  Děkujeme za tuto jistotu,  kterou vléváš  do
našich srdcí. Musíme vyznat, že se nás často zmocňují obavy a strach
a  že  naše  víra  kolísá. Někdy tápeme  a  bloudíme.  Zmocňují  se  nás
pochybnosti  a my selháváme. Prosíme tě, odpusť nám to a dodávej
nám sílu, abychom v pravou chvíli byli tvými lidmi na pravém místě.
Mluv  k  nám  své  Slovo  také  dnes,  zapaluj  jím  naše  srdce  a  dej,
abychom svými  slovy,  myšlenkami  a  činy svědčili  o  tobě,  o  tvých
skutcích a  tvé  pravdě.  Kéž můžeme slovem i  činem povzbuzovat  –
jedni druhé, své blízké, své rodiny, své přátele a ostatní lidi ve svém
okolí. Nechť ti vzdáváme čest všude, kam nás stavíš. Amen

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO

Poslyšte  ze  Druhé  knihy Mojžíšovy ze  3.  kapitoly oddíl  od
verše 1.  do poloviny verše 8.  a ze Druhého listu apoštola Pavla do
Korintu ze 4. kapitoly verše 6. až 10.:

Mojžíš pásl ovce svého tchána…
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Bůh, který řekl ´ze tmy ať zazáří světlo´…

PÍSEŇ č. 638,1–6 Díky za toto krásné ráno

KÁZÁNÍ

Základem  kázání  jsou  slova  Pána  Ježíše  Krista,  zapsaná
v Evangeliu podle Jana, ve 12. kapitole, v 35. a 36. verši:

Ježíš jim řekl: Ještě jen na malou chvíli je světlo mezi vámi.
Dokud máte světlo, neustávejte na cestě, aby vás nepřekvapila
tma; kdo chodí ve tmě, neví, kam jde. Dokud máte světlo, věřte
ve světlo, abyste se stali syny světla.

Obraz světla jakožto dobra je v Bibli  častý.  Světlo znamená
pravé poznání, spásu, Boží pomoc a blízkost. U evangelisty Jana čteme
nejednou, že Ježíš je světlem světa, které ve tmě svítí. A v těchto dvou
verších jako kdyby měl výraz světlo hned tři významy.

Než se hromadně začalo svítit  plynem a pak elektřinou,  měl
každodenní život  jiný rytmus,  než známe dnes.  A jistě to platí  také
o zemích a krajích,  kde se  svítí  jen svíčkami,  loučemi a  olejovými
lampami anebo kde elektřinu často vypínají. Za takových okolností se
toho po setmění mnoho dělat nedá a také cestování je obtížné. Lidská
činnost je východem a západem slunce přesně vymezena. Jinak v létě,
jinak  v  zimě.  „I  řekl  Bůh:  Buďte  světla  na  nebeské  klenbě,  aby
oddělovala den od noci.“ (Gn 1,14) Tato prostá zkušenost je také za
slovy  „dokud  máte  světlo“.  To  je  příležitost  něco  vykonat  a  něco
dobrého uskutečňovat. Proto je tu napomenutí: Neustávejte na cestě.
Splnění svých předsevzetí neodkládejte. „Všechno má určenou chvíli
a veškeré dění pod nebem svůj čas.“ (Kaz 3,1) Ať je to práce nebo
odpočinek, ať je to modlitba, ať je to rozhovor anebo smíření s druhým
člověkem. „Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce.“ (Ef 4,26)
Dokud máta světlo.

Ježíšův výrok o světle zapadá u Jana už do pašijních událostí:
Ježíš  už  došel  s  učedníky  do  Jeruzaléma  a  velekněz  Kaifáš  už
prohlásil, že „je lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul
celý národ“ (11,50). Tedy: Ještě jen malou chvíli je světlo mezi vámi.
Ježíšův  pozemský  život  se  chýlí  ke  konci.  Zbývajícího  času  mají
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učedníci využít ke svému duchovnímu obohacení. Mají načerpat síly
pro nejasnou budoucnost. Předpokládá se, že Ježíšova smrt bude pro
ně znamenat těžkou zkoušku. Projdou temnou nocí. Snad i jim půjde
o život.

Evangelista ovšem žil o několik desetiletí později a redaktoři
Nového zákona až koncem 2. století. Mysleli tedy na to, co Kristovo
světlo  znamená  v  dějinách,  v  životě  křesťanské  církve  jejich  doby.
Uvěřit a věřit ve světlo, aby vás nepřekvapila tma! Tedy přimknout se
ve víře ke svému Pánu a počínat si podle jeho příkazů. Žít jako synové
světla.  Poznat  Boha,  milovat  Boha,  milovat  bližní,  být  řádnými
manželi,  rodiči,  pracovníky a  občany.  Být  pravými  a spravedlivými
lidmi na svém místě. Mít čas jeden pro druhého, slyšet a vidět druhého.
A stále znovu se obracet ke světlu, ke Kristu jako světlu světa, zdroji
dobra.  Setkání  se  zlem,  lží,  nenávistí  a  nejrůznější  modloslužbou
unavuje, odčerpává síly. Kdo takto vydává, musí přece také přijímat!
Lidské  srdce  není  žádný  nevyčerpatelný  pramen,  který  nikdy
nevyschne.  V  dnešní  psychologii  se  poměrně  často  hovoří
o „syndromu vyhoření“. I víra, spravedlnost,  naděje se může unavit
 a octnout na dně. Jasná vize může vyblednout. Může přikvapit a nás
může překvapit tma. Obracejme se tedy stále znovu k tomu, který je
„Studně nevyčerpatelná“, „Slunce spravedlnosti“ a „Světlo světa“.

Ve 2. knize Mojžíšově je známé vyprávění o Božím zjevení na
hoře Orébu. Mojžíš, uprchlý z Egypta do madiánské země, pase stáda
svého tchána Jetra. Z hořícího keře k němu náhle promluví Boží hlas.
Bůh se mu dá poznat jako Bůh otců a oznamuje mu své nejvlastnější
jméno.  Není  tu  sice  vysloveno,  ale  je  vyloženo:  Jsem,  který  jsem.
Jestliže snad ostatní Boží jména najdeme také v pohanském světě, toto
jméno je výhradně jeho. Vypovídá o tom, že Bůh sestupuje, přichází a
vidí svůj lid, ujímá se ho a vysvobozuje jej z ujařmení. A Mojžíš se to
nejen dovídá, ale je také pověřen, aby Izraele na svobodu vyvedl. Nuže
pojď,  pošlu  tě  k  faraónovi  a  vyvedeš  můj  lid,  Izraelce,  z  Egypta.
Mojžíš k vyjednávání s egyptským králem nemá odvahu, ale na Boží
naléhání tento úkol spolu s bratrem Áronem splní. Boží zjevení totiž
bývá zpravidla spojeno s nějakým pověřením či posláním.

Stojí  za  povšimnutí,  že  při  tomto  zjevení  není  podstatné  to
viditelné, tedy ten hořící keř, ale slyšené slovo Boží. A toto slovo není
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určeno jenom k rozjímání, ale také k plnění. Když se Pán Bůh dává
poznat, obyčejně nás k něčemu zavazuje. I v našich dnešních poměrech
je správné, abychom si to připomněli.  Pouze zvykové křesťanství je
nezávazné,  a  už jsme se  vícekrát  přesvědčili,  že  to  nestačí.  Bůh se
svému lidu  zjevuje  a  uzavírá  s  ním smlouvu,  kterou  zavazuje  sebe
i  svůj  lid.  „Já  budu vaším Bohem a vy budete  mým lidem.“  Máte
světlo, choďte ve světle.

Apoštol Pavel v 2. listu do Korintu připomíná, že Bůh stvořil
světlo, osvítil naše srdce a dal nám poznat světlo své slávy na tváři
Kristově.  Zní  to  trochu  učeně,  protože  Pavel  značné  vzdělání  měl.
Kromě toho psal řecky a mohl spojit některé významy jinak než my.
 V některých jazycích jsou totiž sláva, lesk a světlo příbuzné. Proto
mluví  o  světle  slávy,  o  poznání  světla  slávy.  Pro  křesťana  je  toto
poznání  spojeno  s  Kristem.  Židům  je  to  samozřejmě  nepřijatelné,
stejně jako muslimům, protože mají Ježíše jen za proroka. Ale pro nás
z  pohanských  řad  je  to  naprosto  zřejmé:  bez  Krista  bychom Boha
nepoznali. On nás povolal a pozval ke svému Otci a do Božího lidu.
Skrze něho dostáváme pravé poznání  Boha.  A s tím ovšem i  pravé
poznání člověka a světa. Kdykoli slyšíme o Bohu, o člověku a o světě,
pak to chápeme v tomto světle. Tím se od druhých lidí lišíme.

Neděle  po  6.  lednu  mají  všecky  téma  „zjevení“.  Asi  je  to
užitečné,  protože jinak bychom se k tomu třeba celý rok nedostali.
Boha nepoznáváme především v přírodě, pozorováním vesmíru, ale ani
lidské duše a  lidských dějin.  To všecko by nám připadalo naprosto
zmatené a chaotické, tedy neutěšené. Teprve světlo Boží lásky, Božího
smilování  nám  umožňuje,  abychom  se  orientovali  v  tom,  co  nás
obklopuje,  i  v  sobě  samých.  Boží  světlo,  světlo  Kristovo do  všeho
vnáší přehled a řád. Nepřináší jen poznání, ale také pravé uspořádání.
Světla na nebeské klenbě oddělují den od noci, jsou na znamení časů,
dnů  a  let.  Světlo  slávy  na  tváři  Kristově  je  pokladem,  ukrytým
v  hliněných  nádobách,  v  nás  hříšných  a  bloudících  lidech
a nedokonalých služebnících jeho pravdy.  Kdo by se v tom vyznal,
kdyby Bůh v Kristu nebyl naším vůdcem a zachráncem? Amen
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MODLITBA

Pane  Ježíši,  děkujeme,  že  se  nám  dáváš  poznat  jako  naše
Světlo, náš Spasitel a Vládce. Prosíme tě, ujišťuj nás o svém vítězství
nad mocnostmi zla a smrti a také o tom, že i nás vytrhneš z jejich spárů
a že nám dáš podíl  na věčné slávě.  Stále znovu nás strhuj  na svou
stranu. Amen

PÍSEŇ č. 420,1–5 Slunce pravdy

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA

Pane, dej,  ať tvá pravda vítězí v církvi i  ve světě. Překlenuj
svou  láskou  všecko,  co  nás  rozděluje.  Spojuj  nás  svým  Duchem.
Podávej  pomocnou  ruku  těm,  kdo  se  octli  na  scestí.  Ujímej  se
pronásledovaných a  utiskovaných.  Buď oporou slabým,  nemocným,
sklíčeným  a  zarmouceným.  Posiluj  ty,  kdo  při  nich  stojí.  Vlévej
moudrost a spravedlnost do srdcí těch, kdo vládnou v naší zemi i jinde
na světě. Prosíme, abys mařil plány zlých a nespravedlivých. Myslíme
na  lidi  postižené  přírodními  pohromami  a  společenskými  otřesy.
Přimlouváme se za lidi osamělé a opuštěné, staré i mladé. Žehnej práci
těch,  kdo vychovávají  mladou generaci.  Otevírej  nám oči,  abychom
viděli, kde sami můžeme pomáhat druhým. Prosíme za chléb a vodu
pro  všecky  lidi.  Odevzdáváme  ti  všecko  stvoření,  živou  i  neživou
přírodu. Přijmi naše společné volání: Otče náš… Amen

POSLÁNÍ

Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou
láskou. (Ř 12,9)
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POŽEHNÁNÍ 

Hospodin svůj lid obhájí, bude mít se svými služebníky soucit. 
Amen

PÍSEŇ č. 631,1–5 Nám pomoz, Pane milý
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ROZDRTÍ MU HLAVU
                                        postní

VSTUPNÍ SLOVA

Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi!
Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa. Co je člověk, že na něho
pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? 
Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho
slávou a důstojností. 
Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy
mu kladeš. (Ž 8, 2.5–7) Amen

PÍSEŇ č. 8 Vstříc tobě, Bože, celá země plesá

MODLITBA

Bože,  připomínáme si  tvé  jméno,  protože není  jiného jména
pod nebem, které by bylo tak plné spásy, jako to tvé. Provoláváme ti
čest a slávu, protože jsi spravedlivý a spravedlivě měříš. Radostně ti
prozpěvujeme, protože jsi dobrý a tvá dobrota na nás spočívá. Toužíme
po  tvé  přítomnosti,  protože  nás  jí  vtahuješ  do  své  věčnosti.
Dosvědčujme tě lidem kolem sebe,  protože jsi  ve svém Synu Ježíši
Kristu nepřišel na svět proto, abys zachránil pouze nás, ale proto, abys
zachránil všechny. Ve tvé přítomnosti nabýváme nových sil a toužíme
tvárnit svůj život tak, aby se stal svědectvím o tvé dobrotě. Děkujeme
ti,  Bože,  i  za  to,  že  v  životě  nemusíme  experimentovat  způsobem
pokusu a omylu. Ty nás stavíš na dobrou cestu svým Slovem. I dnes na
ně čekáme. Prosíme, promluv k nám mocně a podmanivě, abychom se
pod jeho vlivem stali opět o trochu více podobni tobě. Mluv k nám tak,
abychom se nebránili ani nepříjemným věcem a nevyhýbali se tomu,
co  si  vyžaduje  oběti.  Učiň  si  z  nás  nástroje,  které  budou  ze  země
snímat její kletbu a vracet jí podobu ráje. Amen
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ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO

Z Písma  svatého vyslechněte  oddíl  zapsaný v knize  Genesis,
kapitole 3., ve verších 1. až 13.: 

Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil,
byl  had.  Řekl  ženě:  „Jakže,  Bůh  vám zakázal  jíst  ze  všech
stromů v zahradě?“…

PÍSEŇ č. 238 Vzdejme chválu Bohu Otci

KÁZÁNÍ

První  část  textu  ze  3.  kapitoly knihy Genesis,  na  kterém je
založeno dnešní kázání, jsme již slyšeli. Připojíme k němu ještě verše
14. až 19.:

I  řekl  Hospodin  Bůh  hadovi:  „Protožes  to  učinil,  budeš
proklet, odvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš
po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach…

Milí bratři  a sestry,  kdo za to může, že z nás vyvanul „dech
života“, který kdysi v lidské chřípí vdechl Hospodin Bůh? Had, žena
nebo muž? Rádi bychom věděli, komu se poděkovat za to, že se po
sebevětším vzepětí svého lidství navracíme do země. Nejvíc by se nám
samozřejmě líbilo, kdyby se dala svalit odpovědnost na hada. Ostatně,
žena  se  o  to  vehementně  snaží.  Na  Boží  otázku:  „Cos  to  učinila“
odpovídá: „Had mě podvedl.“ Ano, had byl nejzchytralejší ze vší polní
zvěře.  Ale  člověk  stojí  přesto  ještě  o  třídu  výš!  Je  přece  Božím
obrazem.  Dostalo  se  mu  všech  předpokladů  pro  to,  aby  i  takto
mazanému zvířeti  ukázal,  kdo je  korunou  stvoření.  U  sebe  se  nám
hledat  chybu  nechce.  Nalézat  ji  u  druhého  je  příjemnější.  Z tohoto
způsobu  uvažování  nevybočuje  ani  Adam.  Ten  se  snaží  zbavit  své
odpovědnosti tím, že ji hází na ženu: „To ona mi dala a já jsem jedl.“
Za to, že nejsme prachem, který stoupá vzhůru k nebi, ale padá dolů
k zemi, si můžeme sami. Ten, který nám vdechl v chřípí dech života,
nám  jasně  řekl,  čeho  se  nemáme  dotýkat,  co  je  tabu.  Pokud  to
nerespektujeme, platíme za to.
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Všimněme si, jakým způsobem je ten příběh rozehrán. Začíná
výronem  obrovského  zájmu  o  druhého.  Vstřícnost hadova  projevu
připomíná  vstřícnost  firem,  které  nás  ve  svých  propagačních
materiálech  přesvědčují,  jak  nesmírně  jim  na  nás  záleží.  Hadova
zchytralost  spočívá  právě  v této  přetvářce.  Had  hraje  na  člověka
divadlo upřímného zájmu a člověk mu na to ve své zahleděnosti do
sebe sama skočí. To není svatá prostota. To je snaha vymáčknout ze
života,  co se dá.  Nejsnazšími oběťmi  podvodníků a všech možných
grázlů jsou vždycky lidé zahledění do sebe. Ti totiž nejsnáze podléhají
klamu, že by měli mít víc, nežli mají, a že právě jejich život je na světě
tím nejdůležitějším. Přesně tak to had na ženu nahrál: „Jakže, Bůh vám
zakazuje trhat ovoce, kterého tu je tolik? A ještě vám vyhrožuje smrtí?
Nedejte se jím zastrašit a omezit. Osvoboďte se od něj a buďte svými
pány!“ Součástí hadovy zchytralosti není jen mediálně často užívané
překrucování fakt, ale i seriozní vystupování. Apoštol Pavel říká, že se
„satan  převléká  za  anděla  světla“.  Když  se  ďábel  na  poušti  ohání
Písmem, dělá chvílemi skutečně dojem, že je zbožnější než Ježíš.

Stačí pár vět a semeno nedůvěry je zaseto: „Co když nás Bůh
bere opravdu zkrátka? Co když nás do své třinácté komnaty nechce
pustit z jiných důvodů než z těch, které uvádí? Ten seriozní, vzdělaný
a chytrý plaz, kterému na nás tolik záleží, má informace, že Bůh lže!
Smrtí nás pouze straší. Ve skutečnosti nechce, aby se nám otevřely oči,
protože  bychom  mu  mohli  konkurovat...“  Nejnebezpečnějšími
protivníky nejsou brutální rabijáti, kteří na člověka řvou a cení zuby.
Ty si dokážeme snadno zařadit a zaujmout k nim podle toho přiměřený
postoj.  Nejnebezpečnějšími  protivníky  jsou  ti,  kteří  se  k člověku
připlazí  a  hrají  divadlo  nezištného  zájmu.  Mezi  policejními
vyšetřovateli mají vždycky nejlepší výsledky ti, kteří si získají důvěru
vyšetřovaného, ne bouchači, kteří se snaží doznání vymlátit. Po vydání
tolerančního  patentu,  kdy museli  evangelíci  zdůvodnit  před  komisí
svůj přestup, se jich podařilo nejvíce od jejich úmyslu odradit tam, kde
se s nimi jednalo laskavě. Právě takoví kněží proto bývali do komisí
programaticky delegováni.

Kdo tedy za ten vyvanutý „dech života“ může? Na koho by
měl dopadnout trest? Jsou v tom namočeni všichni! A uvědomují si to.
Had to dává najevo tím, že proti svému postihu neprotestuje. Ti dva
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zbývající  svalují  vinu  jeden  na  druhého.  Adam  se  dokonce  otře
i o Hospodina, když nadhodí, že tu ženu, která ho svedla, dostal od něj.
Žena má zase plná ústa hada, jako by nikoli Hospodin, ale on byl jejím
Stvořitelem.  Lidské  vykrucování  je  naprosto  typické.  Hřích  se  při
zpětném  pohledu  většinou  jeví  jako  politováníhodné  nedopatření.
Dokonce  i  hadovi  je  nutno  přiznat  kus  pravdy:  Člověku  se  po
ochutnání zakázaného ovoce skutečně otevřely oči. Co uviděl – svou
nahotu, ho však na božské výšiny nevyneslo. Mělo to právě opačný
efekt. Srazilo ho to i odtud, kam ho Hospodin pozvedl. Chtěli jsme víc,
než jsme dostali, a přišli jsme i o to, co jsme měli. Bůh, který nás učinil
korunou  svého  stvoření,  se  nám  stal  nepřítelem.  Překročení  tabu
člověka nejprve zahání do úkrytu a potom ho vyhání z ráje. Kdo chce
být jako Bůh, nestává se nesmrtelným, ale stává se štvancem.

Soud je nejprve vyhlášen nad hadem. Ten byl roznětkou, která
v hloubi skrytou lidskou touhu po bohorovnosti aktivovala. Za svůj díl
viny byl  proklet.  To prokletí  tkví  ve  vyvrženosti.  Nikde  už nebude
doma. Jeho chytrost ho nevynese na nebesa, ale srazí do prachu. To
proto, že to není chytrost konstruktivní, nýbrž ničivá. Hadovo prokletí
odhaluje, že co je chytré, nemusí být dobré. A není-li to dobré, není to
moudré. Chytrost nechce nést za důsledky svého jednání odpovědnost.
Moudrost tuto odpovědnost přijímá. Je si vědoma, že jsou určitá tabu,
určité  hranice,  které  je  třeba  respektovat.  Není  například  moudré
podříznout si větev, na které sedím. Samozřejmě, že bych to dokázal.
Až by se mně při dopadu na zem otevřely oči, neviděl bych však nic
božského,  jen  svou  do  nebe  volající  hloupost.  Konflikt  mezi
neodpovědnou chytrostí  a  odpovědnou moudrostí  se  stal  jedním ze
základních střetů lidských dějin: Poznání bez etiky, které činí člověka
ve svých důsledcích nešťastným – nebo poznání, které respektuje, že
jsou meze, které bychom neměli překračovat?

Nejen had a žena, i Adam za svou vinu pyká. Jeho život ztrácí
rajsky bezstarostnou povahu a stává se břemenem. Procházky rájem
jsou vystřídány bolestmi a trápeními, ze kterých ho vysvobodí teprve
smrt.  Lidská  revolta  proti  moudrosti  změnila  předznamenání  světa.
Rostliny, které dal Bůh člověku za pokrm, dusí trní a hloží. Za každý
den svého života je nyní  třeba draze platit.  Kde znevažujeme, co je
svaté – a to je totéž, co moudré, ráj se rozplývá. Stačí jeden zle činící
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a  zkazí  to  celému  lidstvu.  Kvůli  němu  musí  být  nové  podmínky
stanoveny pro všechny. Bořitelé laskavého řádu nutí zákonodárce řád
přitvrdit. Ne ze msty, ale proto, aby na zemi nezavládl chaos. Laskavý
řád  se  hroutí,  kdykoli  my,  lidé,  zneužíváme  vlídného  prostředí  ke
svému  sebeprosazení.  Kdykoli  si  žáci  ve  škole  vyskakují  na  své
učitele,  zaměstnanci  v práci  na  své  vedoucí.  V ráji  můžeme žít  jen
tehdy, respektujeme-li  jeho řád. Pokud tak nečiníme, budeme se na něj
záhy dívat z vnější strany. Vypadnout z ráje je snadné. Vrátit se tam,
nikoli.  Můžeme  se  tam dostat  jen  s tím,  který  svou  smrtí  na  kříži
rozdrtil hlavu hadovi. Je nadějné, že stačí jeden nový Adam, a zachrání
všechny ty staré. Amen

MODLITBA

Pane Ježíši Kriste, ty jsi oním semenem ženy, o kterém bylo
zaslíbeno, že rozdrtí hlavu hadovi. Ty jsi nám ukázal, jak se máme my,
lidé, chovat. Ačkoli jsi roven Bohu, přece jsi  na své rovnosti nelpěl
a ponížil ses až do smrti na kříži. Prosíme tě o tvého Ducha, abychom
se  ve  svém  jednání  dokázali  oprostit  od  způsobů  starého  Adama
a osvojili si tvé způsoby. Amen

PÍSEŇ č. 515 Pamatuj, člověče, proč tě Pán Bůh stvořil 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA

Pane Bože, my můžeme za to, že z nás vyvanul „dech života“,
který jsi při stvoření vdechl v lidské chřípí. Rádi bychom hodili vinu
na někoho jiného,  ale  nejde to.  Cítíme,  že  bychom svými kličkami
a výmluvami obelhávali sami sebe. A to nic neřeší. Naše vina spočívá
v tom,  že  více  než  tebe  posloucháme  své  touhy  a  hovíme  svým
touhám.  Prosíme  za  ty,  kteří  jsou  v pokušení  jednat  nečestně:  lhát,
krást,  zabíjet,  podvádět.  Otevírej  nám srdce,  abychom si  zamilovali
dobré  a  odmítali  zlé.  Dávej  nám  moudrost,  s níž  bychom  si
uvědomovali, že naše poznání je v tomto světě jen částečné. Děkujeme
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ti, že před sebou nemáme jen špatný vzor v Adamovi, ale i dobrý vzor
ve tvém Synu Ježíši. On je tvým nedeformovaným obrazem a my se
mu proto chceme podobat. On nás naučil modlitbu, s níž se teď k tobě
obracíme: Otče náš… Amen

POSLÁNÍ 

A tak,  bratří,  svou sílu hledejte u Pána,  v jeho veliké moci.
Oblečte  plnou  Boží  zbroj,  abyste  mohli  odolat  ďáblovým
svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti
mocnostem,  silám  a  všemu,  co  ovládá  tento  věk  tmy,  proti
nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží
zbroj,  abyste se  mohli  v den zlý postavit  na odpor,  všechno
překonat a obstát. Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou,
obrněni  pancířem  spravedlnosti,  obuti  k  pohotové  službě
evangeliu pokoje‘ a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili
všechny ohnivé střely toho Zlého. (Ef 6,10–16)

POŽEHNÁNÍ

Milost  všem,  kdo  nepomíjející  láskou  milují  našeho  Pána
Ježíše Krista. Amen

PÍSEŇ č. 551 Tys na mne myslil dřív
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TUDY CESTA NEVEDE
                                            předvelikonoční

VSTUPNÍ SLOVA

Vítám vás v tomto shromáždění biblickými slovy: 

Milost  vám i  pokoj  od  toho,  který  jest  a  který  byl  a  který
přichází. (Zj 1,4) 

Jedinému moudrému Bohu buď sláva skrze Ježíše Krista na
věky věků! (Ř 16,20) Amen

MODLITBA

Sami  sebe  se  ptejme,  zda  skutečně  žijeme  z víry,  sami  sebe
zkoumejme! (2K 13,5)

Děkujeme,  věčný Bože,  že  jsi  nezůstal  trvale  zahalený svou
nepřístupností a svatostí, ale když jsi uznal za vhodné, začal jsi alespoň
částečně poodhalovat lidem své tajemství. Děkujeme, že jsi už kdysi
probudil v některých z nich tušení svého bytí. Jsme ti vděčni, že jsi
dávno před námi začal oslovovat jednotlivce, kteří  prorocky svědčili
o  tobě  a  o  tvé  vůli.  Cítíme  se  ti  neskonale  zavázáni  i  za  pisatele,
z jejichž práce vzniklo Písmo svaté, i za všecky myslitele a kazatele,
kteří zvěst Písma domýšleli, vykládali a tlumočili církvi. A obracíme se
na  tebe  s díkem  i  zcela  osobně  –  že  jsi  nám  dal  rodiče,  přátele,
kazatele, kteří napomohli, aby naše srdce bylo připraveno pro tvé sémě
víry.  Prosíme, abys tuto naši víru utvrdil  i dnes skrze výklad Písma
i skrze prostředí tohoto sboru. Amen

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO

Z Jakubovy  epištoly,  3.  kapitoly  budeme  číst  od  poloviny
5. verše do verše 10. a pak ještě verše 17. a 18.:

Považte,  jak  malý  oheň  může  zapálit  veliký  les!  I  jazyk  je
oheň…
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Moudrost shůry je především čistá…

Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte srdce! (Žd 3, 7)

PÍSEŇ č. 677 Až doposud nás provází

KÁZÁNÍ

Slovo Boží  je  živé,  mocné a ostřejší  než  jakýkoli  dvousečný
meč. (Žd 4,12)

Soustředíme se společně na text z Lukášova evangelia, kde ve
22. kapitole od 49. verše do poloviny verše 51. čteme:

Když ti,  kteří  byli  s Ježíšem, viděli,  co nastává,  řekli:  Pane,
máme se bít mečem? A jeden z nich napadl sluhu veleknězova
a uťal mu pravé ucho. Ježíš však řekl: Přestaňte s tím!

Už zanedlouho budeme slavit Velikonoce. V povědomí mnoha
dnešních lidí jsou Velikonoce jen svátky jara a probouzející se přírody.
Také  my  křesťané  budeme  o  Velikonocích  slavit  překonání  smrti
a  nový  život,  ale  v podstatně  jiném  smyslu.  Budeme  si  poznovu
připomínat,  jak  nás  Ježíš  Kristus  svou  obětí  vytrhl  ze  spárů  smrti
a otevřel nám cestu k věčnému životu.

Velikonoce  nám  však  také  připomínají  něco,  na  co  snadno
zapomínáme – totiž, jak totálně zklamali ti, kdo se k Ježíšovi hlásili.
Tak  třebas  nejznámější  z apoštolů  Petr  nejprve  tvrdí,  že  Ježíše
v žádném případě  neopustí,  ale  když  se  cítí  příslušností  k Mistrovi
ohrožen, třikrát ho zapře. Také ostatní učedníci, když se Ježíš chystá na
modlitbách na svou oběť, nejsou schopni ho podepřít a zanedlouho ho
opustí  jako  vyplašené  ovce.   Nejhorší  nám ovšem připadá  apoštol
Jidáš,  rozkolísaný  člověk,  který  vysloveně  pošlape  svou  příslušnost
k Ježíši  a  skončí  sebevraždou.  Pěkná  společnost!  Pěkné  zárodky
budoucí církve!

A přece se našli lidé, kteří byli ochotni v nejtěžších chvílích se
za  Ježíše  postavit  a  vzít  dokonce  na  jeho  obranu  do  ruky  zbraň.
V Janově evangeliu, které bylo ovšem sepsáno, když už existovala raná
církev,  se píše,  že  se  takto zmužil  Petr  (18,10);  ale  starší  evangelia
nikoho  určitého  nejmenují.  Hovoří  pouze  o  těch,  kdo  v kritických
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chvílích zatčení stáli kolem Ježíše (Mk 14,47;  Mt 26,51). Ti se ptali:
Pane, máme se bít mečem? A jeden z nich se neudržel a usekl ucho
jednomu z pochopů, vyslaných židovským veleknězem.

Nás však bude dnes zajímat Ježíšova reakce. Je jednoznačná.
Oněm radikálům, kteří jsou ochotni na Ježíšovu obranu vzít do ruky
meč,  říká:  Přestaňte  s tím!  A toho  horkokrevného  muže,  který  už
zasáhl,  napomíná:  Vrať  svůj  meč  na  jeho  místo!   Meč  nám  tu
symbolizuje nástroj násilí. Je to sečná raň. Ať už je užívána ve válce
útočné nebo obranné, v každém případě zraňuje nebo někdy dokonce
zabíjí. Ježíši meč neimponoval a rozhodně nepřipouštěl, aby ho užívali
ti, kdo se k němu hlásí.

Celé generace byly u nás vychovávány v obdivu k husitství.
Komunisté  dokonce  obdivovali  husitskou  dobu  jako  období
spravedlivého třídního boje. Dodnes zpíváme i při různých církevních
shromážděních husitskou píseň Kdož jste Boží bojovníci a děti se učí
ve  škole  data  vítězných  husitských  bitev.  Ale  už  v dobách,  kdy
husitství slavilo úspěchy, začaly se na různých místech tvořit skupiny
věřících,  kterým  husitské  válčení  připadalo  špatné  a  nehodné
Ježíšových  vyznavačů.  Nakonec  tyto  skupiny  splynuly  v Jednotu
bratrskou. Tito Bratři vyvodili z Ježíšova evangelia soubor nejmenších
přikázání, jimiž se chtěli v životě důsledně řídit – mezi jiným nehněvat
se  na  bližního  a  milovat  i  nepřátele.  Tedy  pravý  opak  válčení
a donucování.

A co my dnes? Meč nemusí symbolizovat jen viditelné násilí.
Čím dál častěji se poukazuje na skryté domácí násilí nebo na šikanu ve
škole a na pracovištích. Ale i svět tržního hospodářství nejednou útočí
tvrdě na lidi  a  jejich mysl.  A co lidská řeč?  V moci  jazyka je  život
a smrt, říká starozákonní Kazatel (18,21). A z epištoly Jakubovy jsme
četli, jak i slovo může zranit a nadělat spoušť.

Jak se tedy chovat? Jak třebas vyzbrojit děti pro životní boj?
Jsou rodiče, kteří se snaží děti zocelit a otužit proti ranám třebas tím,
že je posílají na tréninky různých tzv. bojových umění, aby se nebály
ránu přijmout,  eventuálně  i  ránu  zasadit.  Není  však  vůbec  jisto,  že
spokojeně  bude  žít  jen  ten  člověk,  který  se  naučí  ohánět  tvrdými
pěstmi  a  ostrými  lokty.  Apoštol  Pavel  napsal:  Zbraně  našeho  boje
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nejsou světské. (2K 10,4) My křesťané se pokoušíme jít jinou cestou,
cestou Ježíšovou.

Jak se však této cestě učit? – Je tu především příklad našeho
Mistra. Víme, že se dovedl spravedlivě rozhořčit, ale nedovedeme si
ani  představit,  že  by na někoho vztáhl  ruku.  Právě o  Velikonocích,
když se osobně setkal s násilím ze strany svých odpůrců, nesnažil se
s nimi  bojovat  stejnými  prostředky,  ačkoli,  jak  sám  tehdy
v getsemanské zahradě řekl, by mohl poprosit nebeského Otce, aby mu
poslal  na  pomoc  dvanáct  legií  andělů (Mt  26,53).  Už  dříve  dával
najevo,  že  jsou  mu  cizí  myšlenky  tvrdé  odplaty.  Když  ho  v jedné
samařské  vesnici  nepřijali  a  učedníci  chtěli  na  tamější  obyvatele
svolávat oheň z nebe, Ježíš je napomenul: Nevíte, čího jste ducha. Syn
člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit. (L 9,56) A když ho podle
dnešního vypravování někteří chtěli hájit mečem, zarazil je: Přestaňte
s tím! Tudy cesta nevede! 

Je  však  vůbec  možné  Ježíše  v jeho  jednání  napodobovat
a  následovat?  Jsme  přece  jen  slabí  lidé!  Ale  už  ve  Starém zákoně
najdeme Ježíšovy lidské předobrazy, lidi, kteří jednali tak, jak by se to
Ježíši zamlouvalo. Známý je případ pozdějšího krále Davida, který byl
ještě  před  nástupem  na  trůn  nemilosrdně  pronásledován  svým
předchůdcem Saulem, jenž chtěl Davida stůj co stůj připravit o život.
David  měl  dvakrát  příležitost  zachovat  se  stejně  krutě  a  svého
pronásledovatele  zabít  a  jeho  přátelé  ho  dokonce  nabádali,  aby  to
učinil.  Ale  David prohlásil:  Chraň mě Hospodin,  abych se  dopustil
něčeho  takového… (1Sa  24,7)  –  Druhý  případ  je  méně  známý:
Severoizraelské město Samaří obléhali Aramejci, diky proroku Elíšovi
se však karta obrátila a aramejské vojsko se ocitlo v zajetí. Když se
pak  izraelský  král  ptal  proroka,  zda  má  nepřítele  pobít,  prorok mu
poradil: Předlož jim chléb a vodu, ať jedí a pijí. (2 Kr 6, 22) Nakonec
toto  gesto  nepřátele  odzbrojilo.  Nebylo  to  již  opravdu  ježíšovské
jednání?

A stejně jako Ježíšův příklad mělo by být pro nás směrodatné
jeho učení, ale to pravé, nezkreslené našimi ústupky. Také v něm jako
by Ježíš  navazoval  na  některé  starozákonní  výroky.  Tak  např.  v už
citované knize Přísloví se doporučuje:…  přestaň dřív, než propukne
spor! (17,14b)  Ježíš  od  nás  nevyžaduje  změkčilé  a  přizpůsobivé
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chování, ale přemáhání toho, co je v nás tvrdé a škodí bližním. K tomu
směřuje i celé jeho tzv. kázání na hoře (Mt 5 – 7). A k tomu zvláštnímu
duchovnímu  boji  se  nám nabízí  i  patřičná  výzbroj,  výzbroj  Ducha
svatého. Pěkně ji popisuje apoštol Pavel: Proto vezměte na sebe plnou
Boží  zbroj,  abyste  se  mohli  v den  zlý  postavit  na  odpor,  všechno
překonat a obstát. Stůjte tedy, opásáni kolem beder pravdou, obrněni
pancířem  spravedlnosti,  obuti  k pohotové  službě  evangeliu  pokoje
a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho
Zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je slovo Boží.
(Ef  6,13–17)  Jestliže  tedy  opravdu  chceme  zacílit  svůj  život  na
Ježíšovu  vůli,  pak  buďme všude,  kde  se  pohybujeme,  nositeli  jeho
pokoje!  Ten  má  zaslíbení:  Blaze  těm,  kdo  působí  pokoj,  neboť  oni
budou nazváni syny Božími. (Mt 5,9n) Amen

MODLITBA

Prosíme tě, náš Pane a Učiteli, pomoz nám, ať se z nás stávají
tvoji opravdoví učedníci, opravdoví křesťané – nejen podle vnějšího. 

Amen
PÍSEŇ č. 383 Mne zajmi, Pane můj

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA

Obracíme  se  na  tebe,  milosrdný  Bože,  o  přispění  tam,  kde
obzvlášť cítíme vlastní bezmocnost a nedostatečnost.

Prosíme za své blízké, kteří nejdou spolu s námi cestou víry,
ale počínají si lehkomyslně.

Prosíme za lidi  sklíčené nemocí a tělesnou slabostí,  ale také
rozmanitým duševním trápením.

Prosíme za ty, koho tíží staré hříchy a výčitky.
Prosíme za lidi opuštěné, bez příbuzných a blízkých přátel.
Prosíme za ty, od nichž byli odvoláni jejich nejbližší.
Prosíme za všechny, které trápí existenční starosti o zítřek.

47



Prosíme za nespravedlivě odsouzené i za skutečné provinilce,
kteří musejí nést důsledky svých provinění.

Prosíme  za  svou vlast  a  za  ty,  kdo mají  na  starosti  veřejné
záležitosti.

Prosíme i za jiné státy,  hlavně za ty,  které nenacházejí  cestu
k jiným.

A nakonec pokorně prosíme, abychom jako tvé děti a Kristovi
učedníci  nacházeli  v nejrůznějším svém rozhodování  správnou cestu
a správná řešení: Otče náš… Amen

POSLÁNÍ

Kdo je  mezi  vámi  moudrý  a  rozumný? Ať  ukáže své  skutky
dobrým způsobem života v tichosti, kterou dává moudrost.  (Jk
3,13)

POŽEHNÁNÍ

A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše 
srdce i mysl v Kristu Ježíši. Amen

PÍSEŇ č. 579 Ó Králi věků důstojný
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VZALI JEHO ŠATY
                                   velkopáteční

VSTUPNÍ SLOVA

Ve jménu Boha Otce, Syna i Ducha svatého. Amen

Milí  přátelé,  bratři  a  sestry!  Vítám  vás  při  dnešních
velkopátečních bohoslužbách. Slyšme slova 22. žalmu: 

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko spása má, ač
o  pomoc  volám.  Bože  můj,  volám  ve  dne,  a  neodpovídáš,
nemohu  se  ztišit  ani  v  noci.  Ty  jsi  ten  Svatý,  jenž  trůní
obklopen chválami Izraele. Otcové naší doufali v tebe, doufali,
tys  jim dal  vyváznout.  Úpěli  k  tobě  a  unikli  zmaru,  doufali
v tebe a nebyli zahanbeni. (Ž 22,2–6) Amen

PÍSEŇ č.312 Kriste, jenž jsi smrt podstoupil

MODLITBA

Hospodine, náš nebeský Otče! Máme dnes před sebou veliký
skutek tvé lásky. Se všemi nebeskými zástupy i s celou církví po vší
zemi ti  za něj dobrořečíme. Oslavujeme tě za to, žes pro nás vydal
svého jediného Syna, aby umřel na kříži a tak nás vysvobodil z moci
zla a hříchu. On pro nás sestoupil až na dno lidské bídy, abychom my
byli  jeho  chudobou  zbohaceni.  On  zakusil  děsivou  propast  samoty,
abychom  my  poznali  tvou  blízkost.  On  vstoupil  do  noci  zrady,
abychom  my  nalezli  tvou  věrnost.  On  sám  sebe  vydal  na  smrt,
abychom my měli život.  

Tvůj  Syn  nebyl  ušetřen  žádné  bolesti:  Nejbližší  ho  opustili,
Jidáš  vydal,  Petr  zapřel.  Byl  souzen jako rouhač  a  podvodník.  Byl
vysmíván i  popliván.  S trnovou korunou na hlavě byl  bičován.  Náš
hřích ho na Golgotě přibíjel na kříž.

Nebeský Otče, děkujeme ti za dílo spásy, které jsi vykonal ve
svém Synu. Lidský hřích i porušenost světa bereš na sebe. A nás zveš
k té podivuhodné výměně, když smrtí Kristovou je nám darován život.
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Nad naše chápání jsou tyto věci.  Skláníme se před tebou, před tvou
slávou i tvou mocí, která naplňuje a proměňuje tento svět i jednotlivé
lidské životy. 

Prosíme,  sešli  svého  svatého  Ducha  na  nás  i  na  toto
shromáždění. Otevři naše srdce evangeliu, abychom nově poznali tebe
i tvé dílo pro nás. Amen

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO

První  čtení  Písma  svatého  je  z Izajášova  proroctví,  z 53.
kapitoly, prvních 12 veršů:

Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví…

PÍSEŇ č.324 Pane, ty jsi hoden chvály

KÁZÁNÍ

Druhé biblické čtení, které je i základem kázání, je z Evangelia
podle Jana, 19. kapitoly, od verše 17. do 24.:

(Ježíš) nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Holý vrch,
hebrejsky Golgota…

Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozdělili je. Je
to děsivá scéna. Zatímco Ježíš na kříži pomalu umírá, pod křížem si už
rozdělují  jeho šaty.  Přemýšlejme dnes, na Velký pátek, právě o těch
jeho šatech. Co všechno nám říkají ta slova, že vzali jeho šaty?

1.  Předně  je  těmi  slovy  vyjádřen  vrchol  Ježíšova  ponížení.
Zatímco on ještě žije, tak oni se už dělí o jeho poslední majetek. On
tam visí nahý, snad jen s nějakou tou bederní rouškou, jak to známe
z různých vyobrazení. Co to znamená, když se člověk ocitne zbavený
svých šatů před očima druhých? Jistě,  je  to  výraz zneuctění.  Výraz
degradace a pohanění,  dotažený až do toho posledního myslitelného
bodu. Vzpomeňme jen na nejrůznější hrůzné obrázky všech možných
válek. Člověk šatů zbavený je člověk ponížený. Už není nic, do čeho
by se dotyčný mohl před druhými ukrýt. Vojáci ho ukřižovali a vzali
jeho šaty. 
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Ponížený  Kristus.  Toto  ponížení  začalo  už  někde  na  dvoře
Pilátově.  Kde  ho  oblékli  do  purpurového  pláště,  na  hlavu  mu  dali
trnovou korunu, klekali před ním jako před nějakým králem a tropili si
z něho legraci. Nyní, na kříži, jeho ponížení vrcholí. Vzali jeho šaty.
Boha  lze  zneuctít  a  potupit.  To  je  zvěst  Velkého  pátku.  Boha  lze
poplivat, udeřit, vysmát se mu, přibít na kříž. Z naší lidské strany je
tohle všechno možné. 

2.  Ale  ty  Kristovy  šaty  k  nám  také  hovoří  o  bezbrannosti
a vydanosti. Člověk zbavený šatů je nejen ponížený. Je to také člověk
bezbranný. Vydaný všanc svému okolí. Vydaný jejich pohledům, jejich
posměchu a urážkám. Velký pátek k nám hovoří o Kristově vydanosti
nám  lidem.  Všemohoucí  Bůh  k  nám  přichází  v osobě  svého
bezbranného Syna.  Na  kříži  umírá  bezmocný,  šatů  zbavený.  To,  že
vojáci vzali jeho šaty, to poslední, co měl, podtrhuje Kristovu vydanost
do lidských rukou.  Jako by se před námi odehrávalo to,  co později
apoštol Pavel vyjádří slovy, že na své rovnosti s Bohem nelpěl, ale sám
sebe zmařil a vzal na sebe způsob služebníka, ponížil se a podstoupil
smrt  na  kříži.  Slůvko  zmařil  znamená  doslova  sebe  vydal,  sebe
znicotnil, abychom my jeho smrtí získali život a byli  navráceni zpět
Bohu.

Kříž a na něm Kristus zbavený šatů, to je obraz absolutní Boží
vydanosti  do  našich  rukou.  Jako  by  se  nám  jím  říkalo:  Podívej,
člověče, až tak daleko je Bůh ochoten kvůli tobě zajít. On pro tebe dělá
maximum. On kvůli tobě jde až na tu poslední možnou myslitelnou
mez. Dále už jít nemůže – přibitý na kříž a zbavený šatů! Dále už není
kam. 

3. Vojáci Ježíše ukřižovali a vzali jeho šaty. Člověk bez šatů je
odhalený. A to je další věc, která k nám může promlouvat. Nahota jako
odhalení! Nejen ve smyslu ponížení, jak jsme o tom právě mluvili. Ale
ve smyslu poznání. Zjištění, že právě takový je Bůh. 

Vzali jeho šaty. A on zemřel ukřižován mezi dvěma zločinci.
Jako podvodník a rouhač, kterého se jeho vlastní lid zřekl.  V Ježíši
Kristu se Bůh odhaluje.  Nebo chceme-li  použít  jiné  slovo,  můžeme
říci, že Kristus je zjevením Božím, je Boží tváří, jeho zrcadlem. Právě
takto  jedná  Bůh  se  světem.  Velký  Pátek  je  odhalením stavu  světa
i  odhalením Boha.  To,  že Kristus umírá  na kříži,  zmučen,  popliván
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a šatů zbavený, odhaluje náš hřích! To, jací jsme a čeho jsme schopní.
Jako by se nám v Kristově nahotě na kříži říkalo: Lidská zloba nezná
hranic.  Zlo  má  nesmírnou  moc.  Každý,  koho  opanuje,  je  schopen
děsivých  věcí.  V Kristově  ukřižování  je  odhalen  lidský  hřích.  Můj
i váš. Nezastavíme se před ničím. Jsme schopní všeho. 

V Kristově kříži se nám však zároveň odhaluje Bůh. Odhaluje
se  před  námi  podivuhodná Boží  láska a  dobrota.  V Kristu na  kříži
odhalujeme Boha. Poznáváme, jaký je a jak k nám přistupuje. Velký
pátek tedy neodhaluje pouze náš hřích,  ale i  nezměrnou Boží  lásku
k člověku a k celému světu. 

4. Evangelista Jan však jde ve svém vyprávění o Kristových
šatech ještě dál. Píše, že vojáci vzali  jeho šaty proto, aby se splnilo
proroctví  Starého  Zákona.  A cituje  slova  22.  žalmu:  Dělí  se  o  mé
roucho. Losují o můj oděv. Pasou se na mne pohledem. To je ten žalm,
s  jehož slovy v ústech Kristus  umíral.  A evangelista tímto obrazem
podtrhuje, že právě on, Kristus, je tím zaslíbeným Božím služebníkem.
Velký pátek není omylem dějin, kdy jeden prorok, který se prohlašoval
za Božího Syna, zahynul rukou rozvášněného davu. Odkaz na Starý
Zákon i  poznámka  o  šatech,  že  se  tak  stalo,  aby se  naplnilo  slova
Písma, nám říká, že nedošlo k omylu. Takový je Boží plán, taková je
jeho cesta k nám.

5.  A nebyl  by  to  evangelista  Jan,  kdyby  svému  vyprávění
nedodal  ještě  hlubší,  symbolickou  rovinu.  Víme,  jak  rád  používá
i různých jinotajů. Tak je tomu i v tomto oddíle o Kristově smrti na
kříži.  Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozdělili je na
čtyři díly, každému vojákovi dali jeden (stejný) díl. Jakoby do čtyřech
stran se Kristus v posledním okamžiku vydával. Vydává se do všech
stran a všem se dává stejným dílem. Mně i vám. Kristova smrt rovným
dílem  přináší  vykoupení  jednomu  každému  z  nás.  Jeho  smrt  patří
celému světu.  Do všech čtyřech stran se  Kristus  vydává.  Jeho smrt
patří  všem.  Ale  o  jeho  spodní  šat  (tzv.chittón)  prý  vojáci  losovali.
A evangelista si dá tu práci, aby nám řekl, že jeho spodní šat byl beze
švů, odshora vcelku utkaný. Proč tak podrobný popis jednoho kousku
oděvu?  Asi  proto,  aby si  pozorný  čtenář  vzpomněl,  že  nesešívaný,
z jednoho kusu tkaný oděv nosíval v Izraeli velekněz. Ten, který byl
Bohu nejblíž. A který před Bohem zastupoval celý izraelský lid. Na
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kříži umírá velekněz, který je Bohu nejblíž. Přináší Bohu oběť a tou
obětí je on sám. 

Prý ten šat velekněze, šat z jednoho kusu tkaný, byl obrazem
jednoho lidu a jeho jednoty před Bohem. Ano, i z nás Kristova smrt na
kříži  vytváří  jeden  nový  lid,  kde  už  neplatí  žádné  rozdíly.  Skrze
Kristovu oběť na kříži jsme bratři a sestry, jsme dětmi jednoho Otce.

To všechno nám o Velkém pátku sděluje ta drobná zpráva, že
vojáci vzali jeho oděv, rozdělili si jej, o spodní šat ale losovali. Příběh
ponížení  Božího  Syna.  Jeho  vydanost  až  na  kůži.  Příběh,  který
odhaluje  náš  hřích  i  velikou  Boží  lásku.  A  zároveň  nám  dává
nahlédnout do tajemství Božích plánů. Ten, který bez šatů umírá, se
vydává všem, celému světu, do všech stran. Umírá jako zločinec (který
o všechno přišel), ale přitom je to velekněz (kterému patří vše). Ba víc
než velekněz, je to Boží Syn. Amen 

MODLITBA

Děkujeme ti, Pane Bože, za dílo tvé spásy, které jsi vykonal ve
svém Synu  Ježíši  Kristu.  Podivuhodným způsobem jednáš  s  celým
svým stvořením i s námi lidmi. Vyznáváme, že nad naše chápání jsou
tvé  plány i  tvé  cesty.  Prosíme,  probouzej  v  nás  víru,  která  vděčně
přijímá to, co jsi nám ty sám připravil. Amen

PÍSEŇ č. 320 Ó hlavo plná trýzně

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA

Pane  Bože,  tvůj  Syn  a  náš  Pán  Ježíš  Kristus  šel  cestou
ponížení,  úzkosti,  trápení  a  smrti  a  tak  nám otevřel  cestu  k  životu
věčnému,  k  životu  s  tebou.  Prosíme,  ať  dar  spásy  nepromarníme.
Prosíme o Ducha svatého, aby nám ukazoval, jak tě máme uprostřed
všedních dní následovat.

Předkládáme ti i tyto naše prosby:  Prosíme, ať zvěst o tvém
vykoupení přichází do každé lidské spoutanosti a nesvobody. Prosíme
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za lidi trpící, jakkoli ztrápené a sevřené, i za ty, kdo jim v jejich utrpení
slouží. Prosíme za opuštěné, zapomenuté a přehlížené. Prosíme za ty,
kdo  jsou  vyháněni  ze  svých  domovů,  za  oběti  pýchy,  bezpráví
a surovosti. Prosíme za chudé a hladovějící. Prosíme za ty, které tíží
jejich vina a svědomí. Prosíme za ty, kteří ztratili někoho blízkého, za
ty, které zaskočila smrt. Prosíme za pokoj a mír mezi národy. Prosíme
za  tvůj  lid  a  jeho  jednotu  v  pravdě  i  solidaritě.  Prosíme  za  mocné
tohoto světa, za všechny, kteří jakkoli rozhodují o životě druhých. 

Společně ve jménu našeho Pána se k tobě obracíme jeho slovy:
Otče náš… Amen

POSLÁNÍ

Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,
nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se
jedním z  lidí.  A v  podobě  člověka  se  ponížil,  v  poslušnosti
podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade
vše a dal  mu jméno nad každé jméno,  aby se  před jménem
Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí
– a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus
jest Pán. (F 2,6–11)

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. 331 Má víra pohlíží
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KDE JE JEŽÍŠ?
                                   velikonoční

VSTUPNÍ SLOVA

Pán byl vzkříšen, opravdu byl vzkříšen! Haleluja! Amen

PÍSEŇ č. 660 Buď Bohu všechna chvála, čest

MODLITBA 

Bože  nového  života  a  Otče  světla,  ty  otvíráš  nový  věk
vzkříšením svého Syna. V něm poznává svět, co je tvá odvěká vůle: Co
je staré, se stává novým, co je tmavé, se stává světlým, co bylo mrtvé,
povstává k životu a všechno bude znovu uzdraveno v tom, který je
původcem  toho  všeho:  v Ježíši  Kristu,  tvém  Synu  a  našem  Pánu.
Děkujeme, že světlo velikonoční neděle září i do našeho světa a do
našich  životů.  Děkujeme,  že  ty  sám  dáváš  našemu  životu  smysl,
protože od velikonočního rána máme naději, kterou nedokáže přehlušit
už nic. Amen

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO

První  biblické  čtení  poslyšte  z  Evangelia  podle  Matouše,
28. kapitoly, od 1. do 7. verše: 

Když uplynula sobota a začínal první den týdne…

PÍSEŇ č. 350 Přemohl Ježíš smrti noc

KÁZÁNÍ

Druhé biblické čtení, které je i základem kázání, je z Evangelia
podle Matouše, 28. kapitoly, od 1. do 15. verše:

Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie
z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k hrobu…
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Ježíš prý není v hrobě… Říkaly to ženy a říkali to i vojáci, kteří
drželi u Ježíšova hrobu stráž. Ale to ještě nemusí přece nic znamenat.

Tehdy ve starověku si mohly ženy říkat, co chtěly, ale stejně je
nikdo nebral vážně. Prý není v hrobě, protože byl vzkříšen. Odkud to
ty  ženy měly?  Prý  od  anděla,  kterého  prostě  jen  tak  potkaly  před
prázdným hrobem. Ten jim to řekl. A ony mu uvěřily. 

Dejme tomu. Ale ono to přece stejně dobře mohlo být úplně
jinak a podstatně normálněji. Třeba tak, jak to těm vojákům poradili
velekněží a starší: Ježíš není v hrobě, protože učedníci jednoduše přišli
a v noci tajně ukradli jeho tělo. A je to. Takže jaképak vzkříšení.

Ale budiž, Ježíš není v hrobě. Na tom se shodnou ženy, které
tam přišly, i vojáci, kteří to celé viděli, když tam stáli jako zcepenělí.
Tedy,  neviděli  vlastně  nic  moc  –  anděla,  pár  žen  a  prázdný  hrob.
A z toho se pořádně nic vyčíst nedá. To nejdůležitější,  Ježíše, ať už
mrtvého či živého, neviděli. Viděli pouze jeho prázdný hrob. 

Teď tedy celkem jistě víme, kde Ježíš není. Jenomže podstatně
důležitější je ta druhá otázka: Kde teda je? Kde je Ježíš? Byl vzkříšen,
jak tvrdily ženy, anebo je to celé učedníky naaranžovaná kulišárna? 

Co  by na  to  řekli  očití  svědkové,  kteří  u  toho  byli?  Vojáci
netuší.  Mají  se  vymluvit  na  to,  že  spali.  I  když  to  je  u  stráže  na
vyhazov. Ženy jsou na tom podstatně lépe. Sice také nevědí,  kde je
Ježíš  právě  teď,  ale  od  anděla  vědí,  kde  bude:  v Galileji,  kde  to
původně všechno začalo. Jde před vámi do Galileje, říká doslova anděl
ženám v Markově evangeliu.

Jde před vámi… To ovšem může znamenat taky spoustu věcí.
Ten,  kdo jde vpředu,  za sebou často nechává nějaká vodítka,  stopy,
šipky, abychom šli za ním a třeba ho nakonec našli. Jde před vámi…
Že by to bylo myšleno takhle, jít po Ježíšových šipkách? To se hezky
řekne, ale náš život takhle jednoduše nefunguje. Jednak moc těch šipek
nevidíme,  jednak se  nám podle nich nedaří  jít,  i  kdybychom chtěli,
protože  často  přijde  něco  neočekáváného,  co  nás  vykolejí.
A především: my přece nechceme jen někoho sledovat, nechceme být
Ježíšovi stalkeři, chceme žít vlastní, svobodný život, chceme jít vlastní
cestou, nepotřebujeme přece žádné šipky.

Jde před vámi… Tak že by to bylo něco jako hra na honěnou?
Jde před námi a my ho máme dohonit. Je pravda, že někdy míváme
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pocit, že nám Bůh utíká, že ho ztrácíme ze svého horizontu, že ho snad
nikdy  nedohoníme.  Ale  kdyby  se  nám  podařilo  Ježíše  dohonit,  co
potom? Bůh s námi nehraje žádné hry a už vůbec ne na honěnou. Bůh
nás nikam nehoní. To většinou my sami se za něčím honíme. Často tak
trochu jako pes za svým vlastním ocasem.

Tak  jak  teda  jde  Ježíš  před  námi?  Jako děti  jsme měli  rádi
pokladovky, kde jde člověk od kontroly ke kontrole, na každé plní úkol
a  když  ho  splní,  dostane  směr  k další  kontrole.  Na  konci  je  pak
zasloužený poklad a kdo přijde první, ten ho má. Jenomže Ježíš tu není
jen pro ty nejlepší a už vůbec ne jen pro ty, kdo předtím splní všechny
úkoly. Ježíš není za odměnu. Tohle právě Velikonoce jednou pro vždy
ruší a překonávají. 

Jde před námi,  ale  úplně jinak,  než bychom čekali  a  než si
dokážeme představit. Velikonoce totiž přinášejí nový střed dějin, nový
střed  světa,  a  tím převrácení  směru.  Novým středem světa  je  Ježíš
Kristus. O Velikonocích se ukázalo, že všechno směřuje k němu a zase
od něj vychází. Takže i my směřujeme k němu, a přestože nás život
vede rozmanitými uličkami a křivolakými cestičkami, přestože si často
vymýšlíme  všelijaké  zaručené  vlastní  zkratky,  které  se  pak  leckdy
pěkně protáhnou,  ani  ta  naše cesta  nemůže skončit  nikde jinde než
u  Krista.  Velikonoce  tak  kladou  našemu  životu  jasný  cíl,  k němuž
směřujeme všichni.  Život každého z nás má svůj cíl,  nikdo z nás už
nejde naslepo, do neznáma nebo do nejistoty. Tento cíl položil Ježíš,
když šel před námi. Tím cílem je on sám.

Ale to ještě není všechno. Ještě je tu to převrácení směru. Ježíš
jde před námi, šel před námi naším životem až na kříž a do hrobu.
Tuhle cestu si představit dokážeme, kříže máme v životě lecjaké a hrob
se  nevyhne  žádnému  z nás.  Ale  to  právě  ještě  není  všechno.  Ježíš
nezůstal  v hrobě,  ale  i  po  Velikonocích  jde  před  námi.  Jenomže
Velikonoce změnily směr. Ježíš tak už nejde životem a dějinami jako
jeden z nás, ale jde jimi jako naše zaslíbená budoucnost. Jenomže se
od nás  už nevzdaluje,  ani  nejde se  stále  stejným náskokem,  ani  ho
nemusíme dohánět. Po Velikonocích změnil směr, takže když teď jde
před námi, jde nám vstříc.  Je před námi a odtamtud se k nám blíží.
Každým dnem, každou minutou je nám tak blíž a my k němu. 
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To znamená,  že  náš  život  má  jednak cíl,  a  jednak tento  cíl
nikdo nemůže minout.  Ne že bychom sami nedokázali  zabloudit,  to
umíme  dobře.  Ale  Kristus,  který  nám  jde  vstříc,  nás  nemine.  Už
nemusíme  dojít  vlastními  silami  do  cíle.  Protože  sám tento  náš  cíl
přichází,  aby si  nás  našel.  To je  ten velikonoční  převrat,  to  je  Bůh
přicházející  vstříc  člověku,  aby ho zachránil:  už  neletí  šíp  do terče
nebo  míč  do  branky,  ale  sám terč  se  blíží,  aby  zachytil  šíp;  sama
branka se blíží, aby objala míč. To je něco, co si jen těžko dokážeme
představit, ale přesně to jsou Velikonoce: nevyhnutelná trefa, jasný gól.

Kdeže  tedy  je  Ježíš?  Jde  před  námi,  jde  nám vstříc.  Proto
nebuďte zkoprnělí jako ty stráže u prázdného hrobu, ale jako ty ženy
vstaňte, běžte, žijte s velikonoční radostí a zvěstujte všem, že život má
svůj cíl. A kdo v životě miluje, u Boha zvítězil. Amen

MODLITBA 

Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že nás nenecháváš stát zkoprnělé,
ale sám nám jdeš vstříc. Prosíme, ať dokážeme žít pravou velikonoční
radostí. Amen

PÍSEŇ č. 178 Krásná je modrá obloha

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA

Pane  Ježíši  Kriste,  děkujeme  za  to  velikonoční  překvapení,
které smíme prožívat.  Už tolikrát jsme se chystali,  že vykročíme na
cestu za tebou, že vykročíme znovu a konečně pořádně, že se změníme
a budeme tě následovat – a najednou přicházíš ty sám a jsi  s námi,
snímáš z nás naše břemena a osvobozuješ celé naše bytí. Děkujeme za
to  a  prosíme  za  ostatní:  ať  také  všichni  ti,  kteří  mají  plnou  hlavu
starostí a plné ruce práce, zažijí to krásné překvapení, že před tebou
nejde o zásluhy ani o výkony, ale u tebe jsme přijati všichni. Prosíme,
dej, ať to nám všem dá novou chuť do života, novou odvahu prát se
s vlastními chybami a nedostatky, novou sílu pomáhat druhým, novou
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víru v tvoji vládu nad světem a novou naději pro náš život i pro celý
svět.

Jako ti,  kteří  uvěřili  té  slavné velikonoční  zvěsti,  spojeni  ve
jménu Kristově k tobě společně 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. (F 4,4–6)

POŽEHNÁNÍ

A pokoj Boží,  převyšující každé pomyšlení,  bude střežit  vaše
srdce i mysl v Kristu Ježíši. Amen

PÍSEŇ č. 346 Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal
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PROČ NEKLESAT NA MYSLI

VSTUPNÍ SLOVA

Milost  našeho  Pána  Ježíše  Krista,  láska  Boží  a  přítomnost
Ducha svatého buď se všemi námi!

Hlahol Bohu, celá země! Pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho
chválu  šiřte  chvalozpěvem.  Řekněte  Bohu:  Jakou  bázeň
vzbuzují tvé činy! (Ž 66,1–3) Amen

PÍSEŇ č. 339 Kristovo vzkříšení

MODLITBA

Modleme se k Bohu, který vede nás i náš svět k dobrému cíli:

Tobě  děkujeme,  náš  milosrdný  Bože,  za  to,  jak  nesmírně
a štědře obdarováváš celé své stvoření ve zmrtvýchvstání Kristově.

Kdo jsme my, že se k nám takto skláníš? Mnohdy nevděční,
často neposlušní, malověrní a do sebe zahledění tvorečkové, kteří se ve
své  pýše  domnívají,  že  by se  bez  tebe  byť  jen  na  jediný  okamžik
obešli. Ani tím vším se nedáváš odradit od svého díla, které dotahuješ
až do konce, abys nás z prachu pomíjivosti pozvedl k sobě do nebeské
slávy.

Tobě  zní  naše  díkůvzdání  skrze  Ježíše  Krista,  v  němž  nám
otevíráš  nový život.  Kéž  jsme  plně  jeho.  Dávej  nám svého Ducha,
abychom  se  dokázali  spolehnout  na  tvá  zaslíbení,  která  přesahují
veškerou naší představivost. Kéž nás to nové, co nám chystáš, zasahuje
a proměňuje, kéž nás naplňuje neutuchající chválou. Amen

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO

Jako  první  čtení  poslyšme  slova  knihy  proroka  Izajáše,
z kapitoly 54., verše 7. až 10.:
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Na  maličký  okamžik  jsem  tě  opustil,  avšak  shromáždím  tě
v převelikém slitování. 

Tvé milosrdenství a slitování zůstávej i s námi! Amen

PÍSEŇ č. 111 Slavit budu Boha svého

KÁZÁNÍ

Jako základ kázání poslyšme slova apoštola Pavla z Druhého
listu Korintským, z kapitoly 4., verše 16. až 18.:

A proto neklesáme na mysli: I když navenek hyneme … 

Apoštol Pavel by mohl vyjmenovat tisíc a jednu nepříjemnost,
potíž,  tíseň  či  soužení,  do  nichž  se  dostal  on  nebo  jeho  blízcí
spolupracovníci ve službě šíření evangelia. Kdyby se k tomu přičetly
i trable zdravotní a ekonomické, které přicházejí nezávisle na tom, zda
člověk misionaří nebo se naopak o víru vůbec nezajímá, byl  by ten
seznam ještě  mnohem delší.  V Pavlových dopisech o tom tu a tam
čteme.  Nikdy proto,  aby  na  to  apoštol  skuhral,  naříkal  či  nadával.
Vždycky toho naopak využije, aby vyzvedl, že tím vším se dá projít, že
to všechno se dá nést v síle víry. I dnes. Ti, kteří se učí u Pavla, mají
odvahu i v nepříjemných situacích vyznat: Neklesáme na mysli.

Co je to zač,  ta apoštolská víra,  že takhle člověka nese? Ke
komu se upíná, na základě čeho se probouzí, na čem roste? Odpověď
je  možno  dát  různými  způsoby.  Jedním z  nich  je  vyprávět  příběh.
Příběh  trpícího  muže,  Ježíše  z  Nazareta,  který  byl  nespravedlivě
odsouzen,  zrazen  a  opuštěn.  Ale  po  jeho  smrti  nastal  zlom. Jeho
učedníci se s ním začali setkávat, s živým. Bůh jej vzkřísil z mrtvých,
Bůh  se  k  němu  přiznal,  Bůh  jej  oslavil,  toho  ukřižovaného  Ježíše.
Právě z těchto setkání,  z rozpoznání Ježíšovy mocné blízkosti,  roste
a sílí víra; víra, která člověka nese. Vyprávět takový příběh je jedna
z možných odpovědí na otázky po víře, po jejím vzniku a růstu.

Ale  apoštol  Pavel  volí  jinou  možnost.  Nevypráví  příběhy.
Ačkoli  je  jistě  zná,  svou  odpověď formuluje  jinak.  Snaží  se  podat
odpověď  řekněme  filozofickou,  systematickou.  To  však  vůbec
neznamená, že by jeho slova byla nesnadno pochopitelná. Pavel píše
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obyčejným lidem, jako jsme my, do křesťanských sborů, jejichž členy
byli  často  i  otroci,  prostí  řemeslníci  a  malí  živnostníci,  třeba  bez
jakéhokoli vzdělání. Pro pochopení toho, co chce sdělit, je potřeba ta
jeho slova jen dobře poslouchat.

Neklesáme na mysli, píše Pavel. A proto ani vy k tomu nemáte
důvod. Díky Kristu není proč být malověrný a propadat beznaději, není
proč se nechat ubíjet na duchu a deptat v mysli. Protože i to nejtěžší,
čím procházíte, není nic v porovnání s tím, co vás čeká. 

Soužení  tohoto  světa,  všechno to,  co  na  člověka  dopadá,  je
lehké peříčko ve srovnání s váhou toho, co přijde. Člověk by možná
čekal, že nyní bude následovat nějaký výčet hrůz a strašlivých věčných
trestů. Omyl. Oproti lehkému peříčku současných soužení nás očekává
přenesmírná váha věčné slávy. Nikoli tresty, ale blaženost, nikoli tíseň,
ale pokoj bez konce a plnost radosti.

Tohle vyhlížíme, k tomu spějeme. To již smíme v předjímce
prožívat,  ochutnávat,  zakoušet  díky  Kristu.  To  nás  nese,  to  určuje
a proměňuje naše měřítka, to dodává sílu označit  soužení nynějšího
času za lehká. 

Je to obrovský protiklad ve srovnání s tím, jak my přemýšlíme
a  hovoříme o svých problémech.  Jen si  to  vezměte,  když  mluvíme
o nemoci, nebo o ubývání sil ve stáří. Jak mluvíme o úpadku politické
kultury  a  o  schopnostech  (či  spíše  neschopnostech)  vedoucích
představitelů státu a obcí,  ministrů i  radních,  poslanců i  zastupitelů.
A co teprve dramatické zvyšování cen nafty a benzínu, zvyšování daní
a tím cen vůbec, škrty vlády, které na nás dopadají tak tíživě, že je
kvůli nim potřeba zaplnit Václavské náměstí demonstranty.

A apoštol  Pavel  si  klidně napíše:  „Co na tom,  že náš vnější
člověk  hyne.“  Co  na  tom,  že  stárneme,  slábneme,  přestáváme
fungovat, co na tom, že ztrácíme kupní sílu a snižuje se nám životní
úroveň  –  slovo  „chudneme“  bychom si  pro  naší  situaci  nedovolili
použít, protože ta s opravdovou chudobou nemá nic společného, co na
tom, že pánové i dámy nahoře se zase starají především sami o sebe?
Ale  náš  „vnitřní  člověk  sílí,  roste,  vzkvétá,  obnovuje  se“  –  tedy
zapouští  kořeny v tom novém, co přinesl Kristus. Na tom záleží,  na
tom sejde, o to se hraje.
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Přece nehledíme  k viditelnému,  nýbrž  k neviditelnému.
Vyhlížíme to,  co není  vidět.  K tomu směřujeme jako ke svému cíli.
Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné. Tohle opravdu zpřehází
člověku hodnoty.

Například se přestaneme trápit tím, že se nás na bohoslužbách
sešlo zase málo, přestaneme skládat naději v to, že se to nějak změní
a  bude  se  nás  scházet  víc,  jako  kdysi.  To  je  sice  cosi  viditelného,
spočitatelného, hodného zanesení do statistických dotazníků, ale vůbec
ne podstatného. To nejdůležitější přeci je, že i v malém shromáždění,
byť v něm byli i jen dva neb tři, je přítomen vzkříšený Kristus, je tu
s  námi  jako naše opora a  pomoc,  jako  naše  útěcha i  zdroj  veškeré
radosti a pokoje. Opravdu to není vidět, ale smíme to zažívat. Pohled
k této neviditelné skutečnosti mění náš pohled i na naše bohoslužebná
shromáždění.

A podobné je to i v našich osobních životech. Nemá cenu moc
rozebírat,  jak  vysokou  hodnotou  je  pro  nás  zdraví,  tedy  fungující,
dostatečně  silné  tělo,  které  člověku  umožňuje,  aby se  obstaral  sám
a  všechno  zvládl,  podával  výkony  v  práci  i  v  péči  o  sebe
a o domácnost. To je ovšem také důležité, ale je to vnější záležitost,
o kterou podle Pavla nejde. Protože je to pomíjivé, jen dočasné. Když
přijde nemoc,  zhroutí  se snad člověku svět? Co pak? Pak se teprve
ukáže,  že  jsou  tu  ještě  jiné,  důležitější,  nosnější  hodnoty,  které
umožňují  člověku  s  touhle  vnější  nepřízní  bojovat,  dávají  sílu  nést
a srovnat se s ní. Pak se ukáže, že to, co není vidět, je víc. Důvěra
v Boží blízkost kupříkladu. Podobně teprve naše nemohoucnost otevře
dveře lásce, aby se mohla projevit, protože dokud můžeme, nechceme
a neumíme přijímat péči a starost druhých, dřív nedáme lásce šanci se
projevit. A dojde i na horoucné a toužebné vyhlížení naděje, o kterou
jsme dřív nejevili zájem, jelikož jsme vše sami zvládali hravě levou
rukou. Jenže to vnější, viditelné prostě jednou pomine. Pak se ukáže
síla toho, co vidět není. Nezbývá, než dát Pavlovi zapravdu.

Tohle  je  Pavlova  odpověď  po  víře.  Je  to  hledění
k neviditelnému,  vyhlížení  věčného  na  základě  Kristova  vzkříšení,
které zlehčuje utrpení tohoto času, aby dodalo vážnosti  věčné slávě.
Ovšem ne  proto,  abychom z  tohoto  světa  utekli,  ale  aby  svět  byl
proměněn. Aby do tohoto světa mohly vstupovat víra, láska a naděje.
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Aby tak mohly obnovit  našeho „vnitřního člověka“,  naše životy od
základu. Amen

MODLITBA

Děkujeme, náš Pane, že si zde na světě tvoříš svůj lid, který má
jako své poslání vyprávět o tvých chvályhodných činech.  Kéž nás tvé
Slovo povzbuzuje v tom, abychom také my dosvědčovali tvé dílo mezi
námi. Amen

PÍSEŇ č. 210 Ó zasvěť se nám v jitřní záři

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA

Náš Pane Ježíši Kriste, v tobě, ve tvém vzkříšení má počátek
nové stvoření, které je zbaveno nadvlády hříchu a které žije jen z Boží
lásky,  v  čistotě  a  dobrotě.  To  nás  naplňuje  nadějí,  to  nás  přivádí
i k tomu, abychom se přimlouvali za náš svět, v němž má to nové růst.
Nyní tak činíme, k tobě se obracíme:

Uváděj křesťany po celém světě do plnosti víry. Kéž je pro ně
účast na životě sborů a farností neodmyslitelným projevem jejich víry,
kéž je jim starost a spoluodpovědnost za tvou církev tak přirozenou,
jako starost o vlastní rodinu a její zabezpečení.

Prosíme tě za muže a ženy, kteří jako své životní poslání i jako
náplň své práce přijali boj proti všemu, co životu ubližuje a kazí jej, co
způsobuje  trápení  a  bolesti.  Přimlouváme se  za  ty,  kdo bojují  proti
nemocem, hladu a chudobě, sociálnímu vyloučení, proti samotě, proti
násilí, proti porušování práv, proti ničení životního prostředí. Buď ty
sám jejich silou, dodávej jim motivaci.

Prosíme,  abychom  zůstávali  v  neustálém  úžasu  nad  tvým
stvořením, abychom si vážili všech darů, které zde máme k dispozici,
abychom uvážlivě nakládali s technickými vymoženostmi, abychom si
cenili kulturního dědictví a vzdělání. Přimlouváme se za všechny, kdo
tyto hodnoty udržují a předávají je novým generacím.
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Prosíme za ty, kdo se potýkají se ztrátou smyslu svého života,
kdo jsou znechucení a vyhořelí.  Dej jim prožít  ten vzácný okamžik,
kdy zaplanou zájmem, narazí na nečekané nové výzvy, objeví ztracené
či zapomenuté.

Odevzdáváme  ti  také  to,  co  navždy  ztrácíme,  co  pomíjí,
odevzdáváme ti  naše  zesnulé.  Činíme to v naději,  že  díky tobě má
mnohé dobro své místo a svou budoucnost v Boží blízkosti, v naději,
že ty jsi těm, kdo opouštějí tento svět, průvodcem na věčnost.

Ve tvém jménu společně k Bohu voláme: Otče náš… Amen

POSLÁNÍ

Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce
sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li
ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve
mně  a  já  v  něm,  ten  nese  hojné  ovoce;  neboť  beze  mne
nemůžete činit nic. (J 15,4n)

POŽEHNÁNÍ

A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl
z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás
posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí
to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky
věků! Amen

PÍSEŇ č. 350 Přemohl Ježíš smrti noc
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JEDEN, JEDNA, JEDNO

VSTUPNÍ SLOVA

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

Ať jsou veselí a radují se z tebe všichni, kteří tě hledají; ať
říkají stále: „Bůh je velký“ ti, kdo milují tvou spásu. (Ž 70,5)

PÍSEŇ č. 451 Bůh je můj hrad

MODLITBA

Tys nás povolal, náš Bože, abychom byli tvými služebníky. Tys
nás zavolal, náš Mistře a Učiteli Ježíši, abychom byli tvými učedníky
a následovali příkladu tvého života. Tys nás uchopil a naplnil, Duchu
svatý, abychom ve svých životech chodili po cestách pravdy, pokoje,
milosti a spravedlnosti.

Za to vše tobě,  Bože Otče i  Synu i Duchu svatý,  patří  naše
děkování a chvály.

Uděl nám, náš Pane, tu milost,  abychom nadále žili  životem
zbožným, spravedlivým a čistým, tak aby se sláva tvá šířila po všem
světě. Dej,  abychom si vedli  tak, že lidé uvidí naše skutky a vzdají
chválu tobě, našemu nebeskému Otci. Kéž více neděláme ostudu tobě
ani tvé církvi, v níž se tvá vláda má zjevně projevovat a být viditelná
pro všechny. Ať nezavdáváme důvody k pohoršení ostatních, tím, jak
myslíme,  mluvíme a  konáme.  Dej  nám skrze  víru  zakořenit,  pevně
vrůstat a zůstávat v našem Pánu Ježíši Kristu. Amen

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO

Jako  první  čtení  z  Písma  poslyšme  slova  Evangelia  podle
Lukáše, z kapitoly 5. verše 27. až 32.: 

Pak vyšel a spatřil celníka jménem Lévi …

PÍSEŇ č. 85 Vždy, Pane, dobře svým jsi činíval
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KÁZÁNÍ

Jako základ kázání poslyšme z listu Efezským ze 4. kapitoly
verše 1. až 6.:

Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste …

Až nápadně často slyšíme, sestry a bratři, z tohoto oddílu slovo
„jeden,  jedna,  jedno“.  Celkem sedmkrát;  pro  Písmo  je  to  nápadný
a jistě ne náhodný počet výskytů. Apoštol si dal tu práci najít  sedm
skutečností,  které  jsou  jedinečné  a  přitom  zároveň  všem společné.
Všichni se upínáme k jednomu Bohu, máme jednu víru a dostává se
nám jedné naděje atd.

Je to tak nápadné, až si člověk říká: „Proč? Proč se to tak silně
zdůrazňuje?“ To jistě  není  samo sebou,  to  bude mít  nějaký zásadní
důvod.  Dopátrat  se  ho  není  zase  až  tak  těžké.  V dopise  Efezským,
z něhož jsme dnes četli,  o pár odstavečků dříve píše apoštol o tom,
jaký je důsledek díla Ježíše Krista pro nás lidi. Píše se tam o zrušení,
zboření, překonání dělících hradeb, zdí, hranic. 

Evangelium totiž vždycky oslovovalo a i dnes oslovuje různé
lidi. Lidi často v běžném životě všelijak rozdělené a od sebe vzdálené.
Lidi, kteří by se jinak nepotkali a neměli si co říci. 

Ve  starověku  byly  i  v  církvi  dvě  hranice.  Ta  první  byla
náboženská, která oddělovala křesťany podle původu. Jednak tu byli
křesťané původem ze Židů, kteří  znali  a dodržovali  Mojžíšův zákon
a  ani  po  přijetí  víry  v  Krista  a  po  křtu  se  toho  nepustili,  naopak
spatřovali v Kristu naplnění Zákona. A pak tu byli křesťané z pohanů,
kteří  o  Mojžíšově  zákoně  nevěděli  zhola  nic,  byli  to  „pohani  jak
poleno“.  A  ti,  když  uvěřili  a  byli  pokřtěni,  začali  vzývat  Boha
Abrahamova, Izákova a Jákobova, Boha Otce Ježíše Krista, Hospodina
zástupů  bez  toho,  že  by  se  Zákonu  podrobili,  že  by  začali  plnit
a  dodržovat  jeho  pokyny,  přikázání  a  nařízení.  My bychom to spíš
vnímali  dnes  tak,  že  jsou  např.  evangelíci  rodilí,  s  dlouhým
rodokmenem  a  kořeny  v  církvi.  A pak  jsou  tu  ti,  kteří  přicházejí
zvenku, lidé nedotčeni jakoukoli náboženskou výchovou, z rodin čistě
sekulárních, světských a ateistických.

67



Druhá hranice pak byla v čase apoštolů společenská. V církvi
se najednou setkávali chudí i bohatí, svobodní i otroci. Kromě toho za
zdmi  kostela  neměly  ženy  stejné  postavení  jako  muži.  Tohle
samozřejmě také zůstává i pro nás živá otázka. Do církve přicházejí
lidé vysoce vzdělaní, i s několika tituly, a jsou tu i ti bez maturity. Lidé
z měst i z venkova, zaměstnavatelé i zaměstnanci, mladí i staří. Tyhle
společenské rozdíly známe taky až moc dobře.

A pak jsou ovšem mezi námi ještě rozdíly, které přináší život
nebo které jsou dány naší povahou. Někdo přichází  veselý,  jiný má
smutek.  Někdo má  politické  přesvědčení  spíš  doleva,  jiný  doprava.
Někdo  stoprocentně  věří  alternativní  medicíně,  jiný  si  jde  raději
k doktorovi pro pilulky. 

I takové rozdíly si přinášíme s sebou do kostela. Tváří v tvář
tomu teď apoštol píše: „Tady jste jedno, založeni na jedné víře, jedné
naději,  na  jednom Pánu,  spojeni  jedním křtem.  Rozdíly odkládejte,
prosím, v šatně! Nebo už rovnou venku na chodníku.“ Protože v církvi
jsou ještě jiné skutečnosti, a ty jsou nade všechny rozdílnosti. To, co je
nám ve víře  společné,  je víc  než všechno,  co nás  nějak dělí.  Proto
„usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha“. Ono to není nijak snadné,
člověk na ty druhé tak nějak automaticky kouká skrz prsty, když jsou
v tom či onom jiní. Hlodá v nás nedůvěra.

Jenomže  právě  v  tom  je  síla  evangelia,  že  překonává  naši
minulost, ať už je jakákoli. Boží dílo v Kristu natolik zastiňuje naše
lidské skutky i názory, že dokáže spojit v jedno i naprosté protiklady.
Nikdo se nemusí bát přijít, protože Boží náruč je doširoka otevřená,
Kristova  láska  navýsost  hojivá  a  pokoj  Ducha  Božího  je  vše
uklidňující.

Potíž je v tom, že my to jako církev ne vždy plně a pravdivě
reprezentujeme. Že se s tím lidé u nás nesetkají. Že jsme nesnášenliví
a své poslání být viditelným společenstvím Boží otevřenosti neplníme.
Nemusí v tom být zlý úmysl, jen možná nevíme, jak to dát lidem znát.
Nevíme, jak na to, abychom ukázali, že Boží milostivé přitakání platí
všem,  i  navzdory  tomu,  že  my  se  někdy  mračíme,  jsme  nevrlí
a nedokážeme se dohodnout. Přesto má zaznívat s neutuchající silou,
že „jeden je Pán, jedna víra, jeden křest pojí nás; tvoříme jedno tělo“,
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ačkoli  nás  z  toho  čistě  lidského,  přirozeného,  světského  pohledu
mnohé dělí. Spojuje nás něco mnohem silnějšího. 

Zcela nový náboj pak tato slova dostávají při pohledu na to, jak
se  církev  začala  v  dějinách  štěpit  a  drolit  právě  na  věroučných
otázkách,  kdy se  nedokázala  shodnout  na učení  o  Ježíši  Kristu,  ani
o Duchu svatém, o křtu, natož pak o Večeři Páně. Jak smutné, když
jedni  křesťané  pro  druhé  nedokázali  mít  tu  stejnou naději  jako  pro
sebe, ale těm odlišným dokonce hrozili věčným zatracením. 

To ani apoštol nemohl tušit, nehleděl do budoucnosti. Díval se
jen  na  minulost,  na  to,  jak  do  církve  přicházejí  lidé  s  různými
životními  příběhy,  s  rozdílnými  předpoklady,  se  zcela  odlišnými
charaktery. 

Tomu  všemu  navzdory  hleďte  být  jedno,  budujte  a  držte
jednotu. Není to snadná věc, vůbec to nejde samo. Necháte-li to být, že
to  nějak  samo  dopadne,  pak  to  hrozí  vážnými  problémy.  Snaha
o jednotu k víře patří.  Od základů.  Protože k víře  od základů patří
společenství. Zapomeňte na falešné řečičky o tom, že si někdo vystačí
ve víře sám. Ani omylem. To si jen namlouvá, či  spíš to našeptává
někdo od víry odvádějící. K víře nerozlučně patří společenství církve,
společenství  založené za tom společném: „jedno tělo a jeden Duch,
jedna naděje a jeden Pán, jedna víra a jeden křest, jeden Bůh a Otec
všech‟. Tak všichni dohromady, společně mají víru žít. Ne každý sám
na své triko, ne každý zvlášť. Víra zápolí o jednotu, a té lze dosáhnout
jen společně s druhými, nikdy ne sám bez ostatních.

A aby nám bylo jasné, že kvůli ničemu, kvůli žádné hranici či
hradbě, rozdílnosti  či  jinakosti nemůžeme nikoho vylučovat, slyšíme
závěrečné trojí vyjádření, že Bohu jde opravdu o všechny: „Bůh... je
nade všemi,  skrze všechny působí  a je ve všech.“ Tak to vezměme
vážně a podle toho také jako společenství Božího lidu, církve žijme.  

Amen

MODLITBA

Tys nás povolal, Pane náš, k jedné víře. Proto posiluj naší víru,
aby vítězila  nade  vším,  co  nás  štěpí  a  rozděluje,  nad  tím,  co  nám

69



namlouvá a nač nás láká svět. A dej, aby tato víra vítězila především
nad námi samými a naší sebeláskou. Amen

PÍSEŇ č. 678 Jeden Pán, jedna víra

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA

Náš  Pane  Ježíši  Kriste,  ty  nás  spojuješ  v  jedno  svazkem
darovaného  pokoje,  ty  z  nás  tvoříš  společenství  své  církve,  ty  nás
vedeš k dokonalé jednotě Božího království. U tebe se přimlouváme:
Dej, ať dokážeme unést svou vzájemnou rozdílnost, ať ji bereme jako
vzájemné obohacení, nikoli jako ohrožení.

Prosíme  za  všechny,  kdo  tě  hledají,  kéž  prožijí  radost
z  nalezení,  ukaž  jim  správnou  orientaci  pro  život,  kterou  je  láska
k Bohu i k bližním.

Přimlouváme se za ty, kdo se trápí otázkami, na něž nemáme
odpověď,  otázkami  ohledně  zla,  trápení,  smrti.  Kéž  nás  posiluje
vědomí, že tys vše toto podstoupil, prožil a vítězně tím prošel do Boží
blízkosti a věčného pokoje. Buď věrným průvodcem nás všech.

Prosíme  za  političky,  politiky a  politické  strany,  ať  mají  na
paměti prospěch obcí a celé země, ať dbají na právo a spravedlnost, ať
brání každé zvůli a zneužití moci.

Myslíme na lidi, kteří kdekoli na zemi trpí válkou, nesvobodou,
vykořisťováním,  bezohledností  těžařských  a  jiných  velkých  firem.
Skláněj  se k bezmocným a pozvedej  je z prachu a ponížení  do své
slávy.

Přimlouváme se za víru tvé církve i jednoho každého z nás, kéž
je na nás vidět, tak abychom byli solí země a světlem světa, světlem
těm, kdo bloudí v temnotách.

Prosíme za všechny, kdo se hlásí k tvému jménu a k tobě jako
svému Pánu,  aby usilovali  o jednotu svých společenství  i  o jednotu
církví navzájem.  

Ve tvém jménu společně k Bohu voláme: Otče náš… Amen
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POSLÁNÍ

Toto  praví  Hospodin  domu  izraelskému:  Dotazujte  se  mne
a  budete  žít!  Hledejte  dobro  a  ne  zlo  a  budete  žít,  a  tak
Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi, jak říkáte. (Am 5,4.14)

POŽEHNÁNÍ

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

PÍSEŇ č. 487 Amen, Otče, rač to dáti
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VŠECHNO NEJLEPŠÍ!
                                      svatodušní

VSTUPNÍ SLOVA

Toto  je  slovo  Hospodinovo:  Ne  mocí  ani  silou,  nýbrž  mým
duchem, praví Hospodin zástupů. (Za 4,6) Amen

PÍSEŇ č. 373 Ó sešli Ducha svého

MODLITBA

Pane Bože, tvůj Duch dokáže překonávat naše lidské bariéry,
nedorozumění a zášti. Tam, kde my se usazujeme a kde se i na nás
postupně usazuje  nános  zvyku,  všední  šedi  a  stereotypů,  tvůj  Duch
osvěžuje, provívá a oživuje. Prosíme tě proto, působ mezi námi, mezi
jednotlivci  i  mezi  národy.  Působ všude tam,  kde si  lidé  nerozumějí
a kde si ani porozumět nechtějí. Působ všude tam, kde lidé propadli
beznaději, že lepší už nic nebude a nemá smysl se o nic snažit. Působ
mezi námi a veď nás dohromady k novému společenství víry, naděje
a lásky. Probouzej nové myšlenky, nápady, nové lidi a použij si nás ke
svému dílu tady doma i ve světě. Amen

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO

První  čtení  Písma  svatého  je  z knihy  Skutků  apoštolských,
z 2. kapitoly, prvních 13 veršů:

Když nastal den letnic, byli všichni...

PÍSEŇ č. 673 Dej odvahu včas slyšet

KÁZÁNÍ

Druhé biblické čtení, které je i základem kázání, je ze Skutků
apoštolských, 2. kapitoly, od 37. do 42. verše:
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Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním
apoštolům: „Co máme dělat, bratří?“

Sestry  a  bratří,  dnes  se  sluší  pogratulovat  jednomu
významnému oslavenci, který je tu mezi námi. A dovolte, ještě než se
tak stane, abych pověděl pár slov o životě našeho oslavence – přesněji:
naší oslavenkyně; jak se to ostatně dělává, když se slaví narozeniny
někoho významného.

Měla  hodně  složité  dětství,  osud  jí  zpočátku  vůbec  nepřál.
Vyrůstala v době nepřátelských režimů, často žila v bídě nebo musela
dokonce utíkat a skrývat se. Možná si to nejprve ani neuvědomovala,
ale šlo jí často o život.

Časem se však podmínky změnily na příznivější, takže se naše
oslavenkyně  mohla  ve  větším poklidu  učit  žít  v různých poměrech.
Dostala se dokonce i pod přímou ochranu státu.

Studovala teologii, intenzivně četla Bibli, promýšlela základní
teologické  otázky,  zabývala  se  organizační  strukturou  církve,
způsobem jejího vedení. Studia jí zabrala hodně času, hodně energie
a  také  hodně  nervů,  ale  postupně  se  vypracovala  na  velmi  vlivnou
pozici.  Stala se z ní uznávaná propagátorka vzdělanosti  a také velká
ochránkyně kultury, která se starala o předávání vzdělanosti i kultury
dalším  generacím.  Ovládala  řečtinu  i  latinu,  kterou  dodnes  velmi
miluje, ale postupně, navzdory prvotní nechuti, se začala učit i jiné cizí
jazyky. Během času také znatelně zbohatla.

To  všechno  přitahovalo  stále  více  lidí,  až  se  jí  kolem sebe
podařilo  shromáždit  obrovské  množství  těch,  kteří  od  ní  čerpali,
zapojovali se do aktivit, které pořádala, a snažili se jí pomáhat. Vedle
toho ovšem její postavení přitahovalo i lidi, kteří toho chtěli zneužít,
kteří  u ní viděli  příležitost,  jak rychle zbohatnout nebo se dostat do
vedoucího  postavení,  kde  by  měli  určitou  moc.  Vyrovnat  se  pak
s takovými lidmi pro ni často bylo dost obtížné.

Tím už se dotýkáme také těch stinnějších stránek jejího života,
které  nelze  zamlčet  ani  při  této  slavnostní  příležitosti.  Naše
oslavenkyně  se  záhy dostala  do  kontaktu  se  státní  mocí,  dostávala
nabídky na zajímavé a vlivné posty. A tomuto pokušení moci se leckdy
neubránila.
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Ačkoli  v  dětství  sama prošla  velmi  tvrdým údělem,  když se
k moci dostala sama, dokázala se se svými protivníky vypořádat stejně
tvrdě. A nemuseli  to být jen tací,  kteří  ji  chtěli  nějak citelně oslabit
nebo zranit, kteří jí chtěli ublížit. Takoví se také našli. Někdy však jen
stačilo, aby se objevil někdo, kdo měl všeho všudy odlišný názor než
ona, a dopadla na něj tvrdě její nechuť snášet vedle sebe někoho, kdo
si myslí něco jiného.

Asi  v polovině  svého  dosavadního  života  začala  trpět
schizofrenií, která bohužel postupně pokračovala, až došla do současné
neblahé podoby,  kdy naše oslavenkyně takříkajíc  neví,  kde jí  hlava
stojí. S postupující nemocí se před ní stále znovu otevírala otázka po
její vlastní identitě, po tom, kdo je a kam patří. Vyrovnávala se s tím
různě:  někdy  tvrdě,  někdy  bezradně,  jindy  nalezla  dobré  řešení
a pomohlo jí to překonat těžké časy a posunout se dál. Své postavení
hledá  i  dnes  a  intenzivně  promýšlí,  jak  si  v dnešním světě  najít  to
správné místo.

Po celý svůj život hodně komentovala světové dění a snažila se
ho  ovlivňovat.  Až  dodnes  si  zachovala  svůj  význam,  přestože  ten
postupem  času  přece  jen  upadá.  Ve  svých  postojích  je  poměrně
konzervativní, někteří ji považují již za příliš starou na to, aby se ještě
v něčem angažovala, její hlas je nicméně stále brán vážně, snad i díky
jejímu důstojnému věku. 

Jako my všichni dokázala být odvážná a bít se za svoji věc. To
někdy až  přeháněla,  dokázala  být  velmi  nesmlouvavá,  až  agresivní.
Naopak  se  pak  ale  také  objevily  chvíle,  kdy všichni  čekali,  že  se
vyjádří, že pojmenuje zlo, které se děje v její bezprostřední blízkosti,
ale ona mlčela a zůstala ustrašená, hleděla si pouze vlastních zájmů
a odmítala se vměšovat do dění ve svém okolí.

Obtížně si hledá vztah především ke svým dvěma sestrám. Má
dvě sestry, jednu starší a jednu nevlastní mladší. Se svou starší sestrou
má mnoho společného, ale jejich vztah je velmi komplikovaný. Naše
oslavenkyně svého času svoji starší sestru dokonce obvinila z vraždy
člověka,  kterého  si  chtěla  vzít;  v té  době  svoji  starší  sestru  hodně
nenáviděla a útočila na ni. Vztah k nevlastní mladší sestře je jiný. Ta je
velmi ambiciózní, někdy hodně radikální a dost se tlačí na její místo;
proto z ní má naše oslavenkyně někdy dost strach.
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Nelze  však  zapomínat  na  celoživotní  péči  naší  oslavenkyně
o chudé a potřebné. V této činnosti vždy vynikala, investovala do ní
hodně času, energie i peněz a také v dnešní době se o potřebné stará
stále lépe.

Nejdůležitější ovšem je, že navzdory všemu, co se jí v životě
nevedlo,  ji  Pán  Bůh  celou  dobu  provázel  a  neopouštěl  a  ráčil  ji
zachovat až do dnešních dnů. Jemu tedy patří  vděčnost za její  život
a za jeho trpělivost s ní především.

V poměrně plné síle se dnes dožívá úctyhodných téměř dvou
tisíc  let.  Ano,  dnešní  oslavenkyní  není  nikdo  jiný,  než  křesťanská
církev, narozená o svatodušních svátcích roku třicet v Jeruzalémě.

A tak ti, milá církvi, ze srdce přejeme: Hodně zdraví, hlavně
toho  vnitřního,  duchovního,  aby  ses  v pořádku  dožila  druhého
příchodu svého Pána. Tedy abys zůstala věrná evangeliu, nezapomínala
na  to,  co  je  tvým úkolem,  jaké  je  tvé  poslání  ve  světě.  Abys  byla
dobrou reprezentantkou svého Pána.

Přejeme ti hodně ochotných a obětavých lidí. Přejeme ti hodně
lidí s nápady, kteří se nebojí a dokáží sebrat odvahu, něco udělat pro
druhé, přiložit ruku k dílu. Přejeme ti hodně aktivních laiků, kteří jsou
duší každého církevního společenství.

Přejeme ti také hodně schopných lidí ve tvém čele, lidi s vizí,
lidi  se  zodpovědností,  lidi  se  schopnostmi  i  s pokorou.  Přejeme  ti
dobrou organizaci, která přispěje k šíření evangelia ve světě. Přejeme ti
vzdělané  teology  a  schopné  a  tolerantní  faráře,  aby  byli  dobrými
pastýři svých sborů a vytvářeli spolu s ostatními komunity lidí, které
žijí  navzdory  vší  rozmanitosti  vděčně  pospolu  ve  vzájemném
obohacování.

Přejeme  ti,  aby  stále  noví  a  noví  lidé  do  církve  přicházeli
a nacházeli v ní svůj domov. Přejeme ti, ať tvé sbory ožijí smíchem
dětí,  provokativními  otázkami  mládežníků,  zajímavými  aktivitami
střední generace a moudrými radami seniorů.

Přejeme  ti  dostatek  sebekritiky,  abys  mohla  být  semper
reformanda,  neustále  se  obnovující  církev  v síle  Božího  slova
a vzájemné lásky bratří a sester.
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Přejeme  ti  dostatečnou  ekumenickou  šíři  a  radost  ze
vzájemných  kontaktů  mezi  (dílčími)  církvemi,  abys  tak  mohla  být
vzorem toho, jak spolu mohou vycházet různí lidé s různými názory.

A přejeme ti především to, co stálo u tvého zrodu: přejeme ti
přítomnost  Ducha  svatého,  který  je  tou  silou,  ze  které  vyvěrá  tvá
existence.  Přejeme ti  plnost Ducha Kristova,  který přináší obětavost
a lásku, víru a naději. Přejeme ti, ať dokážeš co nejlépe využívat jeho
dary ke slávě Boží a ke svému prospěchu.

Přejeme ti  prostě Boží požehnání do dalších dnů a let.  Jsme
rádi,  že  tě  máme.  To  všechno  vlastně  všechno  přejeme  sami  sobě,
protože církev, to jsme my. Amen

MODLITBA

Pane  Bože,  žasneme  nad  tím,  že  nás,  svoji  církev,  stále
zachovávati ráčíš navzdory tomu, jací někdy dokážeme být. Prosíme,
ať jsme skutečně tvojí církví. Dej nám k tomu svého Ducha. Amen

PÍSEŇ č. 677 Až dosud nás provází

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Hospodine,  Bože  náš,  děkujeme  ti  za  dar  Ducha  svatého.
Děkujeme ti,  že tvůj  Duch je přítomen všude a není  místa, kam by
neměl přístup. V našem světě je však ještě mnoho věcí, které v skrytu
volají po jeho příchodu a působení. Proto tě prosíme:

Působ  svým  Duchem  v místech,  o  kterých  vůbec  nemáme
tušení, v problémech, které trápí jiné, ale ne nás.

Působ svým Duchem v místech, která jsou nám příliš vzdálená
a kde jen těžko můžeme něco ovlivnit. Často čteme v novinách nebo
slyšíme v televizi, co vše se ve světě děje, kde všude lidé trpí. A jedna
z věcí,  kterou  můžeme  udělat  proti  utrpení  ve  světě,  je  modlitba.
Voláme k tobě proto naléhavě: dej, ať první stránky novin neplní jen
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katastrofy,  násilí  a  nepříjemnosti.  Dej  svému  stvoření  zakusit  také
chvíle klidu, souladu a porozumění, které pramení z tvého Ducha.

Prosíme  tě  však  především  za  to,  co  také  sami  ovlivnit
můžeme.  Prosíme  tě  za  křesťanské  církve,  prosíme  tě  tedy  za  nás
samotné, za křesťany. Víme, že církev má za sebou rozmanité dějiny,
které se neodvíjely vždy jen ke tvé chvále. I my vstupujeme do tohoto
proudu dějin  a  navazujeme na ně.  Prosíme tě  proto,  abychom měli
odvahu  nezastírat  si  to  špatné,  co  se  událo  v minulosti  církve
i  v minulosti  naší.  Dej,  ať  dokážeme  pojmenovávat  věci  pravými
jmény.

Dej, ať dokážeme být na správných místech kritičtí a kriticky
vidět dějiny i své vlastní aktivity. Dej, ať se z chyb dokážeme poučit.

Dej,  ať  dokážeme  ocenit  to  dobré.  Nejen  u  sebe,  ve  svých
vlastních životech, ale také v dějinách a v životech a snažení lidí okolo
nás.

Dej, ať příliš rychle nesoudíme, ale nejprve se snažíme druhým
porozumět.

Dej,  ať zlu jen nepřihlížíme,  ale máme odvahu se zasazovat
o dobro.

Dej nám snahu hledat cesty k jednotě, jak k jednotě křesťanů,
tak k jednotě v porozumění s ostatními lidmi.

Dej  nám  svého  Ducha,  prosíme,  protože  bez  něj  bychom
mnoho nedosáhli. Přijď, Duchu svatý, a veď nás životem, jako jsi vedl
proroky a apoštoly v biblických dobách.

Spojeni ve jménu Ježíše Krista k tobě společně voláme: Otče
náš… Amen

POSLÁNÍ

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Nepřijali
jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž
přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče. Tak
Boží  Duch dosvědčuje  našemu duchu,  že  jsme Boží  děti.  (Ř
8,14–16)
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POŽEHNÁNÍ

Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici.
Ve dne tě nezasáhne slunce ani  za noci  měsíc.  Hospodin tě
chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude
chránit tvé vycházení i vcházení nyní i navěky. Amen

PÍSEŇ č. 367 Studně nepřevážená

78



POKLAD V HLINĚNÝCH NÁDOBÁCH 

VSTUPNÍ SLOVA 

Hospodin je spása spravedlivých,  záštitou v čas soužení  jim
bývá.  Hospodin  jim  pomáhá  a  vyváznout  jim  dává,  dá  jim
z moci svévolníků vyváznout a zachrání je, protože se k němu
utíkají. (Ž 37,39–40) Amen

PÍSEŇ č. 37 Proč bys měl chovat závist k bezbožníkům (v. 1–5)

MODLITBA

Hospodine, zveš nás do společenství lidí, kteří touží žít z tvého
Slova a chtějí se dát proniknout tvým svatým Duchem. Děkujeme ti za
toto pozvání. Není samozřejmé a nedostává se ho každému. Stojí za
ním tvůj  zájem o  naše  dobré,  o  prospěch  našeho  těla  i  naší  duše.
Vyznáváme,  že  ač  jsi  nás  přivedl  ke  zdroji  spásy,  často  se  z něho
zdráháme pít. Je tomu tak proto, že nám neříkáš jen slova hladivá, ale
i  slova kritická.  Usvědčuješ  nás  z bláhového myšlení  i  nesprávného
jednání. Prosíme, promluv k nám tak, aby po nás tvá slova neklouzala,
ale  padala  nám do srdce,  podmaňovala  si  nás  a  přiváděla  k životu,
který se ti líbí.  Uč nás lásce, moudrosti  a spravedlnosti.  Dávej nám
odvahu ke kritickému vnímání sebe sama. U tebe nalézáme uprostřed
neklidu  a  nejistoty pokoj  a  bezpečí.  Tvá  tvůrčí  moc  způsobuje,  že
z chaosu povstává řád. Ty jsi zdrojem světla, které nám umožňuje žít
a v němž se chceme nalézt. Za to ti, Pane, děkujeme. Tento poklad tvé
milosti chceme bedlivě střežit, rozmnožovat a s druhými se o něj dělit. 

Amen

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO

Z Druhého  listu  do  Korintu  vyslechněte  oddíl  zapsaný  ve
4. kapitole, verších 1. až 14.:

A proto, když nám byla z Božího slitování svěřena tato služba,
nepoddáváme se skleslosti. Nepotřebujeme…
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PÍSEŇ č. 210 Ó zasvěť se nám v jitřní záři

KÁZÁNÍ 

Text  kázání  je obsažen v oddíle,  který jsme slyšeli  v prvním
biblickém  čtení.  Nalezneme  ho  tedy  ve  4.  kapitole  2.  epištoly  do
Korintu, ve verši 6. a 7.:

Neboť Bůh, který řekl ‚ze tmy ať zazáří světlo‘,  osvítil  naše
srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy…

Milí bratři a sestry, apoštol Pavel nám tu předkládá jeden ze
svých paradoxních  příměrů. Mluví o pokladu uloženém v hliněných
nádobách. Vyjadřuje tím, co znamená evangelium Ježíše Krista. Toto
evangelium se nerozpíjí v tom, který je přijal – nebo to o sobě alespoň
tvrdí. Kristovo evangelium je jasně ohraničené jádro, křesťan je pak
skořápka,  ve  které  je  toto  jádro  uloženo.  Z apoštolova  příměru  pak
vyplývá i to, že evangelium je něco nesmírně vzácného. Je to poklad.
Je to světlo Boží slávy. Bůh nám dává toto světlo ze své milosti poznat
a kdo si ho cení více než tmu, ten se do něj může postavit a žít z něj.
Pavel  je  přesvědčen,  že  tento  poklad  evangelia  není  předmětem
nějakého  suverénního  lidského  vlastnění.  Ano,  dostali  jsme  ho  od
samotného Boha, ale i když jsme ho od něj obdrželi, můžeme o něj
kdykoli  přijít.  O  poklady a  všechny  cenné  věci  se  obecně  snadno
přichází. I v tomto případě stačí chvilka nepozornosti a hliněná nádoba
křachne  a  drahocennosti  se  vysypou.  Je  tomu  tak  proto,  aby  bylo
patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás.

Představa pokladu uloženého v hliněné – to znamená snadno
rozbitelné  schránce –  se  nám moc  nelíbí.  Poklad by měl  být  přece
uložen  ve  spolehlivém a  pevném trezoru.  V takovém,  v jakém jsou
například uschovány naše korunovační klenoty. Ale apoštol – až jako
by nás chtěl dráždit – napíše, že v sobě máme poklad evangelia uložen
v hliněných nádobách. Naše zbožná mysl  ani  naše vypracované tělo
mu negarantují bezpečí. Jsme trapně chatrným obalem, nepřiměřeným
vzácnému obsahu, který do nás Bůh klade. Této své nedostatečnosti si
máme být jako křesťané vědomi. Toto vědomí nás má vést k pokoře.
Ta začíná už přístupem k biblickému textu.  V něm k nám bezesporu
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zaznívá Boží slovo. Přichází k nám však v obalu slov lidských. Bible
neobsahuje  nějakou  vydestilovanou  nebeskou  řeč.  Psali  ji  lidé.
Biblické  texty  jsou  proto  poznamenány  jejich  nedokonalostí.  Bible
nese  stopy  lidské  nechápavosti,  nepozornosti,  a  protože  vznikala
v konkrétní dobové a kulturní situaci, tak i dobové podmíněnosti. Proto
máme  poklad  evangelia  v biblických  knihách  uchován  jen  jako
v hliněných nádobách. Teprve Duch svatý nám při jejich četbě pomáhá
odlišit poklad od jeho schránky.

Totéž platí  i  o našich biblických výkladech,  o našem kázání
a  veškerém našem mluvení  o  Bohu.  Se vším tím musí  být  spojeno
pokorné vědomí, že ta nesmírná moc, kterou se pokoušíme dosvědčit,
není  z nás.  My  jsme  jen  jejími  chatrnými  služebníky,  hliněnými
nádobami.  Apoštolův  příměr  pokladu  a  hliněných  nádob  nás  chce
přivést k tomu, abychom rozlišovali  mezi lidským a Božím. A to ve
všech polohách, kde se tyto dva světy setkávají. Pavel zřejmě rozvinul
tento výklad pod dojmem situace v korintském sboru. V něm se totiž
hodně  jeho  členů  nekritickým  způsobem  zhlíželo  ve  svých
náboženských favoritech. Jedni velebili Pavla, jiní Apolla a další Petra.
Hrozilo  to  až  rozkolem,  při  němž  se  poklad  evangelia  dostane  na
vedlejší  kolej  a  do  středu  zájmu  korintských  se  dostanou  jeho
zidealizované schránky. V dnešní době, kdy mediální sféra produkuje
lidské  modly ostošest,  si  tento  scénář  dovedeme  snadno  představit.
Pavel – ačkoli by měl v takto profilující se církvi svůj „fanklub“ jistý
– k tomuto počínání korintských říká rozhodné „ne“.

A aby  byl  věrohodný,  vztahuje  příměr  hliněné  nádoby  na
prvém místě na sebe. Nechlubí se tím, jak se mu podrobují démoni
a jak šlape po hadech a štírech. Místo toho mluví o tom, že je spolu se
svými  spolupracovníky často  v úzkých,  bezradný  a  srážený  k zemi.
Žádný lesk, žádná sláva. Poklad evangelia nenese jako superman, ale
jako  křehký  Kristův  svědek.  Stejně  jsou  na  tom  ovšem  i  jeho
konkurenti,  Apollo  a  Petr.  Aktuálně  bychom  mohli  říci,  patriarcha
Konstantinopolský i římský papež. Hliněnými nádobami jsou Kristovi
svědkové všech dob.  I  ti  nejvěhlasnější,  nejoblíbenější  a nejsvatější.
Hliněnými  nádobami  jsme  i  my.  Je  tomu  tak,  i  když  je  naše  víra
upřímná a kvůli Ježíši se v ní lecčehos vzdáváme. Ale to by přece mělo
být  samozřejmé!  Hliněná  nádoba  zůstane  hliněnou  nádobou,  ať  je
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jakkoli ladně vykroužená, naleštěná a ozdobená. Hliněná nádoba může
být  samozřejmě  krásná  a  je  příjemné,  když  krásná  je.  K nějaké
transsubstanciaci  –  tedy změně její  podstaty – v ní  však nedochází.
A apoštol s gustem řekne, proč. Proto, aby bylo patrno, že nesmírná
moc evangelia je Boží a není z nás!

Chvála  Bohu  zato,  že  tomu  tak  je.  Spásná  moc  evangelia
nestojí a nepadá s naší náboženskou úspěšností. A právě to způsobuje,
že i když jsme na všech stranách tísněni, nejsme zahnáni do úzkých;
i když jsme bezradní, nejsme v koncích; i když jsme pronásledováni,
nejsme opuštěni;  i  když jsme sráženi  k zemi,  nejsme poraženi.  Toto
byla  Pavlova  osobní  zkušenost!  Bůh  svou  moc  vyjevuje  v našich
životech. Tolikrát jsme měli dojem, že jsme už prohráli. A najednou
nám svitlo  řešení  a  my můžeme  zase  dál.  Znamení  Ježíšovy smrti,
které  na  sobě  neseme,  působí,  že  je  na  nás  zjeven i  Ježíšův  život.
Takhle  to  funguje.  Hliněná  nádoba,  která  v sobě  nese  poklad,  sdílí
s tímto pokladem jeho úděl!  Ten zlý i  ten dobrý.  Proto může Pavel
uzavřít  své svědectví radostným zvoláním: Vždyť víme, že ten, kdo
vzkřísil  Pána Ježíše,  také nás  s Ježíšem vzkřísí  a postaví  před svou
tvář. Hliněná nádoba, která v sobě nese poklad, je pro Boha – ale i pro
člověka  –  důležitější  než  ocelový  trezor,  jehož  vnitřek  však  zeje
prázdnotou. Amen

MODLITBA

Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že naše ambice odkazuješ
do  mezí,  které  nám  přísluší.  Vyznáváme  svou  mnohou  slabost
a  nedostatečnost.  Skutečně  nejsme  víc  nežli  hliněné  nádoby.  Dávej
nám svého Ducha, abychom byli otevřeni pokladu tvého evangelia. Jen
ten může dát naší hliněné lidské podstatě hloubku a smysl. Amen

PÍSEŇ č. 422 Ó světlo světa, Ježíši
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SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Pane  Ježíši  Kriste,  prosíme  tě  za  tvé  svědky,  kteří  se  snaží
uchovat a předat poklad evangelia. Ať jsou si vědomi důležitosti svého
poslání, současně však ať nezpychnou a nepřestanou rozlišovat mezi
tím,  co  je  z nich  a  co  je  z tebe.  Prosíme  za  ty,  kteří  jsou  bezradní
a  srážení  k  zemi.  Prosíme  za  oběti  lidské  zloby,  pýchy a  krutosti.
Proměň mysl  těch,  kteří  z dobrého stvoření tvého Otce dělají  peklo.
Dej  pokoru  nabubřelým,  moudrost  prostoduchým,  vlídnost
bezohledným,  rozhodnost  váhavým,  odvahu  bázlivým,  úsměv
zakaboněným  a  lásku  nemilujícím.  Prosíme  za  svou  zemi,  za  své
rodiny,  za  svůj  sbor  a  za  tvou církev.  Ať o tobě kdekoli  a kdykoli
vydáváme dobré svědectví. Otče náš… Amen

POSLÁNÍ

Doufej  v  Hospodina,  konej  dobro,  v  zemi  přebývej
a zachovávej věrnost. Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše , oč
požádá tvé srdce. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho,
on  sám  bude  jednat.  Dá,  že  tvoje  spravedlnost  zazáří  jak
světlo, jako polední jas tvoje právo. (Ž 37,3–6)

POŽEHNÁNÍ 

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

PÍSEŇ č. 685 I když se rozcházíme
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JEŽÍŠ STÁLE PRACUJE

VSTUPNÍ SLOVA

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

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství.
Se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností
v srdci  oslavujte  Boha  žalmy,  chválami  a  zpěvem,  jak  vám
dává Duch. (Ko 3,16) Amen

PÍSEŇ č. 446 Moudrosti poklad z nebe

MODLITBA

Náš Pane,  shromáždil  jsi  nás  do společenství  svého lidu,  ke
slyšení svého Slova a my smíme věřit, že jsi v Duchu svatém uprostřed
nás. Jsme zde rádi. Chceme vyjádřit svoji vděčnost za vše, co od tebe
každý  den  přijímáme.  Za  dary  tělesné  i  duchovní.  Jak  by  musel
vypadat náš život, naše myšlení i jednání, kdybychom byli odkázáni
jen na sebe. Myslíme na to, kolik věci nás rozptyluje, nebo přímo od
tebe odvádí. A proto zase znovu vztahujeme své ruce k tobě a prosíme,
buď  s námi  i  nadále.  Neopouštěj  nás,  konej  mezi  námi  své  dílo,
upevňuj  naši  víru,  posiluj  nás  k pravému  křesťanskému  životu,
abychom  tě  i  ve  své  nedokonalosti  rádi  následovali.  Měj  s námi
trpělivost a veď nás tak, abychom tvé dobroty nezneužívali.

Myslíme na to, jak velice tě potřebujeme, a nejen my sami, ale
i svět,  ve kterém žijeme a jehož jsme součástí.  Mnoho jsi  vložil  do
našich rukou, mnoho jsi svěřil právě nám křesťanům. Chtěli bychom
konat dobré věci, ale často zůstáváme v polovině cesty. Prosíme, zase
znovu nám připomínej, co od nás čekáš a jak i my docela obyčejní lidé
můžeme něco učinit tam, kde jde o tvé dílo na této zemi, o růst tvého
království.

K tobě vztahujeme své ruce, skloň se k nám a nechť skrze nás
přichází tvá milost i ke všem, mezi nimiž žijeme. Amen
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ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO

Z Evangelia  podle  Jana,  z 5.  kapitoly,  poslyšte  prvních
18 veršů:

Potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma…

PÍSEŇ č. 254 Přijď, Ježíši nejmilejší

KÁZÁNÍ

Základem kázání bude přečtený oddíl z 5. kapitoly Evangelia
podle Jana, z něhož připomenu ještě 17. verš, kde Ježíš říká:

Můj Otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji. 

Pán  Ježíš  jde  do  Jeruzaléma.  Je čas  židovských  svátků
a Jeruzalém je plný lidí  ze všech konců Palestiny.  Všichni  jdou do
chrámu,  aby si  připomněli  mocné Boží  skutky a společně se  z nich
radovali.  V chrámě  byl  jistě  i  Ježíš.  Ale  pak  zamíří  na  předměstí,
k rybníku  Bethesda,  kde  je  společnost,  která  se  do  svátečního
Jeruzaléma  jaksi  nehodí.  „Velké  množství  nemocných,  slepých,
chromých,  ochrnutých.“  Ti  zůstávají  stranou  slavnostního  dění,  už
proto, že jako neduživí nemají do chrámu ani přístup (doslova ´vstup
zakázán´). 

Tady u Bethesdy jsou proto, že s tímto místem je spojena jejich
naděje;  čas  od  času  se  v rybníku  rozvíří  voda,  a  kdo první  se  tam
dostane,  že  je  uzdraven.  (Jeden z pozdějších  rukopisů  to  vysvětluje
jako přímý zásah Božího anděla.) Ne že by byli tak úplně zapomenuti.
Ve vyprávění je i zmínka o pateru přístřeší, která tam lidé vybudovali,
aby ti postižení nebyli na přímém slunci. A nepochybně se o ně starali
i  jinak,  určitě je tam nenechali  zemřít  hlady.  Jenže teď jsou svátky,
a tak nemocní zůstávají stranou.

Sem tedy náš  Pán jde.  Přichází  jako neznámý.  Nikdo ho tu
nezná,  nikdo  ho  o  nic  nežádá.  On  sám  se  obrátí  se  k jednomu
„z nejtěžších případů“:  k člověku,  který je ochrnutý,  těžko se  může
hýbat a jehož postižení trvá už 38 let. Nevíme, jak dlouho už byl tady
u  Bethesdy.  Za  tu  dobu  však  ten  chudák  jistě  viděl  řadu
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spolupostižených,  jak  uzdraveni  opouštěli  toto  místo  po  vlastních
nohou. 

On sám však už nic takového nečeká. Sám se do rybníka včas
nedostane a nemá nikoho, kdo by mu do vody pomohl. Žádný pořadník
neexistuje. Ale přece tu zůstává, co kdyby? Ostatně, kam má jít? A tak
když se ho Ježíš zeptá „Chceš být zdráv?“, tak jen rezignovaně odpoví,
že to v jeho případě nepřipadá v úvahu. Jistě že by chtěl být zdráv. Co
by  dal  za  to,  kdyby  se  mohl  hýbat  jako  jiní.  Jenže  nemá  šanci.
S uzdravením už prostě  přestal  počítat.  V tomto  svém stavu má asi
mnohem skromnější přání: Aby tolik nepálilo slunce. Aby měl místo ve
stínu. Aby ho tolik nebolely nohy, když se musí odbelhat někam do
soukromí. Prostě aby zde měl co nejvíc klidu, i se svou nemocí.

Do toho – do této rezignace – mu Pán Ježíš  řekne:  „Vstaň,
vezmi  své lože a  jdi.“ (Lože,  to  byla  zřejmě nějaká deka,  na  které
ležel.) A ten člověk byl uzdraven. Vstal, vzal své ležení a odešel. Jeho
reakce je zachycena jen takto stručně. „Vzal své lože a chodil.“ Nic
o tom, jak se rozloučil, jestli nějakým způsobem projevil vděčnost, ať
už Ježíšovi nebo Pánu Bohu. Z dalšího vyprávění vyplývá, že netušil,
kdo mu vrátil zdraví, o Ježíšovi předtím neslyšel. Právě tak nevíme nic
o jeho zbožnosti. 

Přesto však ještě nemizí ze scény. Je to sám Ježíš, který toho
člověka vyhledá a řekne mu: “Hleď, jsi zdráv. Tak už nehřeš, ať se ti
nestane  něco  horšího.“  Na  první  poslech  to  vypadá  jako  přísné
napomenutí, varování. Ale spíše je to ve zkratce něco podobného, co
od Ježíše slyšeli i jiní jím uzdravení, když je vedl k víře. Podobě to
připomíná  i  tomuto  člověku:  že  nejde  jen  o  tělesné  uzdravení,  ale
o záchranu celého člověka. (A to že on dává.)

V každém případě ho tu Pán Ježíš vede při nejmenším k tomu,
aby si uvědomil, že nemoc není to nejhorší, co může člověka potkat.
Tak si to má uvědomit i čtenář evangelia. Že – lidově řečeno – zdraví
není všechno. Zdraví je velká vzácnost, ze kterého se máme radovat a
za  něž  máme  být  Pánu  Bohu  vděčni,  ale  není  to  to  největší
a  nejpotřebnější,  co  on  člověku  dává.  A tak  zde  i  tomuto  člověku
připomíná, když přijal pomoc po tělesné stránce, aby se lehkomyslným
životem  nepřipravil  o  mnohem  větší  bohatství,  které  Bůh  dává,
o záchranu a spásu celého člověka. 
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Pro čtvrté evangelium je charakteristické, že středem každého
takového  vyprávění  není  nikdy  samotný  zázrak,  nýbrž  to,  co  pak
následuje:  co  k tomu Pán Ježíš  říká,  ať  už  je  to  poučení  učedníků,
promluva  k  zástupům,  nebo  rozhovor  s těmi,  kí  se  k němu  staví
nepřátelsky.  Tak je tomu i zde:  Po vlastním ději  následuje rozhovor
o tom, kdo je Ježíš. A z jakého titulu, jakým právem to vše dělá. To je
i zde to hlavní. Řeč s lidmi, kterým se Ježíšovo jednání nelíbí. Tento
rozhovor začíná hned v dalších verších (a bude pokračovat i ve druhé
polovině kapitoly). Námitky představitelů oficielní zbožnosti, a jak na
ně Ježíš odpovídá. 

Nejprve  přijde  na  řadu  otázka  soboty.  Sobota,  den
Hospodinova odpočinutí. Den, kdy platil přísný zákaz veškeré lidské
práce, tedy i nošení břemen. A to je první, čeho si lidé všimnou, když
toho uzdraveného čka potkávají. Čekali bychom, že s ním budou sdílet
radost  z jeho uzdravení.  Místo toho však řeknou: Ten čk něco nese,
a to je přece v tento den zakázáno. Nám to připadá malicherné, kolik
taková přikrývka mohla vážit. Ale oni v tom viděli jasné přestoupení
Božího  Zákona.  Sobotní  odpočinutí  bylo  pro  ně  projevem důsledné
zbožnosti a opravdovosti víry v Hospodina, a proto je chtěli dodržovat
do všech důsledků. I když se jim tak radostná vděčnost Bohu často
proměnila v nepříjemnou povinnost.

Výslechu je podroben nejprve ten uzdravený. Řeknou mu: „Je
sobota, nesmíš přece nic nosit.“ On se ospravedlňuje tím, že tak mu to
řekl ten, ký ho uzdravil. A jeho totožnost nezná. Brzo však zjistili, že
původcem toho všeho je Ježíš. A bylo jasno. Známá firma! To je přece
ten, který už vícekrát udělal něco, nad čím se pohoršovali. Třeba když
před velikonocemi vyhnal  z chrámového nádvoří  prodavače dobytka
k obětem a směnárníky,  kí tam vyměňovali chrámové peníze. A pak
dokonce pronesl tak rouhavá slova jako: „Zrušte chrám tento a ve třech
dnech jej postavím.“

Teď  mají  v ruce  další  argument  proti  němu.  Dokonce  dva.
Nejde jen o  to,  že  toho uzdraveného přímo  vyzval,  aby si  tu  svoji
přikrývku odnesl. Ale hlavně, že v den sobotní vykonal i to samotné
uzdravení. A to je přece velká práce, nehledě na to, že to Ježíš klidně
mohl udělat až následujícího dne. Když byl nemocný 38 roků, tak ten
jeden den by to určitě ještě vydržel. A tak od té chvíle začali Ježíše
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pronásledovat. Ještě více a soustavněji Ježíše sledovali, dávali na něho
pozor a shromažďovali důkazy, aby se ho mohli zbavit. (Podle jednoho
rukopisu se  v nich dokonce už tehdy zrodila  myšlenka,  že  ho musí
zabít.) Zatím ho však pouze vyslýchají. Útočí na něho: Jak mohl něco
takového udělat právě v sobotu? 

Otázka Ježíšova uzdravování, k němuž často docházelo právě
v sobotu, je v evangeliích zmíněna a řešena vícekrát. Když třeba Ježíš
jednou přímo v synagóze uzdravil člověka s ochrnutou rukou, tak těm,
kteří s tím nebyli spokojeni, odpověděl otázkou: „Je dovoleno v sobotu
jednat dobře či zle, život zachránit či utratit?“ (Mk 3,4). Jinými slovy:
že pro konání dobra je ze všech dní nejpříhodnější právě den Páně!

Tady  se  Ježíšova  polemika  s Židy  pohybuje  na  trochu  jiné
rovině. Jeho řeč směřuje k jinému cíli. Řekne: „Můj Otec pracuje bez
přestání, proto i já pracuji.“ Ano, při stvoření světa Pán Bůh sedmého
dne  odpočinul.  Proto  může  a  má  toho  dne  od  práce  odpočinout
i člověk. Tak jak to stojí ve 4. přikázání. Ale to Boží odpočinutí se týká
jen toho, co se dálo při stvoření světa. A jak svět pokračuje, tak Pán
Bůh už přece neodpočívá, právě naopak. Teď už není nečinný, ale stále
pokračuje ve své práci: Každý den činí spoustu dobrých věcí, stará se
o svět, udržuje jej, pečuje o člověka i o ostatní stvoření. Tak to tu Ježíš
říká: „Můj Otec pracuje bez přestání.“ A právě tak že musí ve svém
díle pokračovat i on. Doslova: „Můj Otec pracuje bez přestání, proto
i já pracuji.“

A to ty Židy rozzlobilo ze všeho nejvíc: „Protože – podle nich
–  nejen  znesvěcoval  sobotu,  ale  dokonce  nazýval  Boha  vlastním
Otcem  a  tak  se  mu  stavěl  na  roveň.“  A  tak  ho  tím  více  chtěli
zlikvidoval.  Vyprávění  pokračuje  ještě  dalšími  úvahami,  ale  už
z tohoto začátku můžeme slyšet při nejmenším trojí krásnou, dobrou
zvěst: 

1. Ježíš jako Syn Boží je ten, kdo ustavičně pracuje: pro naše
dobro, pro dobrý vývoj našeho vezdejšího života i pro naši spásu. Tak
jako to činí náš nebeský Otec, tak je s námi i Boží Syn. Náš svět a my
v něm  nejsme  ponecháni  jen  sami  sobě.  Řečeno  docela  světsky:
Našemu Spasiteli  není  zatěžko pro nás a pro naše dobro každý den
(den za dnem) vykonat spoustu práce. 
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2. A ta jeho práce pro nás velmi často spočívá v tom, že nás
vyhledává  na místech,  kde  nám není  zrovna nejlíp,  nebo kde  často
všelijak vedeme svůj  život.  Jde za námi,  ujímá se nás v naší  nouzi,
v našich  potřebách,  a  také  nám  říká:  Vstaň  a  jdi!  Vezmi  své  věci
a pokračuj! Neklesej na mysli. Prostě dává sílu, abychom dál statečně
kráčeli svým životem.

3.  A je  tu  i  to  třetí:  Když  tak  každodenně  (a  samozřejmě)
přijímáme jeho pomoc, abychom při  tom nepřeslechli  to:  „Hleď, jsi
zdráv,  už  nehřeš,  aby tě  nepotkalo něco horšího.“ Když  tak den za
dnem přijímáš moji  pomoc a žiješ díky mé péči  po tělesné stránce,
mysli  i  na  tu  stránku  duchovní.  Zdraví  a  tělesný  prospěch  není  to
nejdůležitější.  Hleď  se  líbit  Bohu.  Jen  tak  dojde  tvůj  život  svého
naplnění.  A dočkáš se ještě vzácnějších a trvanlivějších věcí,  než je
vnější pohoda. Amen

MODLITBA

Pane Ježíši Kriste, věříme, že tak jako jsi tehdy pomohl tomu
člověku u rybníka Bethesdy, tak jsi s námi i dnes. Neustáváš ve své
práci  pro  nás.  Ujímáš  se  nás,  když  k tobě  voláme,  a  stojíš  při  nás
i tehdy, kdy si to ani neuvědomujeme. Děkujeme ti za to, že tvá pomoc
a spása trvá a že v této své lásce zahrnuješ i nás. Amen

PÍSEŇ č. 258 Můj Ježíš mé jest žití

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA

Náš Pane, vždy znovu, každý den, přijímáme vše, co pro nás ve
své lásce činíš. Znovu ti za to děkujeme. 

Teď v přímluvné modlitbě myslíme na druhé lidi. Prosíme za
ty, na které doléhá zloba a nenávist; za ty, kteří jsou vydáni na pospas
nepřátelství, fanatismu; za ty, kteří se stali obětí všelijakého pomýlení,
lživé propagandy, falešných pověr.
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Prosíme,  smiluj  se  nade  všemi,  kteří  vymýšlejí,  vyhlašují
a bezohledně prosazují všelijaké scestné názory a hlavně jsou ve vleku
touhy po moci  a  ovládnutí  druhých.  Děkujeme ti,  že takových věcí
jsme ušetřeni, a tím více tě prosíme za ty, kdo jsou tomu všemu vydáni
na pospas. Prosíme i za ty, kdo mají v rukou peníze, moc, prostředky
– aby toho užívali k dobrým cílům.

Ale prosíme i za docela obyčejné věci, které se týkají našeho
zdejšího života, našich rodin, našich dětí a vnuků, našich přátel. Nechť
je východiskem našeho jednání a rozhodování, ale i naší výchovy tvé
Slovo a víra v tebe,  a to,  co jsi  ty sám, Pane Ježíši  Kriste,  pro nás
učinil.  Přidávej nám k tomu i zdraví,  sílu, a všecko ostatní,  co patří
k pěknému  a  klidnému  životu.  Nás  všechny  pak  přijmi  do  svého
království. 

Za jeho příchod nyní prosíme. Otče náš… Amen

POSLÁNÍ

Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit,
dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem
a  odpouštějte  si,  má-li  kdo  něco  proti  druhému.  Jako  Pán
odpustil  vám,  odpouštějte  i  vy.  Především  pak  mějte  lásku,
která všecko spojuje k dokonalosti. Ve vašem srdci ať vládne
mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo.
A buďte vděčni. (Ko 3,12–15)

POŽEHNÁNÍ

Pokoj vám a láska i víra od Boha Otce a Pána Ježíše Krista.
Milost  všem,  kdo  nepomíjející  láskou  milují  našeho  Pána
Ježíše Krista. 

Amen

PÍSEŇ č. 250 Z milosti tak hojné
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