
KOLÁČE MOHOU BÝT I BEZ PRÁCE 

VSTUPNÍ SLOVA 

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

S důvěrou očekávám na Hospodinovo milosrdenství, jež 
nepomíjí. Jeho slitování nikdy nekončí. Obnovuje se každého 
rána. Boží věrnost je neskonalá. Má naděje je v Hospodinu, 
proto na něj čekám. Je dobré, když člověk potichu čeká na 
pomoc od Hospodina. (Pl 3,21-26) Amen 

 
PÍSEŇ č. 214 Z celého srdce svého 

MODLITBA 

Hospodine, Pane náš! Přicházíme k tobě s důvěrou, protože 
jsme poznali tvé milosrdenství a věrnost. Ty o nás víš všechno, a přece 
nás nesoudíš, ale pomáháš a vysvobozuješ nás ze závislostí, do kterých 
jsme se zapletli. Když se hněváme na druhé, připomínáš nám, co 
všechno jsi nám již odpustil. Když si naříkáme, co všechno nám chybí, 
připomínáš nám, co všechno jsme od tebe dostali. Když nás ovládá 
sobectví, připomínáš nám, že větší radost má ten, kdo dává, než ten, 
kdo bere. Prosíme, abychom i dnes okusili z tvé dobroty a odešli odtud 
nasyceni tvou dobrotou a milostí. Děkujeme ti za tvého Syna Ježíše 
Krista, v němž nacházíme jistotu tvé lásky, o kterou nás nemůže 
připravit žádná krize, žádná chyba, žádná nemoc, selhání nebo slabost. 
Pomoz nám umlčet naše starosti a nejistotu, které nám brání radovat se 
bez obav z toho, co nám dáváš pro tento den a pro tuto chvíli. Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

Vyslechněte čtení Písma svatého, jak je zapsáno ve Druhé 
knize Mojžíšově, v kapitole 16., od verše 1. do 21.: 
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Pak vytáhli z Élimu. Celá pospolitost Izraelců přišla na poušť 
Sín, která je mezi Élimem a Sínajem, patnáctý den druhého 
měsíce… 

PÍSEŇ č. 441 Svatá doba, Páně den 

KÁZÁNÍ 

Jako základ kázání čtu z Evangelia podle Jana z kapitoly 6. 
verše 30. až 35.: 

Řekli mu: „Jaké znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti? 
Co dokážeš? Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno: 
`Dal jim jíst chléb z nebe´.“ Ježíš jim řekl: „Amen, amen, 
pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš; pravý chléb 
z nebe vám dává můj Otec. Neboť Boží chléb je ten, který 
sestupuje z nebe a dává život světu.“ Řekli mu: „Pane, dávej 
nám ten chléb stále!“ Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; 
kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, 
nikdy nebude žíznit.“  

Milí bratři a milé setry! V dnešním příběhu z knihy Exodus 
jsme svědky lidské nespokojenosti, která je umlčena Boží dobrotou. 
Upřímně řečeno podobný příběh se již mnohokrát odehrál i v našem 
životě. Zatímco my lidé často ztrácíme hlavu a naříkáme, jako bychom 
měli vzápětí umřít, Bůh pro nás připravuje nečekaná řešení a pomoc. 
A nám nezbývá než žasnout a ptát se podobně jako Izraelci, kteří 
sbírali manu na poušti: Kde se ta pomoc vzala? Jak je to možné? Koho 
z nás by napadlo, že Bůh nás může nasytit, aniž bychom zasévali, 
sklízeli a pekli! 

Bible však není pouhým záznamem minulých událostí. Jsou to 
vzpomínky přetavené zkušenostmi dalších generací. Bible není 
cestopis, ale pozvání k víře. Z příběhu o maně a křepelkách se tak stále 
opakovaným vyprávěním stala modelová situace, v níž se potkává 
lidská malomyslnost s Boží velkorysostí. Na počátku byla vzpomínka 
na reálnou a nečekanou Boží pomoc na poušti. V Bibli se z ní stal 
učební text, na kterém si můžeme ověřit, jak je to s naší vírou, láskou 
a nadějí. 
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První bod, u něhož se zastavíme, jsou nekritické vzpomínky na 
egyptské otroctví. Izraelci si stěžují: „Proč jsme odtamtud odcházeli? 
Vždyť jsme tam měli plné hrnce masa a chleba do sytosti.“ Starou 
belu! V Egyptě vám, milí Izraelci, šlo o život a děti vám topili v Nilu. 
V Egyptě jste byli otroci a farao s vámi mohl volně disponovat. 
V Egyptě jste nebyli lidé, ale tažná zvířata, která pracují od rána do 
večera, aby nemohla myslet, věřit ani doufat.  

Když člověk dostane strach z budoucnosti, každá bída, kterou 
přežil, je mu dobrá a slavná. Izraelce láká jistota otroctví, ve kterém se 
již naučili nějak žít, a bojí se života na poušti, o kterém nic nevědí. 
I my si rádi idealizujeme třeba své dětství a mládí. Vylepšujeme si 
obraz svých rodičů a prvních lásek. Blíží se doba, kdy pod tlakem 
ekonomické krize zapomeneme na bezútěšnost normalizace a začneme 
vzpomínat na domnělé jistoty reálného socialismu, ačkoli to žádné 
jistoty nebyly.  

Když si člověk neví rady, má sklon vracet se do minulosti 
a nasadit si růžové brýle. Zásadní problém je však v tom, že návrat 
není možný. Minulost je za námi a my musíme řešit současnou situaci. 
Když stojíš na poušti, nemá smysl vzpomínat, jaké to bylo v Egyptě. 
I kdyby tam ty plné hrnce masa nakrásně někde byly, ty už se tam 
nikdy nevrátíš. Před tebou jsou nové úkoly a nová situace. Každá doba 
a situace si žádá něco jiného. Naříkat nad něčím, co skončilo, nemá 
smysl. Namlouvat si, jak jsme se měli kdysi dobře, k ničemu nevede. 

Druhá věc, která stojí za pozornost, je Boží pomoc, která zde 
přichází, aniž by o ni někdo prosil a žádal. Když Izraelci na poušti 
vyhladověli, nešli do kolen, ale začali nadávat. Několikrát se zde 
opakuje, že Hospodin odpověděl lidu nikoli na jeho úpěnlivé prosby, 
ale protože slyšel jeho reptání a stížnosti proti Mojžíšovi a Áronovi. To 
znamená, že Pán Bůh slyší nejen naše modlitby, ale doléhá k němu 
i náš hněv a vztek, který si vyléváme na druhých. Bůh je svědkem 
celého našeho života. Všeho vznešeného a statečného, ale i každého 
výlevu zla a bezradnosti, za které se později stydíme. Pán Bůh vidí do 
našeho srdce a slyší všechno naše naříkání a zbabělé řeči. 

Možná bychom čekali, že se Bůh za těchto okolností zatvrdí 
a uzavře v nebi. Dokud se nepomodlíte, budete o hladu. Vždyť Izraelci 
nepohrdli Mojžíšem a Áronem, ale samotným Hospodinem. Bůh nám 
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však přesto pomáhá, protože si stojí za svým dílem. To, co nás už 
mnohokrát zachránilo, nebylo naše pokání a lítost, ale nekonečné Boží 
milosrdenství. Mojžíš řekl Izraelcům: „Večer poznáte, že to byl 
Hospodin, kdo vás vyvedl z egyptské země, a ráno uzříte Hospodinovu 
slávu.“ Naše naděje není v tom, že se umíme modlit. To, co nám dává 
jistotu, je Boží věrnost. Jestliže s námi Bůh započal své dílo, pak ho již 
nikdy neopustí, i kdybychom si stěžovali a nadávali sebevíc. V teologii 
se tomu říká milost. Kdyby nebylo milosti, dávno by tu žádná církev 
nebyla. 

Bůh zasáhne, ale současně svůj lid něčemu naučí. Když nám 
Bůh pomáhá, vždycky tím něco sleduje. Vychovává nás jako otec 
svého syna a matka svou dceru. Žádný Boží div není samoúčelný. 
Izrael se na poušti nejen nasytí, ale ještě se naučí s Božími dary 
zacházet. Pozná, co znamená solidarita a trpělivost. 

Když prožijeme Boží pomoc, nestačí Boha jen chválit. Je dobré 
o tom také přemýšlet. Kdo byl nemocný a uzdravil se - měl by se ptát, 
jak by měl změnit svůj život. Kdo byl osamělý a našel blízkého 
člověka, měl by se ptát: Koho já mohu potěšit, aby nebyl sám? Kdo 
uvěřil v Boha - měl by se ptát, komu může on sám posloužit k víře. 
Komu bylo dáno, od toho se i něco očekává. Když Bůh někomu 
pomůže, chce tím nastartovat pohyb, který přinese dobrodiní řadě 
dalších lidí. Když Bůh zaseje semínko, čeká, že vyroste plný klas. 

Hospodin řekl Mojžíšovi: Večer přiletí křepelky, abyste se 
najedli masa, a ráno si na poušti nasbíráte chléb. Křepelky necháme 
v tomto vyprávění zase odletět. Příběh o Izraelcích přejedených masem 
najdeme v 11. kapitole knize Numeri. Dnes se soustředíme na chleba 
z nebe. 

Poušť, na kterou se Boží lid dostal, byla unikátní v tom, že 
v takovém prostředí Izrael nikdy nežil. Byli v podobné situaci, jako 
kdyby nás vysadili někde v africké savaně a nechali svému osudu. 
Když my nemáme po ruce zásuvku elektřiny, přívod plynu a mobilní 
síť, jsme docela vedle. Sami si neumíme rozdělat ani oheň. Izrael na 
tom byl podobně. Celé generace žili z dobrodiní řeky Nilu, která se 
pravidelně rozvodňovala a činila zemi úrodnou. Izrael po několika 
staletích pobytu v Egyptě neznal už nic jiného než šlapací kola, 
kterými se voda rozváděla systémem kanálů do vnitrozemí. To 
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všechno předpokládalo armádu poslušných otroků a fungující státní 
diktaturu. Není divu, že se v Egyptě člověku zdálo, že všechno kolem 
je výsledkem lidské práce, perfektní organizace a drilu. Izraelci si 
vůbec nedovedli představit, že by to mohlo být jinak, stejně jako si 
mnoho dnešních děti myslí, že se mléko vyrábí v továrně. 

Poušť, na kterou Hospodin vyvedl svůj lid, byla jedinečná 
v tom, že tam všechny přebytečné kulisy zmizely a na jevišti se ocitl 
pouze Izrael a Hospodin. Poušť byla čistá laboratoř, kde bylo konečně 
jasné, kdo je kdo. Izrael po dlouhé době poznal svou skutečnou 
bezmoc a současně i Boží dobrotu. Teprve na poušti jim došlo, že 
všechno v našem životě pochází od Boha. Toho si Izraelci v Egyptě 
podobně jako my ve městě často vůbec nevšimneme. Všude kolem nás 
jezdí auta, místo slunce svítí zářivky a o zábavu se stará televize. 
Přitom stačí na pár dnů vyjít do přírody a spát po širákem. Zříci se na 
chvíli všech vymožeností civilizace, a brzy zjistíme, že život závisí 
úplně na něčem jiném, než se nám zdálo. Všichni si potřebujeme občas 
připomenout, že život se neovládá klávesnicí počítače, ale srdcem 
a odvahou. Ale ani to by nám nepomohlo, nebýt Boží dobroty a lásky. 

Pro beduíny, kteří se na poušti narodili, není mana žádné velké 
překvapení. Dodnes tam občas cosi podobného padá. Nejen úrodná 
krajina, ale i poušť skýtá mnoho Božích darů. Člověk se je však musí 
naučit znát a umět je najít. Na poušti je voda. Dá se tam najít potrava 
a stín, ale pro Izraelce, zhýčkané a rozmazlené egyptskou civilizací, 
byly ty bílé chomáčky, které se daly k ránu volně sbírat a chutnaly jako 
medový koláč, sedmým divem světa. A on to skutečně div světa byl. 

Vždyť zázrak je všechno, co nepovažujeme za výsledek své 
práce a šikovnosti. Zázrak je všechno, zač jsme vděční. Mana je lesní 
jahoda, kterou nikdo z nás nesázel ani nezaléval. Mana je dítě, které se 
k tobě s láskou přitulí. Mana je ranní káva, kterou ti žena přináší, 
i když jsi včera neumyl nádobí, jak jsi slíbil. Mana je píseň, která ti 
vžene slzy radosti do očí. Mana je víra, která tě zvedne ze židle. Mana 
je dobré slovo, které jsme potřebovali slyšet. Mana je Kristus, který na 
sebe vzal naše hříchy a vstal z mrtvých. 

Když se Izraelci ráno probudili, byli zasypáni jídlem. Všude 
kolem nich byly sladké koláče. Bez jakékoli práce. Stačilo jen sbírat. 
Ale i s Božími dary se musí umět hospodařit. V našem vyprávění 
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čteme, že si many mohl každý nasbírat, kolik chtěl. A jak už to bývá, 
kdo byl pilný, nasbíral mnoho, a kdo nebyl tak šikovný, nasbíral méně. 
Jenže pak čteme, že to dali do společného a každý dostal, kolik 
potřeboval - něco přes dva litry na osobu. Napadne nás: komunismus 
jako vyšitý. Všechno nasypeme na hromadu a každý si vezme, kolik 
sní. Vypadá to pěkně, ale ať sním svůj klobouk, že zítra (nebo za pár 
dní) půjde sbírat jen pár hlupáků, kdežto ostatní se rovnou postaví 
do fronty a budou chtít dva litry na osobu. 

Náš příběh však není recept pro politiky ani národohospodáře. 
Připomíná nám, že jsou věci, které nemá smysl nechávat si do zásoby. 
Všechny zbytky totiž do rána zčervivěly. A přece jsou lidé, kteří než 
aby se rozdělili, raději budou každé ráno vynášet koš s odpadky. Jenže 
Hospodin to naše trapné sobectví přemohl ještě větší dobrotou. Každé 
ráno padala nová mana! K tomu, aby se lidé dokázali bez hořkosti 
rozdělit a dosyta najíst, nepomohou návody sociálních inženýrů, zákon 
o znárodnění ani proplácení zdravotních poplatků. Izraelci se naučili 
poctivě pracovat a s láskou dělit, teprve když poznali, že Boží 
dobrodiní se každý den opakuje. 

Když ráno procházel Mojžíš mezi stany, podle zápachu 
zkažené many snadno poznal, kdo věří Bohu a kdo je „ateista“. Krásná 
biblická ironie nám ukazuje, jak zbytečně si my lidé mnohé věci 
nahamouníme a přitom z nich nakonec nic nemáme, ani my sami, ani 
nikdo jiný. A nejde jen o majetky, přebytečné věci a peníze ve 
slamníku. Když někdo někomu zadržujeme odpuštění, pomoc a lásku, 
je to hřích. Jsou věci, slova, dary, pomoc a gesta, která mají smysl 
pouze dnes. Červivějící mana je obrazem ztraceného času a příležitostí, 
které jsme promarnili. 

Zbytečně často se necháváme ovlivnit obavami z toho, co 
bude. Každý den však má svá vlastní trápení a ta je třeba řešit, ne se 
stále jen zajišťovat proti budoucím rizikům, která ještě ani nenastala. 
Kolik rodičů si neužije svých dětí, dokud jsou malé, protože se naplno 
věnují svému zaměstnání. Ale děti vyrostou a čas se nevrátí. Kolik 
manželů si dluží pozornost a něhu, protože se věnují své kariéře, a pak 
se diví, že se jim vztahy rozpadají. Jak málo času a trpělivosti míváme 
pro své stárnoucí rodiče, ale až tu nebudou, už se jich na nic 
nezeptáme. Než pochopíme, že nám něco důležité uteklo, bývá 
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většinou pozdě. Naučme se vážit si Božích darů, které jsou jako květy. 
Dnes jsou krásné a voní. Zítra zvadnou. Je třeba je obdivovat a radovat 
se z nich právě dnes. A zítra z Boží milosti rozkvetou nové květy. 
 Amen 

MODLITBA 

Pane Ježíši Kriste, díky tobě má náš  život pevnou 
a nezpochybnitelnou hodnotu. Tvé odpuštění nás vysvobozuje ze zajetí 
hříchu a tvé vzkříšení nám dává odvahu nebát se přibližujícího se 
konce našich  pozemských dnů. Amen 
 
PÍSEŇ č. 271 Jak jasně svítíš, hvězdo má (1-5) 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Pane Ježíši Kriste, odevzdáváme ti s důvěrou starosti o svůj 
vlastní život a prosíme, nauč nás více žít pro dnešek a lidi, kteří jsou 
kolem nás. Otevři nám oči pro krásu a zázraky dnešního dne, místo 
abychom si idealizovali minulost nebo malovali čerty na zeď.  

Prosíme tě za všechny, kteří mají skutečnou nouzi. Dej, aby již 
brzy našli účinnou pomoc. Prosíme za lidi, kteří strádají samotou 
a lhostejností svého okolí. Dej, prosíme, aby brzy našli chápající 
přátele a kamarády. Prosíme za lidi, kteří si myslí, že jsou plně 
zajištěni, aby prohlédli křehkost všech lidských plánů a odhadů 
a spolehli se raději na tvou stále novou dobrotu. Prosíme, abychom se 
dovedli rozdělit o to, co nepotřebujeme, a nezadržovali druhým svou 
lásku a pochopení. Dej, Pane, ať se neuzavíráme sami do sebe, ale 
dovedeme se vžít do situace svých bližních a dát jim to, co potřebují. 
Prosíme i za naše nemocné. Prosíme, dej jim sílu vydržet bolesti 
a nesnáze, a zachovej nám je při životu. Nakonec ve tvém jménu 
voláme ke svému nebeskému Otci: Otče náš… Amen 

 7



POSLÁNÍ 

Ježíš řekl: Amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mne, má život 
věčný. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, 
a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, 
nezemře. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí 
z toho chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé 
tělo, dané za život světa. ... Jako mne poslal živý Otec a já 
mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne. 
Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe – ne jako jedli vaši 
otcové, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude navěky. (J 6,47–
58) 

POŽEHNÁNÍ 

Ať nám Bůh žehná v naší práci, ať nás Bůh vede v našem 
rozhodování, ať nám Bůh otevře srdce pro potřeby našich 
bližních, ať nás Bůh potěší v našich  úzkostech a zbaví 
zbytečných starostí. Amen 

 
PÍSEŇ č. 486 Svaté Boží požehnání    
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KONFLIKT NA KYPRU 

VSTUPNÍ SLOVA 

Na svět přišlo světlo, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, 
protože jejich skutky jsou zlé. Každý, kdo dělá něco špatného, 
nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly 
najevo. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se 
ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. (J 3,19-21) 
 Amen 

PÍSEŇ č. 422 Ó světlo světa, Ježíši 

MODLITBA 

Hospodine, Pane náš, každý den je něčím krásný. Každá chvíle 
něčím nadějná. Ale my to často nevidíme a trápíme se nad tím, co se 
nám zrovna nedaří, co nás bolí a z čeho máme strach. Ty k nám chceš 
dnes znovu promluvit. Ne proto, abys nám nahnal strach. Nepřicházíš, 
abys nás soudil a trestal. Tvé Slovo nám dává sílu a otevírá oči. Tvé 
Slovo nás uklidňuje a připravuje na nové úkoly. Děkujeme ti, Pane, za 
každou radost, kterou jsme směli v minulých dnech prožít. Za naše 
rodiny a přátele, za práci, kterou jsme mohli vykonat, za úspěchy, 
kterých jsme dosáhli. Za hudbu, která nám zvedla náladu, za jídlo, na 
kterém jsme si pochutnali. Odpusť nám, prosíme, co jsme v minulých 
dnech pokazili a nezvládli. Odpusť nám čas, který jsme promarnili. 
Slova, která měla zaznít a nezazněla. Pomoc, na  kterou druzí marně 
čekali. Prosíme, dej, abychom své chyby mohli co nejdříve napravit 
a nikdy neztráceli naději. Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

Z knihy Skutků apoštolských poslyšte ze 13. kapitoly prvních 
12 veršů: 
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V Antiochii byli v církvi proroci a učitelé: Barnabáš, Simeon 
zvaný Černý, Lucius z Kyrény, Manahem, který býval druhem 
tetrarchy Heroda, a Saul… 

PÍSEŇ č. 679 Uč nás na cestě pravé 

KÁZÁNÍ 

Základem kázání je přečtený oddíl z 13. kapitoly knihy Skutků, 
z níž nyní připomenu 2. verš: 

Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: 
„Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je 
povolal.“  

Milí bratři a milé sestry! Příběh, který jsme dnes přečetli, tvoří 
ve vyprávění Skutků apoštolských významný zlom. Zde začínají 
misijní cesty apoštola Pavla. Ne že by se do té doby evangelium 
nešířilo. Dokonce i na Kypru už bylo hlásáno Slovo Boží. Zasloužili se 
o to křesťané, kteří sem uprchli po prvním pronásledování církve (Sk 
11,29). Do mnohých měst a vesnic se evangelium dostalo tak říkajíc 
samovolně. Tím, jak se lidé stěhovali, cestovali a obchodovali. 
V Antiochii se však poprvé stane, že se církev pod vlivem Ducha 
svatého rozhodne vyslat své posly do světa, aby křesťanskou víru 
systematicky šířili a posloužili tak lidem ke spáse. Cílem však není, jak 
by se mohlo zdát, získání nových členů církve. V pozadí není ani touha 
mít větší vliv nebo vyšší finanční příjmy. První generace křesťanů 
včetně apoštola Pavla byla přesvědčena o blízkém konci světa 
a druhém příchodu Ježíše Krista. Svým způsobem jim tedy mohlo být 
jedno, zda lidé na Kypru ještě uslyší evangelium. Docela dobře se 
mohli spokojit se svou vlastní spásou. Konec konců i my myslíme 
především na to, co dává víra nám osobně. 

Ale v syrské Antiochii dojde ke zlomu. Pět mužů na 
modlitbách rozeznalo, že před nimi vyvstal nový úkol. Nespokojit se 
s vlastní záchranou, ale jít do světa, jít za jednotlivými lidmi a dát jim 
stejnou možnost, jakou měli oni, když je oslovilo evangelium. Těm 
pěti lidem nešlo o to vyniknout před Bohem, ale záleželo jim na 
druhých lidech víc než na vlastním klidu a pohodlí. Křesťanská misie 
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má tedy dva základní důvody. Tím prvním je Boží pověření. Puzení 
Ducha svatého. Úkol, který nedá člověku spát. Zvěstování evangelia 
není věc, do které by se měli lidé hrnout sami. Kázat nemají ti, kteří 
rádi mluví, ale spíše ti, kteří si na to netroufají a vědí, že to neumí. Ale 
jiní jim řeknou: „Pán Bůh tě posílá. Ježíš tě potřebuje.“ Tak se to stalo 
v Antiochii. Pět lidí se modlilo a náhle před nimi vyvstal úkol i dva 
lidé, kteří jej mají vykonat. 

Druhým stejně důležitým předpokladem k misii je láska 
k lidem. Bez ní by bylo zvěstování evangelia jen projevem vlastní 
seberealizace a touhy být důležitý. Ke kázání evangelia musí být stejná 
láska a trpělivost, jakou mají třeba ti, kteří pomáhají postiženým nebo 
navštěvují nemocné. Když někomu vykládáme o Ježíši Kristu, 
neděláme to proto, abychom byli dobří v Božích očích. Kdo se pouze 
rád poslouchá, ten nikoho k víře nepřivede. Komu však na lidech 
záleží a kdo s nimi má trpělivost, ten dřív nebo později pozná, že jeho 
služba přináší ovoce. 

Rozhodnutí k misii a cestě na Kypr vzniklo na základě 
společných modliteb. Všimněme si, že modlitba není pouhé snášení 
požadavků a proseb, ani pouhá chvála a děkování, ale také 
naslouchání. V modlitbě nejde jen o to, co my řekneme Pánu Bohu, ale 
také o to, co Pán Bůh řekne a naznačí nám. Umíme Pánu Bohu 
naslouchat? Jsme připraveni na to, že se na nás Ježíš s něčím obrátí 
a že to může znamenat změnu v našem životě? Modlitba je rozhovor. 
Já mohu říci Pánu Bohu, po čem toužím a co mě trápí, ale také Pán 
Bůh může říci nám, co on potřebuje od nás a kde před námi otevírá 
prostor a cestu. Modlitba neznamená jen něco odříkat a zazpívat, ale 
také se Bohu otevřít a být připraven sám sebe změnit. 

Proč první apoštolé zvolili za cíl své cesty právě Kypr? 
Nepochybně proto, že se zde jeden z nich narodil. Jdou domů - mezi 
své. Později půjdou i jinam, k lidem docela cizím, ale na začátek volí 
prostředí, které Barnabáš dobře zná. Bude svědčit těm, mezi kterými 
vyrostl, jejichž myšlení si umí představit a argumenty předvídat. 
Každý z nás má někde svůj Kypr. Lidi, s nimiž pracuje nebo chodí na 
výlety. Přátele, s nimiž si píše a debatuje na internetu. Právě těm 
můžeme evangelium zprostředkovat nejlépe. Lidem, kteří nás znají 
a vědí, co jsme zač. I když nejsme dokonalí, jsme pro ně čitelní. Vidí 
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na nás, že křesťanská víra není žádný fanatismus, ale dobrá životní 
opora a východisko. 

Cesta po Kypru trvala jistě několik měsíců a apoštolé při ní 
navštívili řadu měst a vesnic. Vyprávění se však soustředí na událost, 
která byla něčím výjimečná, a dlužno říci, že výjimečná zůstala ještě 
dnes. Pavel s Barnabášem byli pozváni k místodržiteli ostrova Sergiovi 
Paulovi. Čteme o něm, že to byl muž vzdělaný, to znamená sečtělý 
a otevřený novým myšlenkám. O tom svědčí i jeho kontakt 
s židovským prorokem, jehož jméno Barjezus znamená Syn Jozuův. 
Říkalo se mu však Elymas, což znamená kouzelník. Z několika 
strohých poznámek je těžké říci, co přesně to bylo za člověka. Ale 
podobní lidé se tehdy po světě potulovali. V Samaří uváděl lidi v úžas 
Šimon Magus, na Kypru Barjezus a v Efezu zase jakýsi Skýva. 
Všechno to byli lidé, kteří zneužívali náboženství k tomu, aby získali 
na lidi vliv a vytáhli z nich peníze. Doba kolem přelomu letopočtu byla 
nábožensky velmi lačná. Lidé přestávali věřit starým olympským 
bohům. Židovství se svou vírou v jediného Boha a pevnými morálními 
zásadami mnohým imponovalo. Ale Barjezus nebyl žádný moudrý 
rabín. Byl to náboženský podnikatel, který nabízel svou vlastní směs 
židovství, magie a pohanství, a tím vycházel vstříc tehdejší poptávce. 
Sergius Paulus měl tedy u sebe člověka, který mu vykládal zajímavé 
věci a zřejmě měl na něho značný vliv. 

Podobnou situaci známe i dnes. Lidé čtou všechno možné, 
zajímají se o různé záhady a poměrně snadno se dají ovlivnit těmi, 
kteří umí druhé strhnout a ovládat. Obzvláště tím trpí lidé, kteří nejsou 
zakotveni v žádné církvi a v duchovních věcech se neorientují. Když 
třeba onemocní nebo se jim něco zlého přihodí a potřebují pomoc, jsou 
snadno zranitelní i oslovitelní a podléhají všemu, co slibuje snadné 
řešení. Navštěvují různé kurzy a cvičení, zkoušejí všelijaké návody na 
šťastnější život a vyhledávají uzavřená společenství. Církev to 
v takové konkurenci nemá jednoduché, protože nenabízí snadná řešení! 
Křesťanská víra nevidí svět černobíle. Nezbavuje člověka 
odpovědnosti. Neslibuje laciné zázraky. Neschovává se za mystické 
zážitky. Evangelium je příliš poctivé na to, aby se z něho stal trhák, 
který strhne davy. 
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Apoštol Pavel má před sebou vzdělaného člověka, který je pod 
vlivem manipulace a kouzel. Pavlovo kázání o Boží lásce a milosti 
nemůže zapustit kořeny v srdci, které je okupováno cizí moci. Tváří 
v tvář tomuto vlivu se Pavel rozhodne pro neobvyklý krok. Nazve věci 
pravým jménem. Svého ideového nepřítele označí jako syna ďáblova 
a svolá na něj Boží trest. Elymas oslepne. Z dnešního pohledu se 
apoštol zachoval krajně netolerantně. V té době to však byl postup 
zcela běžný. Božími tresty hrozil kde kdo. Antická vyprávění o bohu 
Asklepiovi, ale i rabínské texty z té doby jsou plné historek, v nichž 
bůh někoho potrestá za jeho neposlušnost. 

Jenže v evangeliu nic podobného nenajdeme! Když chtěli 
učedníci svolat oheň z nebe na neposlušné Samařské, odmítl je Ježíš 
slovy „Nevíte, o čem mluvíte“. V kázání na hoře nám radí milovat své 
nepřátele. Jen jednou jedinkrát Ježíš použil své moci, aby někoho 
potrestal. Ale doplatil na to pouze strom! Fíkovník, který uschnul na 
znamení toho, že Izrael nepřijal Ježíšovo svědectví. V pozdějších 
apokryfech najdeme trestajícího Ježíše mnohokrát, ale právě to svědčí 
o tom, že dobová očekávání byla zcela opačná, než jaké je skutečné 
evangelium. Lidé od Boha čekali tresty. Ježíš však přinášel pomoc 
a vysvobození. Ježíš uzdravoval, ale na jeho slovo nikdy nikdo 
neonemocněl! 

Apoštol Pavel byl jeho věrným učedníkem. Do Říma píše: 
Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují (Ř12,14). Do Korintu 
píše: Jsme-li tupeni, žehnáme, když nám zlořečí, odpovídáme laskavě 
(1K 4,12). Proč se na Kypru této zásady nedrží? 

Nejbližší příběh, který nám to může pomoci vysvětlit, je 
životní zlom, který prožil apoštol Pavel sám. I on přece na čas oslepl 
a museli ho dovést do Damašku. Teprve když poznal, že se mýlí 
a protiví samotnému Bohu, otevřel se před ním nový svět milosti. 

Pavel tedy nepřeje kouzelníku Elymasovi nic zlého. Nesvolává 
na něj Boží trest ani neštěstí. Nechce mu ublížit. Chce mu však ukázat 
bolestnou cestu, kterou i on sám musel projít a bez níž by se sám 
od sebe nikdy nezastavil. Slepota, která Elymase potká, bude na 
omezený čas. Není to prokletí. Je to znamení, které má ukázat 
bezradnost a bezvýchodnost kouzel, kterými až dosud Elymas na lidi 
působil. Ten, který uměl s lidmi šikovně manipulovat a vnutit jim své 
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myšlenky, je náhle zastaven mocí, která je na rozdíl od té jeho 
skutečná a nepřemožitelná. 

Pro nás může být tento neobvyklý příběh upozorněním, že 
někdy se člověku neotevřou oči jinak, než tím, že prožije těžkou krizi, 
a pouze díky ní si uvědomí prázdnotu svého počínání. Povzbuzující na 
tom je, že krize, které na nás Pán Bůh dopouští, nemají sloužit jako 
trest, ale jako pomoc, která nám otevře oči. Někdy s námi totiž nic 
jiného nehne. Po dobrém si říci nedáme. Musí přijít krize, kdy si 
sáhneme na dno svých sil, a teprve pak nám dojdou věci, které jsme 
nechtěli vidět a uznat. 

Jestli nás Pán Bůh někdy trestá, pak vždycky jen k dobrému. 
Asi bychom si netroufali modlit se jako Pavel, aby na někoho přišla 
očistná krize. Ale sami na sobě někdy vidíme, že dokud nás život 
neskřípne, některé věci si nepřiznáme a neuvědomíme. Díky Bohu jsou 
tyto krize pouze dočasné. Když na nás dolehne něco zlého, smíme 
věřit, že to není definitivní. Žádné trápení, které nás potká, není věčné. 
Boží milosrdenství se obnovuje každého jitra. Po temné noci přichází 
jasné ráno, po bolesti úleva, po průšvihu poznání, po válce mír, po 
dešti duha, po smrti vzkříšení. Amen 

MODLITBA 

Pane Ježíši Kriste, co jsme my lidé, že si o sobě tolik myslíme? 
Stačí tak málo, a chvějeme se strachem. Dej, ať se nám trápení, která 
na nás dolehla, obrátí k dobrému. Dej, ať díky jim poznáme, jak 
snadno my lidé chybujeme, ale jak mocná je tvá láska a milosrdenství. 
Vždyť ty jsi jediný Bůh, který nesoudí, ale odpouští. Amen 
 
PÍSEŇ č. 420 Slunce pravdy milosti 
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SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Pane Ježíši Kriste, prosíme tě za všechny, kteří jsou v zajetí 
něčeho zlého. Je mnoho lidi, kteří propadli alkoholu, drogám, hazardu, 
nebo jsou pod vlivem nějaké sekty či party. Je těžké se z tohoto vlivu 
vymanit. Je těžké se rozejít s tím, co nás spoutává, a začít nový život. 
Prosíme, pomoz těm, kteří to zatím nedokázali. 

Prosíme za lidi, kteří si libují v tom, že druhé ovládají a mají 
nad nimi moc. Prosíme za lidi, kteří zneužívají svého postavení, síly, 
chytrosti nebo bohatství. Prosíme, aby si uvědomili, že se budou zasvé 
činy jednou zodpovídat, a využili svých schopnosti k dobru druhých. 

Prosíme za církev, aby ve svém středu objevila dostatek lidí, 
kteří přijmou pověření šířit tvé Slovo a povzbuzovat tak lidi k naději 
a radosti ze života.  

Prosíme za naše nemocné, prosíme za ty, kteří mají strach 
z toho, co je čeká,  prosíme za všechny, kteří ztratili někoho blízkého 
a zůstávají sami. Věříme, že s tvou pomocí může člověk překonat 
a unést i to, co je nad jeho síly. A všechno, čemu společně věříme 
a v co doufáme, vkládáme do společné modlitby, kterou jsi nás naučil. 
Otče náš... Amen 

POSLÁNÍ 

Ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. 
Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, 
abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, 
nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, 
abyste mohli obstát. A proto, moji milovaní, utíkejte před 
modlářstvím. ´Všecko je dovoleno´– ano, ale ne všecko 
prospívá. `Všecko je dovoleno´–- ano, ale ne všecko přispívá 
ke společnému růstu. Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať 
má ohled na druhého! Všecko čiňte k slávě Boží.  Nebuďte 
nikomu kamenem úrazu, já se také snažím všem vyjít vstříc. 
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Nehledám svůj vlastní prospěch, nýbrž prospěch mnohých, aby 
byli spaseni. (1K 10) 

POŽEHNÁNÍ 

Ať vám víra v Boha dá sílu odolat zlému, ať vám milost Ježíše 
Krista dá odvahu znovu začít, ať vám moudrost Ducha svatého 
dá nalézt slova, která druhým otevřou oči.  Amen 

 
PÍSEŇ č. 419 Mocný Bože, při Kristovu 
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JÁKOBŮV SEN 

VSTUPNÍ SLOVA 

Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. 
Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný. Nadarmo 
časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco 
Bůh dopřává svému milému spánek. (Ž 127,1-2) Haleluja! 

 
PÍSEŇ č. 84 Věčný Bože, silný v boji (1-2.5-6) 

MODLITBA 

Pane, před tebou není nic skryto. Znáš naše bdění i náš spánek. 
Znáš také naše sny. Víš, po čem toužíme, co bychom přáli sobě a svým 
blízkým. Ty také rozumíš tomu, o čem jsme už přestali snít. Záměry 
a předsevzetí, které jsme vzdali. Marné plány, které jsme nedokázali 
naplnit. A také víš, co nás děsí. Z čeho máme strach, že by mohlo 
přijít, ochromit naše životy a rozbít naši lásku.  

Se svým neklidným, ale i zasněným srdcem přicházíme dnes za 
tebou. Všechno, co si v něm neseme, tobě odevzdáváme. Prosíme, jako 
k bratřím a sestrám před námi, promluv dnes i k nám prostřednictvím 
biblického poselství. Vlej Ducha do dávných příběhů, aby se dotkly 
našich osobních příběhů. Naplň nás pokojem. Ujisti nás, že jsi při nás, 
ať kráčíme jakoukoliv cestou.  

Oslov nás Kristovým evangeliem, ať jím žijeme i během 
všedních dnů. Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

První biblické čtení je z Evangelia podle Matouše, z kapitoly 
18., od verše 10. do 14.: 

Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto 
maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi… 
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PÍSEŇ č. 482 Jak rozkošné a milé 

KÁZÁNÍ   

Základ kázání je zapsán v První knize Mojžíšově, v kapitole 
28., od verše 10. do poloviny verše 19.: 

Jákob vyšel z Beer-šeby a šel do Cháranu. Dorazil na jedno 
místo a přenocoval tam, neboť slunce již zapadlo… 

Určitě se vám už někdy přihodilo, že se ráno probudíte 
a snažíte se rozpomenout, co se vám právě zdálo. Dost často se vám 
vůbec nepodaří uniklou vzpomínku přivolat. Třebaže ještě před 
chvilkou ve vaší spící mysli probíhal živý sen, vy si ani při nejlepší 
vůli nedokážete vybavit, co se v něm odehrávalo. Mnohdy z toho snu 
zůstane jenom pocit či dojem. Radost, strach, nejistota. Dojem dobrý 
nebo špatný, podle toho, jaký ten sen byl. Už odešel, zmizel, ale ještě 
zcela nevyprchal. Zbyla z něj vůně, nebo zápach. Jakási základní 
informace, náboj snu, hlavní poselství, které jsme si schopni ze spánku 
přenést. 

Sestry a bratři, dnes k nám z bible promlouvá Jákobův sen. Je 
to jeden z mnoha snů, zmiňovaných v Písmu svatém. A jako po 
každém probuzení, ani zde nemůžeme určitě říci, zdali se nám líčí sen 
celý. Spíše se dovídáme jeho hlavní poselství. Co ze snu přetrvalo, co 
je přenosné do bdělého stavu. Základní poselství, s nímž probuzený 
Jákob půjde dál. 

Jákob. Pro nás jen cizokrajné, starobylé jméno. Jenže ona to 
v hebrejštině byla skoro nadávka. Lstivec, Úskočný. Všechno tohle se 
ozývalo v Jákobově jménu. Nikoliv náhodou. Jákob prokázal, že se 
podle lsti nejmenuje nadarmo. Před časem napálil svého bratra Ezaua 
a podsunul mu lákavý pokrm. Lehkověrný bratříček mu skočil na špek 
(tedy vlastně na čočku) a vyměnil za ni své prvorozenství. V touze po 
pořádném žvanci se vzdal svého výsadního a zodpovědného postavení 
nejstaršího syna. A pak ten lstivý Jákob oklamal i svého otce, když se 
oděn do kožešiny vydával za chlupatého sourozence. Pak už nebyl 
problém ze slepého otce vymámit požehnání. Úskokem, lstí, 
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podvodem odsunul Jákob své dvojče na druhou kolej. Teď je on 
prvním v rodu. Teď je on pokračovatelem a ochráncem rodinného 
dědictví. Teď se on probojoval k zaslíbenému požehnání. Ezau je až 
další v pořadí. Nedbal na své vyvolení a nyní musí čekat, co naň 
zbude. 

A Ezau zuří, rozhodnut vypečeného bratra zabít. Proto Jákob 
utíká. Co je mu platné, že získal nárok na požehnání. Nyní je z něj 
uprchlík. Opouští zaslíbenou zemi a odchází do ciziny. Emigrant. 
Spolu se spoustou lidí zažívá zlomový okamžik. Opouští svou zemi, 
aby mohl důstojně žít jinde. Dobře ví, co se láme. Zde chci žít, 
a nemohu. Zde vidím svůj úkol, ale nemohu nic dělat. Zde je domov 
můj, ale já v něm nesmím bydlet. Mému životu zde hrozí zakrnění, 
zkáza, nicota.  

Uprchlík Jákob si na sklonku dne ustele kdesi na mezi. Pod 
hlavu si dá kámen. Kámen místo polštáře, divná představa. Možná 
jenom u hlavy coby jednoduchá ochrana, každopádně: pohodlný 
spánek vypadá jinak. Ale Jákob přesto spí a zdají se mu sny. Jak jen 
může v takovou vypjatou chvíli klidně spát? Copak by neměla být jeho 
noc bezesná, plná děsivých přízraků a přerývaného klimbání? Snad si 
Jákob před usnutím pobrukoval písničku: Nestaví-li dům Hospodin, 
nadarmo se namáhají stavitelé… Nadarmo časně vstáváte, dlouho 
vysedáváte, zatímco Bůh dává svému milému spánek. (Ž 127,1n) Snad 
se v téhle noci zrodily první verše onoho pozdějšího žalmu 127. Jákob 
usíná sice nenáviděn bratrem, zato milován Hospodinem. Proč 
milován, kvůli čemu a zač milován, se neptejte. To nelze vysvětlit, lze 
se stále jen udiveně ptát, proč nás vlastně Hospodin stále miluje.  

Jákob spí a zdá se mu sen. Hle, na zemi stojí žebřík, jehož 
vrchol dosahuje k nebesům, a po něm vystupují a sestupují poslové 
Boží. Žebřík mezi nebem a zemí. Z bible známe i jiný pokus propojit 
pozemské s nebeským. V městě zvaném Bábel neboli Babylon lidé 
stavěli mohutnou věž, točitou rampu, po níž chtěli vystoupat až do 
božských výšin. Sami víte, jak špatně to tenkrát dopadlo. Emigrant 
Jákob má však nyní namířeno do téže říše – za cíl má město Chárán 
v babylonském království. Čeká jej Bábel se svými pochybnými 
cestičkami do nebe. Jako poslední obraz, který si Jákob má odnést 
z rodné země, se mu ukazuje žebřík. Tuto vizi si má nést v sobě dál, 
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tohle přesvědčení, tenhle dobrý výsledek rodičovské výchovy. Bůh 
a člověk si nejsou lhostejní. Nebe a země si nejsou lhostejné, jsou 
propojeny. Ale jinak než ve velkolepých, a přitom pošetilých lidských 
plánech. Přístup člověka k Bohu se nebuduje jako věž zespoda, to 
končívá zmatkem. Naopak, je to jako když s paluby lodi hodí žebřík 
těm, kdo jsou dole. Je jisté, že ten žebřík dosáhne až nahoru. 
A v Jákobově snu to není člověk, kdo se sám svou silou vyšplhá až 
k Bohu. Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům, 
a po něm vystupují a sestupují poslové Boží. Mezi člověkem a Bohem 
probíhá výměna. Spojení funguje. Ale člověk přitom zůstává na zemi, 
nepotřebuje se drápat vzhůru. Pomoc od Boha nás zastihuje už tam, 
kde jsme. Je to použitelná komunikace. 

Někteří pečliví vykladači podotýkají: Pozor, sledujte, kudy 
a jak se poslové pohybují. Napřed je psáno, že vystupují, teprve pak, že 
sestupují. Nikoliv, že by napřed slezli dolů, obhlídli situaci a pak se 
vrátili nahoru do bezpečí. Oni už dole jsou, jsou to lidé mezi lidmi, 
kteří na životních cestách laskavým Božím přístupem doprovázejí 
druhé, obzvláště ty ohrožené. Zde, na hranici země, před vstupem do 
ciziny, jako by se u Jákoba měnila stráž. Dosavadní poslové Božího 
milosrdenství odcházejí a místo nich přicházejí noví. Jákob smí do 
dalších dnů kráčet s jistotou. „Až dosud jsem měl při sobě lidi, kteří mi 
dokazovali Boží náklonnost. Nyní sice mizí, ale přijdou další. I nadále 
budu mít pomocníky, prostředníky Boží péče, opravdové posly Boží, 
anděly.“ Tímtéž si byl jistý i Pán Ježíš. V prvním čtení z evangelia 
připomíná, že nebeský Otec myslí na všechny lidi, včetně ztracených, 
nenáviděných a prchajících ze zaslíbené země, a má pro ně připravené 
své posly s poselstvím záchrany. 

Jákobův výjev s žebříkem však pokračuje. Nad ním stojí 
Hospodin a praví: „Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh 
Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého 
potomstva bude jako prachu země. Rozmůžeš se… V tobě a v tvém 
potomstvu dojdou požehnání všechny čeledi země. Hle, já jsem 
s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této 
země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem slíbil.“ Slyšíme zde 
velikou Boží přísahu. Hospodin se Jákobovi zavazuje, že s ním bude 
na všech jeho životních cestách. Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit. 
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Právě tato slova potřeboval Jákob slyšet. Nebude v cizí zemi ztracen, 
bude s ním jeho Bůh. A jednoho dne se vrátí domů. I pro něj, 
úskočného, lstivého mladíka platí totéž, co platilo pro jeho dědečka 
Abrahama a pro jeho otce Izáka. Bůh je věrný, neopustí své milované 
a dokonce skrze ně bude mít prospěch i jejich okolí. Třebaže jsou to 
nespolehliví bídáci. V tobě a v tvém potomstvu dojdou požehnání 
všechny čeledi země.  

Když se Jákob ráno probudil, snad tušil, že se mu toho zdálo 
víc. Sen byl mnohem košatější. Ale to už tak bývá, že se do nového 
jitra protlačí jen nejsilnější pocit či dojem. Noční sen po sobě zanechal 
příjemnou vůni. Vůni naděje, bezpečí a důvěry. Já, pochybný člověk, 
jsem spojen s nebesy, Bůh o mně ví a bude stále se mnou. Jak krásné 
by bylo, kdyby všechny sny končily tímto tónem. Kdyby končily 
takovým vědomím, takovou vírou. 

Za časného jitra vzal Jákob kámen a postavil jej jako posvátný 
sloup; svrchu jej polil olejem. Tomu místu dal jméno Bét-el, to je Dům 
Boží. Velice snadno se nám sny vytratí z mysli. Vždyť kdo si ještě při 
snídani vzpomene, co se mu po probuzení honilo hlavou? Jákob 
nechce o svůj sen přijít. Za rozbřesku staví pomník. Materiál měl po 
ruce – hned u hlavy. Od nynějška ať kámen připomíná, co Bůh slíbil. 
„Budu s tebou, ochráním tě, přivedu tě domů.“ No a ovšem ještě ono 
jméno. Bét-el. Dům Boží. Žádný skvostný chrám, prostě jenom 
vztyčený, omaštěný kámen. A přeci nese jméno Bét-el. Dům Boží. 
Připomínka dobrého Boha na obyčejném místě. Takhle si staví dům 
Hospodin. Marně se namáhají stavitelé; pokud si nepřipomínají Boží 
slova, dům Boží nikdy nevybudují. Kde se připomíná jeho slovo, kde 
lidé věří jeho zaslíbením, tam přebývá Bůh.  

Hle, já jsem s tebou. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem 
slíbil. Po velikonocích poslal vzkříšený Kristus své učedníky do světa 
podobnými slovy. Jděte a získávejte mi učedníky. Hle, já jsem s vámi 
po všechny dny. Po vzoru svého praotce máme my, duchovní potomci 
Jákobovi, vyjít do světa. Jít do světa vytvářet Bét-el. Boží dům. 
Církev. Místo, kde se připomíná Boží slovo a kde lidé věří Božím 
slibům. Při tomto poslání se na nás vztahuje totéž Boží povzbuzení: 
Hle, já jsem s tebou. Já jsem s vámi. Amen 
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MODLITBA 

Dobrý Bože, provázej nás, jako jsi provázel svého milovaného 
Jákoba. Na všech našich cestách nás, prosíme, ujišťuj, že jsi s námi 
a že nás bezpečně dovedeš k dobrému cíli. Amen 

 
PÍSEŇ č. 618 Modré nebe, slunce zář 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Bože, ty rozumíš tajemství lidských srdcí. Prosíme, očišťuj 
naše srdce od všech špatností, abychom byli lidmi přímými 
a spravedlivými, kteří jsou svému okolí k užitku.  

Prosíme, připomeň nám naše dávné sny. Ať si uvědomíme, jak 
hodně jsi byl od těch dob s námi.  

Prosíme, posiluj naši paměť, ať si připomínáme tvá zaslíbení. 
Ať jdeme světem s jistotou, že jsi při nás – svou ochranou, svým 
vedením, svým soucitem. Nenech nás marně se namáhat, když stavíme 
na svých bláhových snech. 

Veď naše kroky do společenství svého lidu. Pomoz nám 
vytvářet ve světě tvůj dům, církev, ve které se tvá svatá slova čtou, 
vykládají a přijímají do života. 

Věříme, že cesta víry a následování Krista je tou nejlepší 
možností. Jasné světlo tvé pravdy rozsviť před lidmi hledajícími, 
zklamanými, pochybujícími.  

Přimlouváme se za lidi, kteří ztratili domov, kteří utíkají před 
neštěstím, bídou, nepřátelstvím. Buď jejich ochráncem, vždyť tys 
chránil i uprchlíka Jákoba.  

Přimlouváme se za nemocné. Podle své vůle jim dávej zdraví. 
Buď útěchou trpícím a umírajícím. Buď společníkem osamělých. 

Opatruj naše blízké. Prosíme, naplň naše prosby a pomoz nám, 
abychom je v rámci svých možností sami naplňovali.  

Jako Boží děti modleme se společně: Otče náš… Amen 
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POSLÁNÍ 

Přicházejte tedy k Pánu, kameni živému, jenž od lidí byl 
zavržen, ale před Bohem je ‚vyvolený a vzácný‛. I vy buďte 
živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli 
svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro 
Ježíše Krista. Neboť v Písmu stojí: ‚Hle, kladu na Siónu kámen 
vyvolený, úhelný, vzácný; kdo v něj věří, nebude zahanben.‛  
(1Pt 2,4-6) 

POŽEHNÁNÍ 

Hospodin ať ti žehná. Ať naplní tvé nohy silou a tvé ruce 
citlivostí. Ať naplní tvé uši hudbou a tvé oči smíchem. Ať 
naplní tvá ústa jásotem a tvé srdce radostí. Tak ať ti požehná 
Bůh Otec kvůli svému milému Synu svým svatým Duchem.
 Amen 

PÍSEŇ č. 549 Chvaliž Hospodina, slávy vždy Krále mocného 
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ANI JÁ TĚ NEODSUZUJI 

VSTUPNÍ SLOVA 

Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Amen 

Bože, předej své soudy králi a svou spravedlnost královskému 
synu, aby obhajoval tvůj lid spravedlivě a tvé ponížené podle 
práva. (Ž 72,1-2) Amen 

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

MODLITBA 

Pane, vyznáváme, že jsme všichni odkázáni na odpuštění. 
Denně se stáváme jeden pro druhého viníkem. Sami ale často 
odpouštíme těžko a neradi – zdá se nám, že jen my jsme v právu. 
Snadno propadáme pocitu ublíženosti a morální nadřazenosti nad 
ostatní, místo abychom poctivě a bez růžových brýlí pohlédli do 
vlastního srdce. 

Pane, otevíráš nám oči, abychom opět viděli pravdivě – sebe 
i ostatní. Ty nám odpouštíš i tehdy, když nedokážeme odpustit 
druhým, ani sami sobě. Probouzíš naše svědomí a napřimuješ nás 
k pokání. Posiluješ nás, když si nad sebou zoufáme a když propadáme 
pocitům méněcennosti. 

Pane náš, děkujeme ti, že s námi počítáš ve svém království. 
Prosíme, proměňuj nás tak, aby naše občanství v něm bylo 
požehnáním i pro naše bližním. Používej si nás k tomu, aby tvé 
království klíčilo už zde – skrze naše činy velkorysého milosrdenství, 
skrze bourání předsudků, skrze naši pomocnou ruku těm, kdo jsou na 
dně. Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

První čtení Písma svatého poslyšme z Proroctví Jeremjáše, 
z kapitoly 31., od 31. do 34. verše: 
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Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem 
izraelským i s domem judským novou smlouvu… 

 
PÍSEŇ č. 439 K nám popatř z nebes vysokosti 

KÁZÁNÍ 

Základem kázání je příběh o Ježíšovi a cizoložnici, zapsaný 
v Evangeliu podle Jana, v 8. kapitole, od 1. do 11. verše: 

Ježíš odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do 
chrámu… 

Sestry a bratři, jsou příběhy, v nichž Ježíš své současníky – 
a velmi často i nás – provokuje. Dráždí nás podivná logika Božího 
království. Ale jsou i příběhy, kde se s naším Pánem cítíme být jakoby 
na jedné lodi. Kde Ježíše dobře chápeme a kde on – zdá se – stejně tak 
dobře rozumí nám.  

Něco podobného asi cítíme, když slyšíme, jak Ježíš velkoryse 
odpustil hříšnici a jak to ještě navíc pěkně nandal nadutým 
a povýšeným farizeům. Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni 
kamenem! Tato věta se stala symbolem Ježíšovy lásky, která se staví 
proti všemu nemilosrdnému souzení a šikanování, proti úzkoprsému 
moralizování, proti zahleděnosti do vlastní dokonalosti, proti 
předsudkům, a tak by se dalo dál pokračovat.  

Ano, to všechno v našem vyprávění taky najdeme. Tedy: 
najdeme se v něm. Jen je otázka, na které straně v tom příběhu vlastně 
stojíme. Kam se zařadíme, k hříšnici odsouzené na smrt, nebo 
k rozhořčeným znalcům zákona, kteří chtějí dát průchod spravedlnosti? 
Obě pozice jsou trochu prekérní. Ale přece jen je nám příjemnější být 
v roli té hříšnice. Vždyť ta si nakonec navzdory velkému provinění 
zachrání život a dojde odpuštění u samotného Ježíše. To je jistě lepší, 
než nakonec odejít s hanbou pryč.  

Role farizeů je nám ale cizí i z jiného důvodu. Jde nám proti 
srsti hrát si na někoho, kdo rozhoduje o osudu druhého člověka – 
a ještě k tomu v kauze, která rozhodně není tak černobílá, jak se mohla 
zákoníkům zdát. Vždyť dobře víme, že na nevěru musejí být vždycky 
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dva, ale o cizoložném muži se tu kupodivu mlčí. On se snad ničeho 
špatného nedopustil? Tato hra je nějaká podivná. A navíc: kdo ví, jaké 
okolnosti tu ženu k cizoložství dohnaly! Vždyť lidské vztahy – zvlášť 
ty mezi mužem a ženou – jsou často tak zamotané, že odhalit v nich 
jednoznačného viníka a oběť je téměř nemožné.  

Ježíš je nám v této kauze sympatický, protože si nehraje na 
soudce nad lidskými životy v celé jejich spletitosti. A že dokáže 
přimhouřit oko nad naší slabostí. Dokonce může být pro někoho 
předchůdcem moderního člověka, který z mimomanželských záletů 
nedělá žádnou vědu. Může být i zastáncem práv žen proti mužskému 
sklonu vyvléct se z vlastního podílu viny a svádět vše na ženskou 
vychytralost a schopnost manipulovat. Ani ty, kdo o křesťanství nic 
nevědí, nemusí tento příběh nijak pohoršit: takovýto Ježíš je přijatelný 
i pro současnou společnost, která zpochybňuje vše – tradiční vztahy 
a hodnoty a nakonec i lidskou vinu. 

Jak je to ale ve skutečnosti s Ježíšem v našem příběhu? A jak je 
to s námi? 

Zákoníci a farizeové přivádějí do chrámu, kde Ježíš zrovna učí, 
ženu přistiženou při cizoložství. O jejich úmyslech se můžeme 
dohadovat, nicméně slyšíme, že jim v tuto chvíli zas tak moc nešlo o 
ženu a o její odsouzení či nápravu. Souzen a odsouzen tu má být někdo 
jiný – totiž Ježíš sám. Žena je vlastně jen záminka k tomu, aby Ježíš 
vyjádřil své stanovisko, přiznal barvu, a tak mohl být chycen za slovo. 
O té ženě měli zákoníci celkem jasno – dopustila se těžkého hříchu, to 
je nepochybné. Byla přistižena při činu, není potřeba hledat důkazy. 
Sama se odsoudila. Podle zákona by ji měl čekat nejvyšší trest.  

Znalci zákona tušili, že zde se nechá Ježíš „nachytat“. Je to 
přece známý přítel hříšníků, dokonce s nimi i stoluje – a teď se určitě 
jedné hříšnice zastane, čímž zpochybní zákon. Dobře vymyšlená past. 
A kdyby se náhodou Ježíš nad ženou neslitoval a s kamenováním 
souhlasil – ani tehdy by neunikl obvinění, tentokrát z buřičství: vždyť 
přece Židé pod římskou nadvládou sami nemají právo někoho popravit. 
A proto zákoníci a farizeové naléhají: Co říkáš ty, Ježíši? Co s ní 
máme udělat? 

Ježíš si s odpovědí dává na čas. Ví, že je to léčka. Nechce do ní 
skočit. Ale možná mu tato otázka ani nestojí za odpověď. Vždyť ti, co 

 26



ji pokládají, už tím dávají najevo, že jsou Ježíši zcela vzdáleni. Proto 
místo odpovědi Mistr píše cosi po zemi. Nevíme, co. Ale z toho, co se 
poté stane, jasně vysvítá, že právě teď se píše nová stránka v dějinách 
Božího lidu. Otevírá se nová kapitola v příběhu mezi Bohem 
a člověkem. To, co Ježíš nyní sděluje, si i my máme zapsat hluboko do 
srdcí – tak jako zapsal kdysi Mojžíš Hospodinův zákon na desky 
smlouvy.  

Ježíš po delším otálení otázku obrací zpět proti farizeům – 
a obrací ji i proti nám: kdo z vás je bez hříchu? Kdo z nás může něco 
takového o sobě tvrdit? Ježíš vyhmátl podstatu toho, co se dnes nazývá 
– trochu nespravedlivě – farizejství. Chcete žít zbožně podle zákona? 
A chcete, aby ho naplňovali i všichni ostatní? V pořádku. Tomuto 
zákonu jste ale stejně vzdáleni, jako tato hříšnice. Hřích, který vidíte 
u svých bratrů a sester, hledejte nejprve sami u sebe, volá Ježíš. Sami 
nejprve vydejte počet ze svého života, než budete odsuzovat druhé. 
Vždyť tím hříchem může být – a často je – i pocit vlastní nadřazenosti 
a samospravedlnosti, který umíme příliš dobře dávat najevo právě 
tehdy, když se setkáme s pokleskem někoho druhého.  

Ujasněte si nejprve, jak jste na tom každý z vás před Bohem – 
říká Ježíš i nám. Vždyť velmi často jsme to my, kdo stejně jako 
farizeové žádají trest. V rozhořčení nad zkažeností světa, který si 
ničeho neváží, ničemu nevěří a všemu se vysmívá. Jsme to také my – 
křesťané – v pohrdlivém odstupu od lidí, kteří místo Hospodina 
uctívají majetek, moc a slávu nebo povrchní zábavu. 

Ježíš nechce zákon zrušit – a už vůbec ne smazat rozdíl mezi 
dobrem a zlem. Jen nás varuje: dříve, než zákonem ospravedlníme 
kámen namířený proti našemu bližnímu, který se provinil, musíme se 
pod tento zákon sami postavit. Ježíš není poslem bezbřehé lhostejnosti 
vůči lidské špatnosti. Není apoštolem zpochybnění všech pravidel 
a zákonů. Naopak nás všechny vyzývá: i ty sám se zařaď mezi 
obžalované, ne na stranu soudců. Nejprve vyjmi ze svého oka trám, 
a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra. 
Toto přikázání nám bere z úst každý příliš rychlý odsudek druhého. 
Bere nám z rukou každý kámen, hozený ve jménu věrnosti Boží vůli. 
A vede k bolestivému zpytování sebe sama. 
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Na konci příběhu sedí na lavici obžalovaných vedle cizoložné 
ženy i sami farizeové a zákoníci. Jeden vedle druhého musejí uznat 
svou hříšnost a potupně odcházejí. A tak zůstává Ježíš s tou ženou sám. 
Marně bychom ale teď čekali, že konečně začne soudní proces – 
proces, kde je soudcem ten, kdo je sám bez viny. Ježíš říká: Ani já tě 
neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!  

Stalo se něco nečekaného: jediný pravomocný soudce se 
vzdává své výsady vynést rozhodující rozsudek. Zříká se soudu – 
stejně jako ti, kdo se nakonec s vědomím viny odplížili. Zůstává tu 
s ní, hříšnicí. Sedí tu spolu s ní, spolu s námi se všemi. Je tu s námi 
v našem selhání a v našich propastech. Kde se Bůh stává obžalovaným 
a odsouzeným, tam teprve může začít skutečné uzdravení.  

Kde jsme tedy v onom příběhu? A kde je Ježíš? Jsme asi na 
obou stranách zároveň. Někdy, spolu s cizoložnicí, ztrápeni vlastním 
selháním nad sebou skoro lámeme hůl. A někdy zase, spolu s farizeji, 
pyšní, že nejsme jako ostatní hříšníci, jako bezbožná společnost kolem 
nás. Ale na obou stranách je s námi i Ježíš. V našich průšvizích, ze 
kterých se neumíme vyhrabat, nás staví na nohy. A v naší pýše, 
rozdělující svět na „my“ a „oni“, nás volá k pokání. Zde i tam jsme pod 
Božím milosrdenstvím a odpuštěním. Bůh totiž neposlal svého Syna na 
svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kde je nám 
odpuštěno, můžeme přijmout Ježíšova slova: Jdi a už nehřeš! Amen 

MODLITBA 

Pane, nauč nás poslouchat tvůj hlas, volající k pokání a 
osvobozující k radosti nad tvou láskou, která tě přivádí i do našich 
největších temnot. Amen 

 
PÍSEŇ č. 324 Pane, ty jsi hoden chvály 
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SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Pane, prosíme tě za všechny, kdo selhali a chtějí se vrátit zpět 
na cestu, z níž sešli. Dej se jim poznat ve svém milosrdenství, které 
člověka staví na nohy.  

Prosíme i za ty, kdo si své selhání nepřiznávají a zdá se jim, že 
se pouze stali obětí zloby druhých. Dej se jim poznat jako pravda, která 
osvobozuje. 

Prosíme za všechny, kdo jsou s někým rozhádaní a zatím se 
neumějí usmířit. Prosíme za manžele, kteří se vzájemně odcizují, i za 
děti, které se bojí svých rodičů. Pane, dej nám všem okusit z pokoje, 
který si sami nedokážeme dát. 

Pane, prosíme za všechny, kdo rozhodují o osudech jiných lidí. 
Dej moudrost a nestrannost soudcům. Dej se všem lidem poznat jako 
ten, před kým jednou budou muset vydat počet ze svého života. 

Prosíme za všechny, kdo se cítí být odstrčení a nedocenění. 
Prosíme za lidi, kteří odešli do důchodu a mají pocit, že se stali pro 
společnost i pro své blízké nadbyteční. 

Pane, zjev se všude jako láska, která přesahuje všechny hranice 
i všechny naše úvahy a představy. Otče náš… Amen 

POSLÁNÍ 

Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem i mrtvých i 
živých. Proč tedy, ty slabý, soudíš svého bratra? A ty, silný, 
proč zlehčuješ svého bratra? Všichni přece staneme před 
soudnou stolicí Boží. Neboť je psáno: ‚Jako že jsem živ, praví 
Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk 
vyzná, že jsem Bůh.‛ Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet 
Bohu. Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak 
jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu 
a nepůsobili pohoršení. (Ř 14,9-13) 
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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 a vcházení nyní i navěky. Amen  

 
PÍSEŇ č. 485 Král věčný nás požehnej 
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POMOC PRO MALOVĚRNÉ 

VSTUPNÍ SLOVA 

Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Amen 

Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi 
osvědčená. Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země 
a základy hor se pohnuly v srdci moří. (Ž 46,2–3) Amen 

 
PÍSEŇ č. 67 Ó Pane, smiluj se nad námi 

MODLITBA 

Všemohoucí Bože, s radostí si uvědomujeme, že svět, který nás 
obklopuje, je tvým dobrým stvořením. I když mu často nerozumíme 
a zdá se nám, že se dostal do rukou sil, které se ti protiví, přece nás 
ujišťuješ, že nevypadl z tvých rukou. Prosíme tě, obnov naši důvěru 
v jeho dobrý smysl a cíl. 

Pane Ježíši Kriste, ty ses na své cestě setkal a utkal se vším, co 
nás ohrožuje a drtí, co nám bere radost ze života. Poznal jsi i naši 
slabost, náš strach, který nás spoutává a brání nám spočinout v tobě. 
Prosíme tě, rozháněj naši ustrašenost uprostřed bouří naší doby a veď 
nás ke spolehnutí na tvé milosrdenství a záchranu.  

Duchu svatý, prosíme, naplňuj naše srdce pokojem a odvahou, 
ať dokážeme vnášet do našeho světa naději, která se vzpírá všem 
dobovým prognózám. Veď nás k poznání, že jsme drženi a neseni 
tajemnou, a přece skutečnou mocí. Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

První biblické čtení poslyšte z Proroctví Izajáše, z kapitoly 51., 
od verše 9. do 11.: 

Probuď se, probuď, oděj se mocí, Hospodinova paže: Probuď 
se… 
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PÍSEŇ č. 192 Dobře staví, kdo zná a ví 

KÁZÁNÍ 

Druhé čtení, které je i základem kázání, je z Evangelia podle 
Matouše, z kapitoly 14., od verše 22. do verše 33.: 

Hned nato přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli 
před ním… 

Ty malověrný, proč jsi pochyboval?, ptá se Ježíš Petra. Co je 
vlastně malá víra? Možná pomůže, když si představíme její opak: víru 
velkou, stálou, pevnou – takovou, jaká by se asi slušela na apoštola, 
který byl nazván skálou. V jedné písni zpíváme, že tato víra skálou 
dokonce pohne; je to víra, která po vodě jde. Pochybuji, že se někdo 
takovou vírou může pochlubit. Spíš se všichni můžeme připojit 
k prosbě: Dej mi, Pane, víru. 

Takže ten příběh o malověrném Petrovi je příběhem o nás 
všech. Nevěřící mají leckdy pocit, že víra buď je, anebo není. Nic mezi 
tím. Stane-li se člověk věřícím, v tu chvíli prý opouští všechny 
pochybnosti, zmatky, bouře a vplouvá do klidného přístavu spočinutí 
v Bohu.  

Příběh o Petrovi hovoří jinou řečí. Petr není ojedinělý hříšník, 
kolísající ve víře. V Petrovi a hrstce učedníků na kymácející se loďce 
spatřovali křesťané odedávna obraz církve. Víra může být malá. Třeba 
ne vždycky, ale jen v určitých životních obdobích. Ale k víře patří, že 
neustále bojuje o přežití, bojuje s vlastním skomíráním, s únavou 
a ohrožením ze všech stran. 

Výchozí situace církve, malověrné církve, je situace 
opuštěnosti. Ježíšovi učedníci se vydávají sami na cestu. Jejich Mistr je 
tam posílá. A příliš nepospíchá, aby je co nejdřív dohonil. Naopak se 
ještě zdržuje na břehu, odchází na horu a ztišuje se k noční modlitbě. 
Je tam sám, jen se svým nebeským Otcem. Přímo se tu nabízí 
podobnost s církví po Ježíšově odchodu k nebeskému Otci: Ježíšovi 
učedníci se ocitají sami. Bez viditelné přítomnosti Pána. 
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A učedníci mají mezitím potíže. Nějak se jim nedaří doplout na 
druhý břeh, fouká silný protivítr. Není řečeno, že by byli v ohrožení. 
Jen se jim ztrácí cíl v nedohlednu, ocitají se jakoby ve slepé uličce. 

A jsme tam s nimi i my: vždy, když se nám na naší cestě víry 
ztrácí cíl. Když máme pocit, že na lodi církve marně veslujeme proti 
proudu společenských trendů, proti hodnotám, které naše okolí 
vyznává. Nebo když je církev pronásledovaná, nebo aspoň 
opovrhovaná a vytlačovaná na okraj.  

Možná je to pro církev charakteristické. Nikdy nesplyne se 
svým okolím. Vždy bude odlišným společenstvím, a tedy i za jistých 
okolností lidem protestujícím, vzdorujícím všemu, co se tváří jako 
normální a správné, ale ve skutečnosti je pokřivené a pokažené.  

Jenže je někdy velmi těžké takovým společenstvím být – 
jdoucím proti vlnám, a druhý břeh kdesi v nedohlednu. Na člověka 
padne únava, znechucení, ba i beznaděj, a nezdá se mu, že jednou bude 
dál. To „jednou“ je tak vzdálené, že už snad ani není skutečné. 
I Ježíšovým učedníkům na lodi jistě bylo těžko. Zůstali v noci 
uprostřed jezera sami, ponecháni napospas nevyzpytatelné vodě.  

Když je nouze největší, pomoc Boží nejbližší, říká přísloví. Již 
staří Izraelci věděli, že Boží záchrana přichází právě v hodině poslední. 
I když je noc už příliš dlouhá, k nevydržení, nemáme ztrácet naději. 

Přichází pomoc. Ale ze začátku tak ani trochu nevypadá. Spíš 
jako nějaký přízrak, který se člověku zjevuje, když už je k smrti 
unaven a rozbouřená fantazie kreslí hrozivé obrazy. Kdosi přichází po 
vodě. Takový zjev nevzbuzuje radost, ale strach. Strach, který únava 
ještě znásobí. Učedníci mu propadnou a začnou křičet. Snad je to 
démon, snad anděl smrti, který si už pro nás přichází. Na Ježíše 
kupodivu nepomyslí nikdo, ten je přece kdesi daleko, ani o nás neví, 
netuší, v jaké nouzi jsme se ocitli. 

A opět vidíme mezi učedníky i nás samotné: když dáme 
v našich životech prostor strachu. Když strach ovládne celou naši mysl 
a nenechá prostor pro nic dalšího. Když strach začne vytlačovat i víru. 
Třeba když se bojíme, co s námi bude uprostřed tolika špatných zpráv, 
které se na nás valí téměř každý den. To je strach, s kterým dokážou 
mocní tohoto světa obratně zacházet, aby nás o to snadněji ovládali. 
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Strach, který přestává být dobrým pomocníkem varujícím před 
nebezpečím a začíná člověka ponižovat a brát mu všechnu důstojnost.  

Víra bývá často označována jako odvaha. Je to dobré označení, 
jen tomu cosi chybí. Není to odvaha, která se rodí v nás. Sebejistí 
a nebojácní lidé nejsou lepšími věřícími. Odvážnou víru nedokážeme 
vydolovat v našich méně či více vyplašených duších. Tu v nás musí 
probudit Bůh sám. A tak Ježíš sám oslovuje to strachem a vlnami 
roztřesené a rozkolísané společenství: Nebojte se, já jsem to! To je 
slovo, které proráží krunýř vystrašenosti, svírající celou posádku ještě 
víc, než voda okolo. 

Jenže víra se rodívá těžko. A strach nerad opouští pole, které 
jednou ovládl. Přinejmenším Petr stále zcela nevěří. Žádá nějaký 
důkaz, a ne ledajaký. Pouhé slovo mu nestačí. Co když je to opět 
nějaký klam. Chce si sám vyzkoušet, že je tu jeho Mistr, a to na vlastní 
kůži. Sám chce zakusit, jaké je to, kráčet po vodě, šlapat po hlavě té 
chaotické, neuchopitelné mocnosti, která si tady s námi zahrává, 
zmítá námi sem a tam. Chce jednou nebýt tím ovládaným, ale naopak 
pánem. Aspoň na chvíli mít podíl na Ježíšově moci, užít si ten 
velkolepý pocit. 

Ježíš Petrovu přání přitakává. Petrovi je dopřáno, aby se jeho 
víra měla čeho chytit. Ale dopadá to nakonec úplně jinak, než si 
učedník představoval. Petr vstupuje na vodu, ale náhle si uvědomuje, 
jaký je vítr. Ne že by teď začalo foukat víc a vlny byly bouřlivější. Petr 
prostě znovu dostane strach. A náhle ten zázrak přestává fungovat. 
Lépe řečeno: Petr sám přestává věřit, že by něco takového bylo možné. 
Ani druhé Ježíšovo slovo – Pojď – mu nestačí. Jeho víra opět ztrácí 
půdu pod nohama a selhává. Není to tak, že by teď byla podrobena 
nějaké velké zkoušce; není to tak, že by se přírodní živly náhle proti 
Petrovi spikly. Jeho víra sama se začíná hroutit. Petr sám se posílá 
napospas vlnám. Dává v sobě prostor strachu – a ten nad ním opět 
vítězí. 

Opět na Petrově místě vidíme sebe. Kde je přítomna víra, věci 
se mění. Nečekané a neuvěřitelné se stává skutečností. Když ale v sobě 
necháme víru skomírat, když ji udusíme vlastní malomyslností, pak se 
i vše ostatní začíná hroutit. Čím víc se strachu poddáváme, tím 
hlouběji nás strhává. 
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Přece však poslední jiskra víry v Petrovi zůstala. Pane, zachraň 
mne! To je výkřik strachu, snad i zoufalství. Ale je to i výkřik víry. 
Výkřik modlitby. Je dobré, když ani uprostřed největšího ohrožení 
v sobě neudusíme modlitbu. I když má třeba už jen podobu takového 
výkřiku. Náš Pán ho slyší. A podává nám, tonoucím, ruku.  

Když vstoupil Ježíš na loď, vítr se utišil. Víra není pozitivní 
myšlení. Čím pozitivněji budeš myslet, tím víc se ti bude dařit, radí 
nám někteří odborníci na život. Možná to i leckdy platí. Ale je-li 
ohrožena víra, nestačí se jen snažit být dobré mysli. Když víra umírá – 
sevřena tísní, sami ji vzkřísit nedokážeme. Ale smíme volat o pomoc. 
Teprve když Ježíš přichází, odchází vítr, strach a všechny zmatky 
a přichází víra. Jistě jsi Boží Syn, vyznávají učedníci. 

Co je malá víra? Malá víra je naše víra. Ve chvíli, kdy se 
kolem nás vše kymácí a třese, začneme se často třást i my. 
Nedokážeme setrvat v pokojném spolehnutí na Boha. A musí přijít on 
sám, abychom se mohli zase vzchopit. Nejsme přeborníci ve víře. 
Nevlastníme víru. Víra je nám znovu a znovu darována. V to ale 
smíme doufat. Když se odvážíme věřit, budeme neseni tím, v koho 
věříme. Amen 

MODLITBA 

Pane, posiluj nás, když klesáme a propadáme se v našich 
obavách, zármutku, pocitech bezvýchodnosti. Navštiv nás a probuď 
v nás víru, protože sami si ji dát nedokážeme. Amen 
 
PÍSEŇ č. 193 Svěř celý život Pánu (1-6) 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Hospodine, skrze víru v tebe si můžeme být jisti, že mocnosti 
chaosu a zmaru nad námi nemohou s konečnou platností zvítězit. Do 
tvých rukou vkládáme své životy i životy těch, na něž myslíme. 
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Myslíme především na všechny, kdo mají strach o svůj život, 
protože jsou těžce nemocní nebo žijí v zemi, která je ve válce. Prosíme 
i za ty, kdo se bojí, že jejich život ztratí smysl, za lidi, kteří ztratili 
někoho blízkého, za ty, kdo jsou dlouhodobě bez práce, za všechny, 
kdo se cítí sami. Prosíme, navštiv je, aby poznali, že ty jsi ochranitel 
života i strážce jeho hodnoty. 

Přimlouváme se za lidi, kteří mají pocit, že se neorientují 
v dnešních časech, kteří se domnívají, že jim už ujel vlak, protože se 
nedokážou vyrovnat s nároky okolí. Prosíme, zjev se jim jako pevný 
bod v jejich životech, jako maják, podle něhož mohou směrovat své 
cesty. 

Prosíme, dej nám všem pravou odvahu, která nám tolik schází. 
Schází nám bázlivým, kteří si nejsme sebou jisti a hledáme chybu stále 
jen v sobě, ale schází i nám silným, lehkovážným, kteří se už přestali 
spoléhat na tebe a věří jen ve vlastní schopnosti. 

Pane, přijď nám všem na pomoc v našich zmatcích, v naší 
nervozitě, přijď do našich temnot a smutků. Přijď a řekni: Pokoj vám. 
Společně k tobě voláme: Otče náš... Amen 

POSLÁNÍ 

V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; 
a jeho přikázání nejsou těžká, neboť kdo se narodil z Boha, 
přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. 
Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? 
(1J 5,3-5)  

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. 176 Někdo mě vede za ruku 
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PLÁČ I RADOST Z BOŽÍHO ZÁKONA 

VSTUPNÍ SLOVA 

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

Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš 
štít. Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté 
jméno.“ (Ž 33,20-21) Haleluja! 

 
PÍSEŇ č. 33 Rozveselte se v Hospodinu 

MODLITBA 

Hospodine, Bože náš, tobě patří naše úcta a chvála. Věříme, že 
tento svět je tvým stvořením. Že tu člověk není jen tak, ale k tvému 
obrazu, ke tvému zpodobnění. Ty nám dáváš nebývalé tvůrčí 
schopnosti, inteligenci a schopnost spolupráce. Ty nám dáváš čas 
a prostor pro naše působení. Jen maličko jsi nás omezil naší 
smrtelností, ale je to asi dobře, abychom nezpychli, a když nás 
popadne amok a začneme škodit, abychom neškodili věčně.  

A i když se nedržíme toho, k čemu jsi nás stvořil, ty nás přece 
nenecháváš jen tak zplanět. Promlouváš k nám slovy svých poslů, 
proroků, apoštolů, současných tvých věrných. Přemlouváš nás 
a namlouváš si nás milostiplným evangeliem svého Syna Ježíše Krista, 
vítěze nad hříchem a zmarem. Dáváš si s námi práci, pečuješ o nás. Jak 
jinak by se mohlo stát, že bychom se tu dnes sešli? 

Dej nám, Pane, víru, abychom se nemuseli bát, i moudrost 
poznání, abychom věděli, co dělat a kam jít.  Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

Jako první biblické čtení poslyšte slova Pána Ježíše Krista, 
zapsaná v Evangeliu podle Matouše, v kapitole 7., od verše 24. do 29.: 
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A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben 
rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále… 

 
PÍSEŇ č. 680 Nás zavolal jsi, Pane 

KÁZÁNÍ 

Druhé biblické čtení, které je i základem kázání, je ve 
starozákonní knize Nehemjášově, v 8. kapitole, všech 12 veršů této 
kapitoly: 

Všechen lid se shromáždil jednomyslně na prostranství před 
Vodní branou… 

Nepřipomíná vám něco to shromáždění na prostranství před 
Vodní branou, jak jedli tučné a popíjeli sladké a rozdávali dárky? 
Učiněné Vánoce. A jak ten člověk vyleze na lešeníčko s knihou 
Zákona a lid uctivě povstane a naslouchá? – To by mohly být 
evangelické bohoslužby. Jen nevoláme tak hlasitě AMEN a nepadáme 
na kolena a tváří k zemi. Mohly by to být bohoslužby, ale lid se 
shromáždil na volném prostranství, nikoli v chrámu. Jsme v chrámu? 
Někdy říkáme chrám i našim kostelům, ale přesné to není. Chrám je 
určen k obětem, kdežto tady se shromažďujeme k naslouchání. Někde 
se místo kostel nebo modlitebna říká „sbor“ – shromáždění lidí i té 
budově. To je dobré označení. „Sbor“ je pěkné české slovo pro 
synagógu, což přesně vystihuje, oč jde: shromáždění. A také by bylo 
pěkné, kdybychom náš kostel, náš sbor, vnímali jako volné 
prostranství před Vodní branou, jako prostor, který nás neuzavírá, ale 
naopak nad námi otvírá nebe. 

Přinášet oběti do chrámu je jistě velká věc – oběti mají mnoho 
významových rovin, mohou být výrazem vděčnosti anebo prosby 
o odpuštění a smíření. Přinášet oběť je viditelný, hmatatelný, citelný 
výraz vztahu k Bohu. Ale v tuhle chvíli, když se lid shromáždil na 
prostranství před Vodní branou, po bolestné zkušenosti pádu chrámu 
a babylonského zajetí, Hospodin ústy proroků otvírá před Izraelem 
nový rozměr víry – zve všechny, muže i ženy, k naslouchání. A oni se 
shromažďují jednomyslně, dobrovolně, nikdo je nenutí.  
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V čem je naslouchat jiné než přinášet oběti? Snad že je v tom 
víc nějaké osobní odpovědnosti, víc rozhodování, víc možností, jak na 
slyšené slovo odpovědět – protože je jasné, že mám nějak reagovat, 
něco v odpověď učinit. Je v bohoslužbě Slova víc odpovědnosti, 
otevřenosti, aktivity než v bohoslužbě oběti? Možná řeknete, že 
poslouchat je taky oběť, a ne malá! Přicházíš-li, abys naslouchal, dáváš 
to nejcennější, co máš – svůj čas a svou pozornost. A bereš na sebe 
riziko, že slyšené Slovo s tebou něco udělá. 

Tam na prostranství před Vodní branou si dávají záležet, aby 
porozuměli. (Musíš oběti rozumět? Oběť promlouvá už svou akcí, 
svým tajemstvím.) Jistě, rozumět slovům Zákona, rozumět výkladu 
Zákona neznamená proniknout do všech Božích tajemství – ta 
zůstávají nad námi. Promlouvá-li Bůh k člověku lidskou řečí, pak chce, 
abychom jeho slovům rozuměli. 

Ale proč slovům Zákona není rozumět jen tak? Proč je 
nenechat bez výkladu? A proč vůbec tedy ten Zákon pořád dokola číst, 
proč mu naslouchat, když je tak nesrozumitelný, že potřebuje výklad? 
(Zřejmě už i pro Izraelce v 5. století před Kristem je to „starý“ Zákon.) 

Nevíme přesně, jak ten výklad levitů vypadal. Snad museli 
některé pasáže překládat ze staré svaté hebrejštiny do hovorové 
aramejštiny. Snad vykládali, že příběh o dávné stavbě bábelské věže je 
varovným podobenstvím proti dnešní nebetyčné lidské pýše. Bůh ví, 
jak to přišlo, že Izraelci v tu chvíli vnímali slovo Zákona (a tím se 
myslí celé vyprávění obsažené v Pěti knihách Mojžíšových, a hlavně 
exodus, vysvobození z egyptského otroctví a dar Boží smlouvy), že 
vnímali slovo Zákona jako slovo života. Zem, do níž se nyní vraceli 
z otroctví, byla zdevastovaná, ale slovo Zákona, to byl nejcennější 
odkaz proroků a otců a matek. Slovo Zákona bylo dobré slovo, 
a v pohledu zpět na události minulé rozpoznávali, jak bylo špatné, 
kdykoli Zákona nedbali. 

Sešli se na prostranství před Vodní branou – tudy se z města 
chodilo pro vodu k potoku, k prameni, ke zřídlu. (Žádné snadno otočit 
kohoutkem, ale kus cesty pro vodu!) Možná se jim vybavila slova 
prvního žalmu o člověku, který si oblíbil Hospodinův zákon, rozjímá 
nad ním dnem i nocí (cesta k porozumění není snadná), a který je 
podoben stromu u tekoucích, živých vod. (Možná ten žalm zpívali?) 
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Ale pak najednou strašný smutek. A pláč. Taky vlastně nevíme, 
proč. Jen se můžeme dohadovat, protože něco podobného nacházíme 
v Novém zákoně (a něco podobného se stává i nám). Když zaznívá 
Boží Slovo, je příliš silné, příliš náročné, nedosažitelné. To nemůže být 
pro mne! První reakce prvního z Ježíšových učedníků po setkání 
s Ježíšem je: „Jdi ode mne, Pane, neboť jsem člověk hříšný!“ Slyšeli 
jsme dnes jako první čtení podobenství o domu na skále a na písku. 
Kolik z nás slyší jen tu radostnou zvěst a kolik z nás se zároveň 
nevyděsí: a co když stojím na písku? Pěkná fasáda bez základů se 
zhroutí! Na každého přijde bouře a příval! Tam na prostranství před 
Vodní branou tekly potoky slz.  

Ale tu přišel další výklad. Už nešlo o samotná slova Zákona, 
nešlo jen o text a jeho smysl gramatický či filologický, nýbrž 
o kontext, o vlastní smysl všeho dění: Tohle je Hospodinova slavnost, 
jeho svatý den! Netruchlete a netrapte se! Jste Boží lid! (Připomíná to 
Ježíšovo první kázání v synagoze, když přečte ze Zákona a pak řekne: 
“Dnes se splnilo toto slovo.“) Tady a teď. Při vší té naší pomýlenosti, 
ubohosti, nedostatečnosti. Tohle je den svatý Hospodinu. Netrapte se! 
Radost z Hospodina bude vaší záštitou. Jděte, jezte tučná jídla a pijte 
sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno! 
Nedělní oběd nám může chutnat a v neděli můžeme radostně dát na 
charitu anebo někoho potěšit návštěvou. Před depresí, která na nás 
padá ze setkání se svatým, chrání radost z Hospodina. Všemu našemu 
konání, té naší vlastní (vynalézavé, tvůrčí) odpovědi na Boží Slovo, 
která nám tak často připadá ubohá a nedostatečná, předchází radost 
z Hospodina. Radost, protože je to svátek, jeho svatý den jako 
potěšení, posila a doušek čerstvé vody. Amen 

MODLITBA 

Pane Bože, nevíme, jestli jsme pozorně naslouchali. Nevíme, 
jestli jsme všemu porozuměli. A přece jsi povzbudil naši víru, že tvé 
Slovo je stále živé a určené i nám! Radujeme se z dnešního dne, z této 
neděle, neboť věříme, že tvé Slovo snad i skrze nás bude konat své 
dobré dílo. Amen 
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PÍSEŇ č. 441 Svatá doba, Páně den 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Pane, prosíme a přimlouváme se za všechny, kdo nedokáží 
naslouchat ani tobě, ani svým nejbližším, ani hlasu svého nitra, svým 
touhám a bolestem; prosíme a přimlouváme se za všechny, kdo 
neumějí plakat ani pro bolest druhého, ani pro svá provinění na 
bližních, ani pro vzdálení se od tebe; prosíme za tvůj lid, aby dovedl 
naslouchat i plakat i věřit a radovat se, a v síle víry vnímat bolesti 
stvoření, hojit rány a za nezhojitelné se vytrvale modlit... Otče náš
 Amen 

POSLÁNÍ 

Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. (Ř 12,21) 

POŽEHNÁNÍ 

Ať Hospodin nám žehná a chrání nás! Ať Hospodin nad námi 
rozjasní svou tvář a je nám milostiv! Ať Hospodin k nám obrátí 
svou tvář a obdaří nás pokojem! Amen 

 
PÍSEŇ č. 452 Za dar Slova, Bože milý 
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K  ČEMU JE EVANGELIUM? 

VSTUPNÍ SLOVA 

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

Prorok praví o Kristu: „Já Hospodin jsem tě povolal ve 
spravedlnosti a uchopil tě za ruku..., abys otvíral slepé oči, 
abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě.“ 
(Iz 42,6-7) Amen 

 
PÍSEŇ č. 650 Začnem píseň novou (nebo č. 442 Pane, dnešek je den 
chvály) 

MODLITBA 

Bože, nesmírný a vyvýšený, ty, který jsi od počátků světa, 
předcházíš nás, provázíš nás a přesahuješ, ty nás lidi máš rád. Nad naše 
chápání jsou tvoje divy. Nedokážeme snad dost dobře vyslovit svou 
vděčnost, že jsme se mohli setkat s evangeliem tvého Syna Ježíše 
Krista. Není to naše inteligence a chápavost, ale tvůj Duch, co nás učí 
porozumět ti. Pane, tvé evangelium nás vyvádí z našich komplexů, 
strachů, zbavuje pokrytectví. Učí nás druhé bez předsudků přijímat, 
dává odvahu naslouchat jejich trápení a spolu nést břemena obav, 
úzkostí, vin a únavy. Tvé evangelium nám dává naději navzdory naší 
bezmoci a nedostatečnosti. Dej, ať ho dobře slyšíme a ať nám pronikne 
do srdcí, myslí, očí i rukou. Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

První čtení Písma svatého je zapsáno v Proroctví Izajáše, 
v kapitole 42., od verše 14. do 20.: 

Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž 
jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha… 
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PÍSEŇ č. 680 Nás zavolal jsi, Pane nebo č. 433 Otče náš, milý Pane 

KÁZÁNÍ 

Jako základ kázání čtu z Evangelia podle Lukáše z kapitoly 6. 
verše 36. až 42: 

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Nesuďte, 
a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi… 

Vypadá to, jako by nám tady Ježíš především chtěl říci, co 
a jak máme dělat. Ale také nám – a možná ještě přednostněji – chce 
říci, jak máme věci vidět. Anebo nás aspoň dovést k tomu, abychom si 
uvědomili, jak záleží na tom, jak druhé lidi kolem sebe i sami sebe 
vidíme a vnímáme. Celý ten oddíl nepojednává jen o konání 
a nekonání, ale také o vnímání a slepotě. Anebo o konání, které 
vychází z určitého vidění. 

Téhle Ježíšově řeči zřejmě něco předcházelo. Shodně 
v evangeliu podle Matouše i podle Lukáše jsou zaznamenány delší 
Ježíšovy promluvy. Jejich hlavní myšlenkou je: milovat bližní 
(dokonce nejen přátele), dávat a nečekat oplátku, činit dobře bez 
nároku na uznání a zisk. Jsou to krásné věci, silné výzvy, otvírá se tím 
Boží království lásky a pokoje. A nám se otvírají oči, říkáme si, tohle 
je ono, to se nám líbí, tohle svět potřebuje víc než cokoli jiného, kdyby 
se takhle lidé chovali, to by se nám žilo! 

Právě! O čem mluví Ježíš, to krásné milování bližního vzít 
vážně a takto žít – to je hodně náročné. A je docela nasnadě, že když 
spatříme tu krásu a sílu, když Kristova vize promluví k našemu srdci, 
že skutečně zatoužíme po tom, aby se stala skutečností. Neměli 
bychom ji my v církvi (ve sboru) naplňovat? No ale jak to, že ty, 
sestro, jsi tak málo obětavá, nenavštěvuješ nemocné a staré častěji? 
A jak to, že ty, bratře, se na nás pořád mračíš a staráš se jen o své věci?  

Ježíš tady zřejmě skutečně mluví o těch, kdo mají pocit, že 
porozuměli evangeliu, prohlédli k jeho podstatě, sdílejí jeho pohled, 
ale vzali evangelium nikoli předně jako inspiraci a výzvu pro sebe, ale 
jako měřítko pro posuzování druhých. Těm je určeno varování: 
nesuďte! Vždyť stejné měřítko platí i na vás! Kdo se pokládáte za 
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vidoucí (a vědoucí), můžete být ve skutečnosti slepí a druhé spíše 
zavádíte na scestí. Bezvýchodná jáma je taková atmosféra (ve sboru), 
kde jeden druhého sleduje a mentoruje a pěstuje se všeobecná 
nespokojenost a sudičství. Je to slepota vůči tomu, čím evangelium ve 
skutečnosti je a k čemu chce dovést: k radosti a naději. 

„Nemůže se žák stavět nad učitele.“ Co je to za moudrost? Ve 
skutečnosti by přece správný učitel měl chtít a usilovat o to, aby jej 
jeho žáci nakonec předstihli, aby šli dál a hlouběji. Jenže zde jde přece 
o vztah Krista a jeho učedníků – ti ať nezacházejí dál, ať zůstanou 
v pokoře stát a podívají se dobře na svého Mistra. Ježíš, který přináší 
ono náročné evangelium, který jasně říká, co je dobré a co je špatné, je 
přece zároveň tím, kdo druhé (hříšníky!) přijímá, slabé pozvedá, dveře 
do Božího království nepřibuchuje, nýbrž otvírá. Nebuďte přísnější než 
Ježíš, nechtějte víc, než co chce a co dělá on – nechtějte víc, než jen 
otvírat a zvát. 

„Nesuďte, a nebudete souzeni..., odpouštějte, a bude vám 
odpuštěno..., jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“ Nejdřív 
to vypadá docela srozumitelně: Bůh každému odplácí tak, jak si kdo 
z nás zaslouží. A podle toho, jak druhé vidíme a jak s nimi jednáme, 
tak bude Bůh jednat s námi. Jenže evangelium mluví o Božím 
milosrdenství – že právě Pán Bůh neodplácí takto účetnicky, podle 
jakési mrtvé spravedlnosti. Takhle to spíš chodí mezi lidmi. Úsměv 
oplácíme úsměvem, milého člověka máme rádi, mrzoutovi, který 
vypadá, že chce vraždit, se raději vyhneme.  

Jenže co s tím odpouštěním? Je také odpuštění odpláceno 
odpouštěním? Kolikrát to spíš vypadá tak, že kdo odpouští, je 
považován za slabocha, vůči kterému si lze dovolit všechno! A člověk 
si řekne, že lecjaký arogantní frajer spíše než odpuštění by si zasloužil 
jednu do zubů. (No, zasloužil! Ale protože z hlediska evangelia je tím 
arogantním frajerem nejspíš i každý z nás, nepřestáváme se divit 
velikosti Božího milosrdenství.) „Nesuďte, abyste nebyli souzeni.“ 
Když nám to tak všechno takhle dochází, skoro máme tendenci udělat 
z toho podobný závěr jako učedníci, když slyšeli o manželství – „když 
je to s mužem a ženou takové, je lepší se neženit.“ Když je to s tím 
souzením a nesouzením takhle, je lepší mlčet a raději nikomu nic 
neříkat! Nevidět a neslyšet. A tak kolem sebe raději chodíme po 
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špičkách a hovorům na choulostivá osobní témata se vyhýbáme. 
Abychom se nikoho nedotkli, abychom nesoudili, abychom nenarušili 
bratrské a sesterské vztahy a sebe neuvedli v nebezpečí, že sami 
budeme posuzováni. 

Jenže – není v tom také kus pokrytectví? Ježíš říká: „Jak můžeš 
říci svému bratru: ´Bratře, dovol, ať ti vyjmu třísku, kterou máš v oku´, 
ale trám ve svém vlastním oku nevidíš? Pokrytče, nejprve vyjmi trám 
ze svého oka, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka 
svého bratra.“ Ježíš tedy předpokládá, že jeden druhému třísku z oka 
vyjímá, že je možné to udělat. Můžeš a máš si druhého všímat, zajímat 
se o něj, hledět na něj. Jedni o druhé mají pečovat a napomáhat si, 
navzájem si pročišťovat svá vidění. Jde jen o to, být zrovna tak 
vnímavý pro vlastní slepotu, pro neúplnost, možná pokřivenost, anebo 
rozostřenost vlastního pohledu na druhé. Nepřistupovat k druhému 
s blahosklonností, nýbrž rovně, s vědomím toho, že „jeden jest Mistr 
váš, Kristus, vy pak všichni bratři (a sestry) jste“. 

Ježíš tu připojí ještě jednu výzvu: „Dávejte!“ Co asi? Prostě 
vše, co je třeba a co máte na rozdávání. Zvláště pak to, co jste sami od 
Pána Boha přijali, dávejte to, co pozvedá ducha i mysl, co dává víru 
a naději.  Amen 

MODLITBA 

Pane Bože, prosíme, posiluj nás, abychom byli nároční k sobě 
a přitom neklesali pod tíhou tvého Slova, povzbuzuj nás, abychom žili 
z tvého milostivého přijetí a přitom přijímali i vpravdě kritická slova,a 
veď nás ve vší pokoře k všímavosti i otevřenosti a pravdivosti vůči 
našim bližním. Amen 

 
PÍSEŇ č. 678 Jeden Pán, jedna víra (nebo č. 481 Chci zpívat o lásce) 
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SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Pane, prosíme za všechny nadšené až k zaslepenosti 
a sudičství, přimlouváme se za ty, kdo nevidí, jak druhým ubližují, 
prosíme za lhostejné, prosíme, daruj jim všem prohlédnutí, pokoru 
i odvahu rozhlédnout se a vztáhnout se k jejich bližním, kteří je 
potřebují. Prosíme za tvůj lid, ať nezastiňuje a nekomolí tvé 
evangelium, nýbrž je nese všemu stvoření, s chválou tobě 
a s vědomím, že sám je jím nesen... 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 však mějte lásku, 
která všechno spojuje k dokonalosti. A ve vašem srdci ať 
vládne mír Kristův, k němuž jste bylo povoláni v jedno 
společné tělo. A buďte vděčni. Nechť ve vašem srdci přebývá 
slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se 
navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte 
Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch. Všechno, 
cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze 
něho děkujte Bohu Otci. (Ko 3,12-17) 

POŽEHNÁNÍ 

Ať Hospodin nám žehná a chrání nás! Ať Hospodin nad námi 
rozjasní svou tvář a je nám milostiv! Ať Hospodin k nám obrátí 
svou tvář a obdaří nás pokojem! Amen 

PÍSEŇ č. 699 Pane, dej, ať nás nic už nerozdvojí (nebo č. 489 Tvé 
požehnání, dobrý Otče) 

 46



COPAK MÁŠ NA SRDCI ? 

VSTUPNÍ SLOVA 

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

Můj Bože, tebe hned v jitře hledám, 

ve jménu tvém k nebi ruce zvedám. 

Táhni mne k sobě blíž, ztiš moje srdce, ztiš. 

Kraluj v něm sám. (Marie Rafajová) 

 
PÍSEŇ č. 167 Chci Pána slaviti 

MODLITBA 

Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství, uděl nám svou 
spásu! (Ž 85,8) 

Veliký a svatý Bože, kdyby záleželo jen na nás, sotva bychom 
stáli před tebou a vzývali tě. Je to jen a jen tvá zásluha, že ses k nám 
sklonil a dotkl se našich srdcí. Kdo vlastně jsi a koho to oslavujeme? 
Ty jsi tu byl už dávno před námi – dokonce i tehdy, když nebyl žádný 
svět, žádný vesmír, žádná Země, žádné lidstvo. A tak se ptáme: Co tě 
pohnulo, že jsi stvořil všechno – i nás, nepatrný poprašek na povrchu 
země? Co tě vedlo k tomu, že jsi už před věky myslel na naši záchranu 
v Ježíši Kristu? Co tě přimělo, že jsi vedle tohoto časného života 
připravil pro nás i místo ve svém věčném království? A tak nám 
nezbývá než žasnout – nad tvou mocí, nad tvou moudrostí a láskou – 
a vyvyšovat tě se všemi, kdo se před tebou koří.  Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

Z epištoly Židům, 5. kapitoly, budeme číst 1. až 9. verš: 

Každý velekněz, vybraný z lidí, bývá ustanoven jako zástupce… 

 47



KÁZÁNÍ 

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli meč, proniká 
až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy 
i myšlenky srdce. (Žd 4,12) 

Budeme se společně zamýšlet nad slovy, která najdeme ve 
Druhé knize Mojžíšově, 28. kapitole, 29. a 30. verši: 

Áron bude nosit jména synů Izraele na náprsníku Božích 
rozhodnutí na svém srdci, kdykoli bude vystupovat do svatyně, 
aby je každodenně připomínal před Hospodinem. A ty vložíš do 
náprsníku Božích rozhodnutí posvátné losy urím a tumím. 
Budou na srdci Áronově, kdykoli bude předstupovat před 
Hospodina. Áron bude ustavičně nosit Boží rozhodnutí pro 
syny Izraele na svém srdci před Hospodinem. 

Dnešní text patří k těm biblickým veršům, které nám objasňují, 
jaký by měl být náš vztah k bližním. Je pravda, že člověk potřebuje 
druhé a octne-li se dlouho sám, samota ho tíží. Je ale také pravda, že se 
dosti často od druhých odtahujeme nebo že nám jsou lhostejní. Tak 
třeba v knize Soudců se vypráví o Gedeonovi, jak ve válečných letech 
nejprve myslel jen na to, jak by zachránil vlastní kůži, a nestaral se 
o to, že se ve stejné bídě ocitly stovky jeho soukmenovců – dokud ho 
nezastavil Bůh a nepřiměl ho, aby se staral také o záchranu bližních 
(Sd 6). Anebo si vzpomeňme na boháče z Ježíšova podobenství 
o boháči a Lazarovi (L 16)! Jeho hřích nespočíval v tom, že byl 
bohatý, ale že byl naprosto nevnímavý a nevšímavý k soužení bližního, 
který ležel přímo před jeho dveřmi. 

Podobný postoj k bližnímu můžeme pozorovat i sami na sobě. 
Některé politické události nebo i přírodní katastrofy sice dovedou 
obrátit naši pozornost ke společným záležitostem a vytvořit mezi lidmi 
ovzduší solidarity, pak však tato vlna opadne a začneme zas jen tak 
cize chodit kolem sebe. Každý má přece svého dost, tak ať se každý 
stará o sebe! To nám radí náš vrozený egoismus. 

Jsme-li však lidé věřící, začne v nás někde uvnitř hlodat 
červíček pochybností: Je to skutečně správné, aby se člověk stáhl 
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z labyrintu světa a lidských vztahů do sebe a staral se jen o své 
soukromí? Je to vhodný postoj pro ty, kdo chtějí být učedníky Ježíše 
Krista? 

Před pokušením lhostejnosti k bližním jsme alespoň trochu 
chráněni tím, že si zde ve sboru zvykáme mít vedle sebe a své rodiny 
i další lidi, které oslovujeme „bratře“ a „sestro“, a učíme se v církvi 
vřelejšímu vztahu k radostem a bolestem dalších osob. Radujte se 
s radujícími, plačte s plačícími! (Ř 12,12) Ale i křesťanský sbor se 
může stát pro své členy jen nezdravou rezervací uprostřed světa, 
ohrazenou před těmi, za něž necítíme zodpovědnost. Apoštol Pavel 
však napsal: Cítím se dlužníkem Řeků i barbarů… (Ř 1,14) – tedy 
nejen svých spoluvěřících, ale i lidí hodně vzdálených – prostorově 
i způsobem života a smýšlením. 

Písmo svaté na mnoha místech mluví o tom, jak se chovat 
k bližnímu. Dnešní odstaveček ze Starého zákona to však činí docela 
zvláštním způsobem. Popisuje bohoslužebný oděv izraelského 
velekněze Árona, jenž byl velmi pestrý. Áron a jeho nástupci měli 
mezi jiným nosit na prsou tak zvaný náprsník. Na tomto náprsníku 
bylo připevněno dvanáct vzácných kamenů, z nichž každý 
představoval jeden ze dvanácti izraelských kmenů. Snad dokonce byla 
jména jednotlivých kmenů do kamenů přímo vyryta. A s těmito 
symboly na náprsníků měl velekněz předstupovat před Hospodina, jak 
jsme o tom četli: Áron bude nosit jména synů Izraele na náprsníku 
Božích rozhodnutí na svém srdci, kdykoli bude vstupovat do svatyně. 
Možná nám to připomene medailonky, jaké se často nosily na krku 
i u nás. Takový medailonek v sobě skrýval podobiznu nebo vlasy drahé 
osoby. Umíme si ale představit, že bychom nosili na hrudi se stejnou 
láskou obrazy stovek bližních? Áronovi a jeho pokračovatelům 
ozdobný náprsník připomínal, že něco takového možné je. 

1. To první z dnešního textu, na co položíme zvláštní důraz, 
jsou slůvka na svém srdci. Objevují se v textu dokonce třikrát. Mít 
někoho nebo něco na srdci je výraz nejsoustředěnějšího zájmu. Co nám 
leží opravdu na srdci? Bylo by pro nás asi dost zahanbující, 
kdybychom měli poctivě přiznat, čím vším se úporně zaměstnává naše 
srdce. Zdaleka to nejsou vždycky věci podstatné, ale též spousta 
malicherných zájmů. Jisté ale je, že by nám na srdci víc než neživé 
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věci měli ležet živí lidé. To jistě uznáme. Složitější však je, kteří lidé 
by to měli být. Jasné nám připadá, že by to měli být členové našich 
rodin a nejlepší přátelé. Ale co s těmi dalšími? 

Áron měl také rodinu, měl syny, kteří později nastoupili na 
jeho místo, přesto však Bůh od něho očekával, že svou starostlivost 
zaměří i na množství dalších lidí a že je bude mít na srdci, jako by byli 
jeho vlastní. 

Mít na srdci i jiné lidi než ty, s nimiž nás svazují příbuzenská 
a přátelská pouta, a mít je jako vlastní, je pochopitelně náročné. To 
mohou potvrdit všichni, jejichž povolání nebo postavení přináší 
širokou odpovědnost – představitelé obcí, učitelé, lékaři, kazatelé. Není 
snadné se stejnou přejícností sledovat děti bystré i pomalé, lidi 
sympatické i nesympatické. Máme v sobě příliš zafixováno, kdo nám 
je milý a kdo nesympatický. Někdy nám to dokonce připadá nemožné, 
že bychom do okruhu svého starostlivého zájmu mohli zahrnout i ty, 
proti nimž se všechno v nás vzpírá. To snad uměl jen Ježíš Kristus. To, 
že je Ježíš nedostižný vzor, však neznamená, že bychom ho neměli 
následovat a napodobit. Lev Nikolajevič Tolstoj napsal: „Máme ze 
sebe soukat jako pavouk na všechny strany pavučinu lásky a lovit do ní 
vše, co přijde do cesty…“ K tomu však, abychom to alespoň zčásti 
dokázali, nestačí ovšem dobré předsevzetí a ochotná vůle, ale 
bezpochyby je nutné přispění Ducha svatého, který dokáže způsobit, že 
na našem srdci praskne obruč sobectví, sympatií a antipatií. 
Nezapomínejme proto o toto přispění Ducha svatého prosit! 

2. A nyní to druhé: Áron měl mít jména izraelských synů na 
srdci každodenně, aby je připomínal před Hospodinem. Každodenně 
znamená nejen občas, výjimečně. I my bychom se měli pokoušet 
překračovat hranice svého soběstředného života permanentně, trvale, 
nejen tehdy, když k tomu budeme mít chuť. Jen tenkrát bude mít naše 
laskavost přídech kristovské lásky, bude-li každodenní, soustavná, 
znovu a znovu osvědčovaná. 

Připomínat Bohu každodenně své známé i neznámé bratry jako 
Áron znamená pro nás totéž, jako bychom řekli, že se máme za své 
bližní pravidelně modlit a prosit, ať i na ně sestoupí Boží slitování 
a milosrdenství. Přímluvné modlitby nepatří tedy jen na konec 
nedělních bohoslužeb. 

 50



Áron připomínal Hospodinu Izraelce, když šli cestou Božího 
zákona, i tehdy, když se od něho uchýlili a hřešili. Ano, modlit se za 
bližní je třeba, ať jednají dobře nebo pochybeně. Však to moc potřebují 
všichni bez rozdílu – političtí lodivodové, lidé postižení i ti, kdo pykají 
za zlé činy. Vzpomeňme, že Abraham se dovedl naléhavě modlit 
dokonce i za obyvatele demoralizované Sodomy. Jeden starší kazatel 
doporučoval začít modlitbu prosbou za ty, které se naše srdce zdráhá 
milovat. Je pak jisté, že budeme-li se i za všelijaké nepříjemné lidi 
modlit, začneme se k nim stavět novým způsobem. 

3. To třetí, co nás v textu patrně zaujme, jsou dvě cizí slova: 
urím a tumím. Urím a tumím měl Áron rovněž ustavičně nosit na srdci 
na náprsníku pod jmény izraelských kmenů. Co to vlastně bylo? Byly 
to patrně různobarevné kuličky nebo destičky, které symbolizovaly, co 
je bílé a co je černé, co je pravda a co je nepravda, co je podle Boží 
vůle a co nikoli. Proto se zde náprsník označuje jako náprsník Božích 
rozhodnutí. Jak tedy chápeme, nesl Áron na sobě velkou zodpovědnost 
za to, co těm, kteří byli kolem něho shromážděni, předloží jako Boží 
vůli. 

Připomíná nám to poněkud praxi v katolické církvi, kdy 
nejvyšší kněz čili papež vynáší důležitá rozhodnutí v záležitostech víry 
jako neomylná. Protestantské církve ovšem žádné velekněze nemají. 
Tím nejvyšším knězem je pro nás sám Ježíš Kristus, jak se o tom 
dočítáme v epištole Židům (např. 7,21). Navíc pak uznáváme 
všeobecné kněžství. Podle Písma svatého jsme všichni svaté královské 
kněžstvo, které má přinášet Bohu duchovní oběti a hlásat mocné skutky 
toho, kdo nás povolal ze tmy do svého předivného světla (1Pt 2,5.9). 
Jako Boží kněží máme mít ustavičně na srdci Boží vůli a tu také jasně 
sdělovat i bližním, kteří nemají ve svých záležitostech jasno a nejsou si 
jisti, co je dobré a co zlé. To je část kladného přínosu, kterým můžeme 
prospět svému okolí. 

To, k čemu nás nepřímo vybízí dnešní oddílek, je reálný úkol: 
mít na srdci víc než dosud širší okruh bližních a pomáhat jim 
rozlišovat, co je bílé a co černé. Amen 
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MODLITBA 

Děkujeme, Bože, že nám mnoha nejrůznějšími způsoby 
naznačuješ, co nám má ležet na srdci, za co se máme modlit a čím 
můžeme posloužit svým bližním. A jsme ti vděčni, že tohle všechno jsi 
nám ukázal na příkladu Ježíše Krista. Amen  

 
PÍSEŇ č. 258 Můj Ježíš mé je žití (6-8) 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Prosíme tě, dobrotivý Otče, uč nás správnému pohledu na lidi. 
Dej, ať se to, co se dálo u Árona obrazně, stává při nás skutečností. 
Znepokojuj ty z nás, kdo si zvykli myslet jen na sebe a sobectví 
pokládají za cosi přirozeného. Buď s těmi, kdo bojují se svou 
uzavřeností a pokoušejí se z ní vyjít. Přiznávej se k úsilí všech, kdo šíří 
nesobeckou lásku a snaží se jít cestou porozumění a služby. Slitovávej 
se nad těmi, kteří doplácejí na sobectví svého okolí, a dávej jim aspoň 
někdy okoušet také lásku tvou i lásku jejich bližních. Prosíme za ty, 
kdo žijí v ponížení, nedostatku, ve stínu těžkých zkoušek a nemocí. 
Prosíme za ty, kdo se pokoušejí vnášet do temnot tohoto světa paprsky 
světla. Prosíme za své rodiny, ale i za všechny, kdo žijí bez blízkých 
bytostí, aby v tobě objevovali bytost nejbližší. A ještě připojujeme 
prosby, kterým nás naučil tvůj Syn: Otče náš… Amen 

POSLÁNÍ 

V konání dobra neumdlévejme… Dokud je čas, čiňme dobře 
všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. (Ga 6,9n) 
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POŽEHNÁNÍ 

Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně! Tam udílí 
Hospodin své požehnání, život navěky. (Ž 133, 1.3) Amen 

 
PÍSEŇ č. 453 Když vycházíme z domu tvého 
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MILOSTÍ BOŽÍ BÝT 

VSTUPNÍ SLOVA 

Ve jménu Boha Otce, Syna i Ducha svatého. Amen 

Oslavujte Hospodina, nebo jest dobrý, nebo na věky trvá 
milosrdenství jeho. Rciž nyní, Izraeli, že na věky milosrdenství 
jeho. Rciž nyní, dome Aronův, že na věky milosrdenství jeho. 
Rcetež nyní bojící se Hospodina, že na věky milosrdenství jeho. 
V úzkosti vzýval jsem Hospodina, a vyslyšev uprostranil mi 
Hospodin. Hospodin se mnou, nebudu se báti. Co mi může 
učinit člověk? Síla má a písnička má jest Hospodin, on byl můj 
vysvoboditel.  (Ž 118,1-6.14)  Haleluja! 

 
PÍSEŇ č. 118 Ó chvalte laskavého Pána (1-2.5) 

MODLITBA 

Dobrořeč má duše Hospodinu a nezapomínej na žádná 
dobrodiní jeho! 

Přijměme pozvání žalmistovo a dobrořečme Pánu: 
Bože dobrý a laskavý, dobrořečíme ti pro tvé nekonečné 

milosrdenství, pro tvou věrnost, pro tvou lásku, naplněnou v Pánu 
Ježíši Kristu. Lásku odpouštějící, lásku zachraňující, lásku určující 
naše životy. Dobrořečíme ti pro dobrodiní dnešního rána, dnešního 
dne, tohoto společenství tvého lidu. Dobrořečíme ti pro všechny dobré 
dary, které smíme přijímat. Dar víry, dar společenství sboru i církve, 
dar rodiny, dar pokrmů i nápojů, dar spánku i probuzení, dar zdraví 
i podpory v nemoci. Provázíš nás na naší cestě. Ne, nerovnáš její 
křivolakost, nezastupuješ nás v našich zápasech, neodhazuješ nám 
z cesty kameny ani nezametáš prach. Jen nám jsi nablízku, cítíme tvoji 
pomocnou ruku, slyšíme tvůj tichý hlas, nenecháváš nás opuštěné 
a bloudící, celé té naší někdy tak podivné cestě dáváš poslední smysl 
i určení. V Ježíši Kristu se s námi solidarizuješ, odpouštíš a žehnáš. 
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Dobrořečíme ti pro pozvání k přijetí milosti, kterou nám v Pánu Ježíši 
Kristu dáváš. Hospodine, Bože dobrý, přijmi naše dobrořečení, 
prosíme v pokoře před tebou.  Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO  

První čtení z Písma svatého slyšme z Proroctví proroka Izajáše, 
kapitoly 53., verše 1.–12.: 

Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? 
Vyrostl před ním… 

 
PÍSEŇ č. 215 Zlatá když sluneční záře se objeví  

KÁZÁNÍ 

Základem kázání jsou slova, zapsaná v Prvním dopise apoštola 
Pavla do Korintu, v kapitole 15., ve verších 1.-11.: 

Chci vám připomenout, bratři, evangelium… 

Milé sestry, milí bratři, ve Druhém listu Timoteovi apoštol 
napsal: „Ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše.“ V překladu 
Kralických: „Zmocniž se v milosti, kteráž jest v Kristu Ježíši“. 
V řečtině doslova: „Posilni se (nebo staň se silným) milostí Krista 
Ježíše.“ Není to nelogické protiřečení? Být silný milostí? Přece buď 
silný vítězstvími, buď silný tréninkem, buď silný učením a snahou, 
staň se silný usilováním a bojem. Ale milostí? Člověk, který dostane 
milost, že by se stal silným?  

Víme přece, jak je to s lidskou milostí. O milost žádají 
prezidenta lidé odsouzení. Čím je jeho milost podmíněna? Na čem 
závisí? Jeho kancelář dostává doporučující dopisy ve prospěch 
takových žádostí. Na základě čeho je taková žádost napsána? 
Zkušeností, jiným pohledem na věci, viděním souvislostí, dobrým 
svědomím, sympatiemi, více nebo méně objektivním posouzením? Co 
když je všechno jinak? A co když někdo jiný u téhož člověka požaduje 
nejpřísnější trest? Kdo nahlédne do srdce a nitra člověka? A co když ti, 
kteří milost udílejí, nebo ti, kdo píší svá dobrozdání, jednají 
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z nesprávných pohnutek? Copak z takové „milosti“ může růst síla? 
Ano, takové jsou podmínky pro udělení lidské milosti. Ne nadarmo se 
říká „upadnout“ do milosti a nemilosti lidské.  

V biblickém textu je to ovšem jinak. Tam nabádá apoštol, aby 
se Timoteus zmocnil, aby se chopil milosti Krista Ježíše. Touto 
milostí aby se posilnil. A to je zcela jiná milost. Není slabostí 
a ostudou, je silou a ctí. Není závislá na lidských soudech 
a rozhodnutích, je dána jedním jediným: Boží láskou skrze Krista 
a jeho plně uskutečněnou oběť. Připomeňme si: „Nebo tak Bůh 
miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo věří 
v něho, nezahynul, ale měl život věčný“. O takové milosti píše apoštol 
Pavel korintským křesťanům. 

V korintském sboru to zřejmě příliš neklape. Nejistota, 
pochybnosti týkající se vzkříšení. Jak ono to s tím vzkříšením vůbec 
bylo? Zmrtvýchvstání je však základním kamenem víry a spásy. 
Základním kamenem celé stavby evangelia. Otřásá-li se víra ve 
vzkříšení, otřásá se víra v Ježíše Krista, v úplnost a platnost (účinnost) 
jeho díla pro spásu člověka. Bez vzkříšení Krista chybí evangeliu nejen 
pointa, ale celý jeho smysl. Neobyčejní myslitelé, obdivuhodní lidé, 
hrdinové a bojovníci za lidská práva, ti tu byli i v Kristově době a před 
Kristem. Ale ti všichni zemřeli, někteří dokonce skončili na kříži nebo 
jinou potupnou smrtí. Jakoby na potvrzení, že smrt má k životu 
člověka poslední slovo, že se člověk rodí pro smrt. Ale díky Kristovu 
vzkříšení tomu tak není. Rodíme se do života a zároveň se rodíme do 
smrti, ale rodíme se pro život, nikoliv pro smrt. To je ta zásadní 
změna způsobená Kristovým vzkříšením. Rodíme se pro život v této 
časnosti a rodíme se – v naději a víře – pro život nový, u Beránkova 
trůnu, kde není bolest ani pláč ani smrt, protože Kristus překonal to 
staré a učinil všecko nové.  

K takovému konstatování nás přivádí evangelium, to dobré 
poselství pro život. Apoštol shrnuje toto vyznání do několika slov. 
Pěkně zostra a jasně rozjíždí celou argumentaci: „Připomínám 
(doslova dávám na vědomí, oznamuji) vám evangelium. To, co jsem 
sám přijal. (Nic víc než to, co jsem dostal a přijal, nic víc nemám.) 
Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl 
vzkříšen třetího dne podle Písem“. Žádný mistr zkratek by nevyjádřil 
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všechno podstatné lépe. Připomíná to nejzákladnější. Jako by, pokud 
jde o evangelium, byli Korintští nepopsaná tabule, i když tam toto 
evangelium už zvěstoval. Ale Pavel ví, že evangelium je nutné 
zvěstovat znovu a znovu, trpělivě a bez ustání. Doprostřed pochybností 
a nejistot. Jistě, toto evangelium v korintském sboru už zaznělo, jeho 
pravdivost však byla zpochybňována, a tyto stále více slyšitelné hlasy 
ten základ oslabovaly, až se chvěla celá stavba sboru. Do toho teď 
zazní jasná, přímá apoštolova slova. Bez obalu, bez přípravy cestiček 
pro porozumění. Jde-li o něco tak podstatného, jde-li o sám základ 
existence sboru a církve, tak žádné kličky a přípravy. (Zpochybnění 
vzkříšení mohlo mít bolavé důsledky: slova o rození pro život, nikoliv 
pro smrt, by pozbyla platnosti.) 

Ale, milé sestry a milí bratři, cožpak ta apoštolova slova nejsou 
i pro nás? Cožpak také nás nepronásledují mnohé pochybnosti? Nejen 
tváří v tvář smrti, ale také v meznících života, kdy se naše převelmi 
křehká a zranitelná duše chvěje a hledá pevný tvar a podporu. Taková 
je cesta víry. A na té cestě víry k nám přichází a zasahuje nás milost, 
Boží milost. Tak jako kdysi u Damašku zasáhla Pavla, tehdy ještě 
Saula. On sám to tehdy zdaleka nevnímal jako Boží milost, a co to 
s ním udělalo! Díky tomuto vpádu Boží milosti je Pavel později 
schopen pravdivě vidět sebe sama, aniž by se přitom ponižoval. „Jako 
nedochůdčeti ukázal se i mě, vždyť jsem nejmenší z apoštolů“, tak na 
sebe Pavel nahlíží. Boží milost, pokorně Pavlem přijatá, zcela promění 
jeho životní cesty. Počítám s tebou, Saule, vyposlechne od Pána Krista. 

Pavlův příběh ukazuje různé stránky (bohatství) Boží 
milosti. Napadne nás, jak jiné to bylo předtím u Dvanácti apoštolů: 
Pán jim řekl: Pojď za mnou, následuj mne. A oni šli. Jistě, v jejich 
životech to znamenalo velikou změnu. Ale žádné drama to nebylo. 
Zatímco Pavel, u toho to bylo zčistajasna, nečekaně, bez přípravy. 
Dramaticky. Jako blesk z jasného nebe! Do poslední chvíle byl 
v řadách Kristových nepřátel. Pak to přišlo – a Saul mění radikálně 
směr. Stává se Kristovým nástrojem, aby se evangelium dostalo 
k pohanům. A je tu i jiný tón, tón povzbudivý, radostný: Nikdo není 
bez naděje, každý má šanci.  Milost není prázdná fráze, není to jen 
gesto nebo póza. Milost proměňuje. V milosti je člověku je nabídnuta 
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obrovská možnost změny. Milost může člověka úplně otočit. Milost si 
ví rady i s tím, co se zdá nezměnitelné.  

Vraťme se k apoštolu Pavlovi. Nikdo by nečekal, že právě 
tento Saul bude tak radikálně Kristem Pánem osloven, že právě jemu 
bude dána taková milost. Ono totiž to zachraňující, to pro život 
nejpodstatnější, přichází nejednou zcela nečekaně, bez našich snah a 
zásluh a propočtů, někdy dokonce i proti naší aktuální vůli. Tak 
přišla Boží milost i k Saulovi. Zachránila ho a docela proměnila jeho 
život a stala se mu zdrojem, „napaječem“ celého jeho dalšího života. 
V tomto smyslu vyvrcholí jeho slova vyznáním: „Milostí Boží jsem to, 
co jsem.“  

Přijetí milosti je cesta pokory. Bez pokory člověk milost 
nemůže přijmout. Milé sestry a milí bratři, v modlitbách některých lidí, 
především starší a nejstarší generace, bychom mohli slyšet slova jako: 
„Jsem jenom prach a popel, stvoření chatrné a klesající.“ Připadá nám 
to přehnané? Pochopíme je, dáme-li je do souvislosti s apoštolovým 
„Naposledy jako nedochůdčeti ukázal se i mně.“ To není přehnaná 
poníženost. Spíše zde můžeme slyšet překvapení, údiv, úžas. Tak tedy 
i mně, také mně se Pán ukázal! Také mě se jeho evangelium týká. Mě, 
který tváří v tvář Kristově milosti oslepne. Mě, který cítí svoji 
nicotnost, mě, jehož hodnota není vyšší než popel a prach. Mě, který o 
sobě poví, že je jako nedochůdče. Sestry a bratři, to není 
sebeponižování, to není nedostatek sebevědomí. To je skutečné 
uvědomění si sebe sama, pokorné poznání, jak na tom jsem. Co jsem já 
a celá moje existence v tom obrovském univerzu, a právě ke mně Pán 
přichází a o mne stojí. A že právě jen Boží milost dá takovéto existenci 
smysl, naplnění, zakotvení i cíl.  

„Milostí Boží jsem to, co jsem,“ vyzná o sobě apoštol, a dodá: 
„a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo.“ Tváří v tvář přijaté 
milosti zvedá apoštol hlavu. Občas v církvi slýcháváme, že ta první 
část platí, tu o sobě můžeme říci. Ano, milostí Boží jsem to, co jsem. 
Ale říci i to druhé, že nám milost nebyla dána nadarmo, to se 
zdráháme. To že by byla pýcha, něco takového že o nás jednou může 
říci jedině Bůh. Apoštol se však nerozpakoval to říci a dokonce 
pokračuje v jakémsi až neskromném duchu, když působení Boží 
milosti při sobě ještě vyhrotí a řekne: „Víc než oni všichni jsem se 
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napracoval.“ Ale pak jako by se zalekl, skoro jako by ho samotného 
zaskočila ta samozřejmost, s jakou ta slova prohlásil, a proto hned 
upřesní: ale to vlastně nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se 
mnou.  

Ale tak tomu skutečně je. Milost, kterou nám Bůh prokazuje, 
není nadarmo. Vyzná-li člověk, že jen díky Boží milostí je tím, čím je, 
a je-li tím, kdo druhým přináší evangelium včas i nevčas, pak ta milost 
nemůže být zmařena, protože to ona skrze člověka jedná, ona dává 
odvahu nést evangelium, otevírá cestu k lidem, vkládá slova do úst, 
dává sílu potěšovat, povzbuzovat, navštěvovat nemocné a potěšovat 
zarmoucené. Ona dává sílu spolu nést břemena, plakat s plačícími 
a radovat se s radujícími, dávat vodu žíznivým a chléb hladovějícím. 
Spaseni jsme pouhou milostí, reformační sola gratia (pouhou milostí) 
nepřestává platit. Milost v Kristu darovaná a člověkem přijatá se však 
projeví jako síla pro cestu záchrany, spasení. 

Milý sbore, sestry a bratři, zůstaňme v tom údivu. Také nás se 
ta milost týká. Také nám byla ta milost zvěstována. Díky Bohu za ty, 
kteří - sami plni údivu, že se jich ta milost týká - zvěstovali tu milost 
i nám. Nesli nám tuto zprávu a sami svým životem ukazovali, jak je to 
úžasné, vědomě z té milosti žít a nechat ji v sobě pracovat. Sdělili nám, 
že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; 
třetího dne byl vzkříšen podle Písem. Hle, jasný ukazatel na všech 
křižovatkách našeho života. Pro nás i pro druhé, k nimž nás tato Boží 
milost vede. Vzdávejme z toho Hospodinu chválu a dobrořečme 
Hospodinu celou svou duší. Amen 

MODLITBA 

Pane Ježíši Kriste, také pro naše hříchy jsi zemřel a byl 
pohřben. Také pro nás jsi byl třetího dne vzkříšen. Naplnila se slova 
Písem a ono naplnění je pro nás zachraňující. Chválíme tě za to 
a děkujeme ti za to. Pane, chválíme tě a děkujeme za ty, kteří nám tvou 
milost zvěstovali, kteří nám nezamlčeli, že se také nás bytostně týká. 
 Amen 
PÍSEŇ č. 248 Ježíše se nespustím 
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SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Bože dobrý, naplněni radostí ze zvěstované milosti přicházíme 
k tobě s prosbami a přímluvami. Prosíme za ty, kteří nic nevědí o tvé 
milosti. Kteří žijí z milosti lidí a bojí se, že upadnou do lidské 
nemilosti. Modlíme se za pyšné, kteří si nic o milosti nepřipustí, pro 
které je tvá milost ponižující a život z tvé milosti potupný. Prosíme za 
ty, kteří tvou milost přijmout neumí, kteří se něčeho tak zásadního 
a pro jejich život určujícího lekají, neumí přijmout, že by se také jich 
mohla týkat. Za ty, kteří o ní slyší, vnímají ji jako něco dobrého 
a potřebného, ale ne pro ně. Modlíme se za ty, kteří o tvé milosti 
kážou, kteří ji zvěstují, z tvé milosti žijí a svými životy ji dosvědčují.  

Slyš nás, nebeský Otče, když se k tobě společně modlíme 
modlitbu, kterou nás naučil dárce milosti, náš Pán Ježíš Kristus: Otče 
náš… Amen 

POSLÁNÍ 

Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás 
zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli 
mrtví pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Spolu s ním nás 
vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši. 
Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to 
Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. 
Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom 
konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. (Ef 2,4–10) 

POŽEHNÁNÍ 

I kdyby ustoupily hory, i kdyby zakolísaly pahorky, 
milosrdenství Boží od tebe neodstoupí a smlouva pokoje mého 
kolísat nebude, praví Hospodin, tvůj slitovník.  Amen 
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PÍSEŇ č. 685 I když se rozcházíme 
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POVOLÁNÍ JEREMJÁŠE 

VSTUPNÍ SLOVA 

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

Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já 
jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě 
podpírat pravicí své spravedlnosti. Já jsem Hospodin, tvůj 
Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: „Neboj se, já jsem tvá 
pomoc.“ (Iz 41,10 a 13) Amen 

 
PÍSEŇ č. 168 Zpívejte, čest vzdejte 

MODLITBA 

Hospodine, Bože a Pane náš, sešli jsme se, abychom tě 
společně chválili a děkovali za všechna dobrodiní, která jsi pro nás 
učinil a stále činíš. Děkujeme ti, že nám stále pomáháš, vedeš nás 
a doprovázíš naším životem. Pane Bože, děkujeme ti, že jsi stále 
s námi, i když my na tebe tak často zapomínáme. Prosíme tě, odpusť 
nám to. Děkujeme ti, že jsi s námi nejen ve chvílích radosti, ale i ve 
chvílích utrpení, trápení a smutku. Pane, děkujeme ti, že se k tobě 
v každé životní situaci můžeme obracet s prosbou o pomoc. Děkujeme 
ti za tvého Syna, Ježíše Krista, který nám ukázal cestu, která vede 
k tobě. Svatý Bože, Pane Ježíši Kriste, Duchu svatý, buď dnes mezi 
námi. Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

Poslechněme si, co nám říká apoštol Pavel v Listu Římanům, 
v kapitole 12., od verše 3. do 18.: 

Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: 
nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě 
střízlivě… 
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PÍSEŇ č. 675 Přijď již, přijď, Duchu Stvořiteli  

KÁZÁNÍ 

Základem kázání je vyprávění o povolání proroka Jeremjáše, 
tak jak je to zapsáno v 1. kapitole tohoto proroctví, od 1. do 10. verše: 

Slova Jeremjáše, syna Chilkijášova, z kněží v Anatótu v zemi 
Benjamínově. K němu se stalo slovo Hospodinovo za dnů 
judského krále… 

Bratři a sestry, co víme o Pánu Bohu? V Apoštolském vyznání 
víry říkáme: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe 
i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho… Víme, že 
Bůh k nám mluví ve svém Slově, poznáváme ho skrze Ježíše Krista. 
Někteří lidé zase říkají, že Boha poznávají ze stvoření, z dokonalosti 
a krásy přírody, že se k němu přiblíží skrze povznášející hudbu, 
duchovní písně… Přemýšlíme o Pánu Bohu, uvažujeme, toužíme po 
něm, hledáme ho, poznáváme. Ale může někdo z nás říci, že Pána 
Boha skutečně a cele zná? Evangelista Jan říká, že Boha nikdo nikdy 
neviděl, jen Ježíš Kristus nám o něm řekl. Apoštol Pavel říká, že naše 
poznání Boha zde na zemi je pouze částečné.  

Dnes máme před sebou začátek Jeremjášova proroctví. Příběh 
o povolání proroka vnáší do tohoto našeho uvažování nový pohled. 
Vede k tomu, abychom o Pánu Bohu uvažovali ještě jinak, jakoby 
z druhé strany: Dříve, než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem 
tě… 

My lidé Pána Boha hledáme, toužíme po něm - ale on již dříve 
našel nás. Bůh nás znal dříve, než jsme se narodili. Dříve, než naši 
rodiče vůbec pomysleli, že bychom mohli existovat, on tu byl. On tu je 
dřív než naše hledání, přemýšlení, toužení. Bůh je ten, můžeme říci, 
„prazáklad“, ze kterého naše bytí vychází a na čem závisí. Bůh nás 
vytvořil v životě matky, ale ještě dříve nás znal. Slyšíme to, a najednou 
si uvědomíme, že nejsme jen částí (nebo pokračováním) svých rodičů, 
nejsme jen něčím, co vzniklo kombinací genů, a už vůbec nejsme 
nějakou nahodilostí či hrou přírody.  
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Věříme v Boha, který nás znal dříve, než my jeho. Tahle víra 
dává člověku důstojnost. Člověk není středem všeho, je jedním 
z miliard jemu podobných. Ale zároveň je zvláštní bytost, absolutně 
jedinečná. Nenajdeme na celé zemi nikoho, kdo by byl ve všem stejný 
jako jeden každý z nás, co tu sedíme. Ani jednovaječná dvojčata 
nejsou naprosto stejná. Před Bohem je každý jednotlivý člověk někým 
unikátním, absolutně jedinečným. Někým už od věčnosti myšleným 
(zamýšleným), povolaným, kdo byl už od věčnosti nazýván svým 
vlastním jménem.  

Dříve, než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve 
než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě. Tak to řekl Bůh Jeremjášovi, pro 
kterého měl jistě výjimečný úkol. Ale podobně to platí i o každém 
z nás. „Posvětil jsem tě“, znamená to, že jsem tedy snad nějak lepší, 
než ti druzí? To jistě ne! Ale tím „posvětil jsem tě“ Pán Bůh 
přinejmenším každému z nás říká: Nejsi pro mne bezejmenným 
stvořením, dal jsem ti jméno a tvář, mám k tobě osobní vztah. Jsi pro 
mne zvláštní člověk, zcela jedinečný, mám pro tebe poslání. Nejsi 
dokonalý, nejsi lepší než druzí, ale nejsi ztracený uprostřed množství, 
vím o tobě, hodně pro mne znamenáš, mám tě rád.  

Jeremjášovi pak Bůh řekl: Dal jsem tě pronárodům za proroka. 
To bylo osobní slovo přímo pro Jeremjáše. Slovo, kterým mu 
Hospodin oznámil jeho životní poslání. Úkol kriticky mluvit do 
náboženských, společenských i politických záležitostí Božího lidu 
v době, kdy byl Izrael ohrožen babylónskou velmocí (a kdy se jeho 
samostatnost pomalu schylovala ke konci). 

I my – každý z nás – máme od Boha svoje vlastní, 
nezaměnitelné poslání. Asi to bude skromnější poslání, než  bylo to 
Jeremjášovo. Nějaký úkol na této zemi má však od Pána Boha každý 
člověk. 

Slyšeli jsme o tom i v prvním čtení z Listu Římanům. Apoštol 
Pavel tam mluví o darech Ducha, které každý dostává, které každého 
vedou jeho vlastním směrem a dávají mu místo i úkol v lidském 
společenství. Máme různá obdarování a máme je používat. S pokorou 
a vděčností ve službě Bohu, lidem, společnosti i světu. To platí pro 
všechny, ať máme jakékoli postavení, ať žijeme v jakémkoli prostředí. 
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Brát svůj život jako poslání od Boha neznamená, že by náš 
život byl předem nějak naprogramovaný, že bychom my sami přitom 
měli jen nějakou pasivní roli. Právě naopak. Vědomí, že Bůh ode mne 
(a právě ode mne) něco čeká, vede k tomu, abych usiloval o správnou 
náplň svého života. Stává se výzvou, která burcuje, inspiruje, která nutí 
přemýšlet, zápasit. Nutí nás usilovat o dobrý život, hledat pravdu 
a vztah k Bohu, k druhým lidem, ke společnosti, ke světu a jeho 
budoucnosti. 

Jeremjáš na Hospodinovu výzvu odpovídá: Ach, Panovníku 
Hospodine, nevím, jak bych mluvil. Není divu, že se Jeremjáš svého 
poslání zalekl. Být prorokem pronárodům, to byl už nějaký úkol! 
Navíc vzápětí uslyší, že v tomto svém poslání bude stát nejen zcela 
osamoceně, ale doslova proti všem, od králů přes kněze a lžiproroky až 
po lid.  

A kromě toho: Jsem přece chlapec! Možná nešlo ani tak o věk. 
Rozhodně to znamenalo začátečník, člověk nezkušený. Každopádně tu 
Jeremjáš dává najevo, že na to nebude stačit. Možná je v tom i trochu 
vymlouvání, ale na druhé straně je to krásné vyznání: „Pane Bože, na 
něco takového já přece nemám patřičné schopnosti. Na to, k čemu mne 
povoláváš, já prostě nemám!“  

Hospodin za to Jeremjáše nekárá. Ani ho neutěšuje nějakým 
takovým „Ale ne, nepodceňuj se, ty na to přece stačíš“. Žádné takové 
laciné povzbuzování. Místo toho mu Pán Bůh prostě řekne: Neboj se, 
já budu s tebou. Nebudeš na to sám a s mojí pomocí na to stačit budeš! 

To je velké povzbuzení pro každého, v kom hlodá pochybnost, 
zda na svůj úkol stačí. To je slovo, které potřebujeme slyšet. Ať už jde 
o celoživotní poslání či velkou změnu, nebo „jenom“ nějakou menší 
záležitost. Tak to máme zaslechnout, když víme nebo tušíme, co 
bychom měli v životě udělat, ale nějak se nám do toho nechce. Někdy 
z pohodlnosti, někdy ze strachu, že to nezvládneme.  

Věřme, že při každém úkolu, ke kterému nás Bůh povolává, 
nám chce dát tolik síly, kolik jí potřebujeme. Nedává nám ji dopředu, 
abychom nespoléhali na sebe, ale hlavně na něho. A i když si člověk 
uvědomuje svou nezpůsobilost, smí a má věřit v dostatečnost toho, 
který slibuje: „Neboj se, já budu s tebou.“ Bůh nevysílá do neznáma 
a nenechává nás v osamocení. Jeho příslib zbavuje strachu. S tebou 
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jsem byl od počátku, s tebou jsem nyní a s tebou budu, nejen až 
nakonec či v nouzi nejvyšší, ale vždycky, bez přestání. 

To přirozeně neznamená, že náš život bude nějaká procházka 
růžovým sadem. Že budeme jen tak bez problémů a těžkostí 
proplouvat životem. Lidé si často pěstují představu jakéhosi 
magického boha – boha laciných útěch: že vše dobře dopadne. 
Představu boha, který by měl mít jedinou úlohu – plnit všechna naše 
přání. Takováto „víra“ se pak zákonitě zhroutí v první vážnější životní 
krizi. Často teprve skrze mnohé krize se člověk naučí přiznat Bohu 
svobodu být skutečným Pánem, který je často naprosto odlišný od 
„boha našich přání.“  

Křesťanství nezvěstuje Boha, který nám zajistí život bez 
utrpení a strastí. Neslibuje dny, které by nebyly střídány nocí. Ujišťuje 
nás však, že i v těch nejhlubších nocích je Bůh s námi,  a dává sílu 
snést jejich temnotu a tíhu.   

Právě Jeremjášova kniha zaznamenává mnoho různých trápení, 
která na prorokovu hlavu dopadla. Jeho život byl plný ztrát, bolestí, 
úzkostí i smutku. I sám Jeremjáš na své poslání nejednou žehrá. 
A nebyl to jen on. Podobně naříkal třeba i Eliáš a jiní Boží mužové: 
„Hospodine, vezmi si mou duši, už nemohu dál.“  

Ježíš Kristus, Boží Syn, jde nesnázemi a trápením až na kříž! 
V jistotě, že nebeský Otec je blízko. Jestliže se i z jeho úst v jednu 
chvíli ozve žalmistovo „Proč jsi mne opustil?“, pak vědomí Boží 
blízkosti je přece silnější a provází ho i v posledním vydechnutí. 
Paradoxně lze říci, že to vše, co následovalo potom (vzkříšení, nebeská 
sláva), bylo cílem, k němuž cesta bolesti vedla. Je naprosto přirozené, 
že bychom svůj lidský kříž asi všichni rádi „dali do závorky“. Jenže 
když kříž přijde, Ježíš od nás očekává, že jej budeme umět přijmout.  

Žijme tedy svůj každodenní život. Uprostřed druhých lidí, ve 
společnosti, ve světě. Plňme poslání, které nám Bůh svěřil a k němuž 
nás povolal dříve, než jsme přišli na svět. Plňme je se srdcem 
otevřeným a naslouchajícím, abychom v hluku světa i tempu života 
nepřeslechli ve svém srdci něco nesmírně tichého a jemného: Boží 
blízkost. Neboj se, já jsem s tebou a vysvobodím tě. Amen 
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MODLITBA 

Pane, prosíme tě za víru, která by se v každé životní situaci 
dovedla spolehnout na tvé zaslíbení ´Já jsem s vámi´, uchránila nás od 
pocitů strachu, nejistoty, pochyb a beznadějnosti a dávala sílu 
k poslušnému plnění úkolů, kterými nás pověřuješ. Pane, dej, abychom 
ve svých životech poznávali tvou vůli, přijímali ji s pokorou a bez 
reptání a snažili se ji naplňovat. Amen 

 
PÍSEŇ č. 446 Moudrosti poklad z nebe 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Pane, ve tvých rukou jsou naše dny a roky. Nejdeme vstříc 
neznámé budoucnosti. Před námi jsi ty a tvé milosrdenství. Chystáš-li 
nám dny dobré, dej, abychom je přijímali vděčně. Jsou-li pro nás 
připraveny dny těžké, posiluj nás, abychom je přijali trpělivě. Když si 
nebudeme vědět rady, stůj při nás, abychom alespoň na krok viděli 
dopředu. Pomoz nám, abychom neklesali na mysli, ale byli vždy lidmi 
naděje.  

Pane Bože, prosíme za všechny nemocné, trpící, umírající, i za 
ty, kdo se o ně starají. Dej, aby pocítili tvou podporu a přítomnost, aby 
v tobě čerpali sílu a naději. Prosíme za všechny jejich blízké, dej jim 
sílu a trpělivost nést tyto těžké chvíle.   

Prosíme za všechny sestřičky, doktory, nemocniční personál, 
aby měli sílu a lásku v této těžké a náročné službě bližním. Prosíme za 
nás všechny, abychom byli vnímaví ke všem potřebám trpících a stali 
se jejich opravdovými bližními. 

Prosíme za všechny, kdo se cítí opuštění, aby pocítili, že i když 
jsou opuštěni od lidí, tak nejsou opuštěni od tebe. 

Prosíme za všechny smutné a ztrápené, aby jim v životě zase 
zasvitla jiskřička radosti a naděje. Prosíme za pokoj ve světě, prosíme 
za všechny oběti zla a násilí. 
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Nevyslovené prosby vložme do modlitby Páně: Otče náš…
 Amen 

POSLÁNÍ 

Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. 
Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, 
ať umíráme, patříme Pánu. (Ř 14,7-8) 

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. 685 I když se rozcházíme nebo č. 384 Pomoz mi, můj Pane 
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KOMU ZNĚJÍ BLAHOSLAVENSTVÍ 

VSTUPNÍ SLOVA 

Bože, předej své soudy králi a svou spravedlnost královskému 
synu, aby obhajoval tvůj lid spravedlivě a tvé ponížené podle 
práva. Hory přinesou lidu pokoj a pahorky spravedlnost. 
Zjedná právo poníženým z lidu, dá zvítězit synům ubožáka, 
zdeptá utlačovatele. (Ž 72,1nn)  Amen 

 
PÍSEŇ č. 72 Své, Bože, soudy dávej Králi 

MODLITBA 

Hospodine, Bože Izraele a Otče Ježíše Krista, tváří v tvář 
tvému dílu a tvému Slovu smíme prožívat radost vysvobozených, 
vděčnost obdarovaných, pokoj a naději těch, jimž bylo odpuštěno. 
Nemusíme mít strach z těch, kdo mají větší vliv a moc. Nemusíme 
závidět těm, kdo toho mají víc než my. Nemusíme si naříkat. Byli jsme 
pozváni stát se tvými dětmi. Za to vše děkujeme, to vše si vděčně 
připomínáme, to je důvodem písniček, chval, radosti. Ty také víš, 
v čem je naše vděčnost a radost chvilková, povrchní, kolikrát se 
uzavíráme tvé záchraně, tvé obnovující a vysvobodivé moci. Dej tedy 
zaznít Slovu, které zpřítomní tvé dary, vyznačí, kudy směřuje tvoje 
cesta, a dosvědčí tvou občerstvující blízkost. Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

Poslyšte první biblické čtení, zapsané v Evangeliu podle 
Matouše, od 23. verše 4. kapitoly do 2. verše kapitoly 5.: 

Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal 
evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc… 

 
PÍSEŇ č. 490 Nuž všichni, kdo jste žízniví 
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KÁZÁNÍ 

Druhé čtení Písma svatého, které je i základem kázání, je 
z Evangelia podle Matouše, v prvních 10 verších 5. kapitoly. Poslyšte 
je v překladu Bible kralické: 

Vida pak Ježíš zástupy, vstoupil na horu; a když se posadil, 
přistoupili k němu učedlníci jeho. I otevřev ústa svá, učil je, 
řka: Blahoslavení chudí duchem, nebo jejich je království 
nebeské… 

Pro čí uši jsou určena tahle slova, Blahoslavenství i celé 
Kázání na hoře? Je to slovo, které chce předpisovat, jak mají lidé žít, 
aby se líbili Bohu? Je to jeden z těch ideálů, nad kterým se občas 
někdo zasní „Jó, kdyby to tak lidi dodržovali, to by svět vypadal úplně 
jinak...“? Nebo je to naopak slovo pro nadprůměrné duchovní 
osobnosti, ochotné se od rána do večera zabývat Kristovými slovy, 
a někde v ústraní, v klášteře, na hoře, vysoko a daleko od lidí, nad nimi 
rozjímat, popřípadě se jimi řídit? Pro čí uši jsou určena tahle slova? 

Pro obě nastíněné odpovědi – předpisová etika pro každého 
a tudíž pro nikoho, i slovo pro výjimečné duchovní jedince – najdeme 
v dějinách církve dostatek příkladů. Ale možná, že návod k odpovědi 
na otázku, pro čí uši jsou určena tahle slova, máme hledat nejdřív 
v samotném vyprávění. Kázání na hoře nespadlo z nebe. Není to 
supersvaté učení, o jehož uskutečnění můžeme leda marně snít. Je to 
součást příběhu o Ježíši.  

O Ježíši jsme slyšeli, že obcházel po galilejském venkově, 
ubíral se od vesnice k vesnici, od člověka k člověku a vyřizoval, že je 
blízko Boží Království. A že tahle zpráva není jen nějaká reklama či 
pouhé sliby, to stvrzoval svými činy. Kázal a aktivně přistupoval 
k lidem, kteří byli v dlouhé či naléhavé nouzi.  

Nemusel za nimi daleko. Neboť jen co se rozkřiklo, že Ježíš 
káže o Božím Království, přišly za ním zástupy, hlavně těch, co na tom 
byli špatně. Z krajů nábožných a pravověrných i z krajů, kde o kostel 
nikdo moc nezavadil. Ježíš vzbudil očekávání. U zbožných 
i nezbožných. 
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Když k němu ty zástupy přišly (nepředstavujte si zas kdovíco, 
určitě jich hned nebyly tisíce), vystoupil na horu a promluvil ke svým 
učedníkům (podle dosavadního průběhu evangelia byli zatím čtyři), ale 
nejen k nim. Pro čí uši jsou určena tahle slova? Jak to evangelista 
Matouš píše? Matouše v téhle chvíli nelze vynechat. Co mu běželo 
hlavou, když s takovou pozorností usadil Ježíše na hoře? Ten 1. verš 
zní, jako by si to počítal na prstech, jedno po druhém: uzřel zástupy – 
vystoupal na horu – posadil se – otevřel ústa – vyučoval...  

Nechce nám tu Matouš naznačit, že tahle slova mají při 
nejmenším stejnou závažnost, jako když Mojžíš vystoupal na horu 
Sinaj a Hospodin mu předával slova svého svatého Učení – Tóry? Tak 
jako slova Zákona Mojžíšova byla určena uším všeho lidu, putujícího 
do zaslíbené země, aby pak těm slovům dávali ožívat uprostřed 
ostatních národů – podobně smíme rozumět i slovům Ježíšovým 
z téhle hory. Nasloucháme jim s učedníky i my, aby pak ta slova jako 
dobrá zvěst ožívala uprostřed zástupů – zástupů z celé Galileje (a dnes: 
z celého našeho kraje), prostě aby zněla všem. 

Ježíš svá slova neposílá do světa anonymně – jako kdyby 
rozhazoval nepodepsané letáky nebo polepoval bilboardy. 
Zviditelňovat a nést dál je bude především on sám – ale pak 
i společenství jeho učedníků. Sbor jeho bratří a sester. Z toho, že 
u toho byli tehdy ti první čtyři, můžeme vyposlechnout i to, že je to 
zvěst určená lidem ze všech čtyř světových stran. 

Takto tedy písnička blahoslavenství míří z té hory k zástupům. 
Ježíš si od jejich nouze – od křiku té nashromážděné lidské trýzně a od 
pláče všech těch rozbolavělých duší – nevyšel na horu odpočinout. Tak 
jako ve Starém zákoně vedl zástupy Izraele z Egypta Mojžíš, tak teď 
Ježíš vede zástupy k Božímu Království. Otvírá jim novou budoucnost. 
Staví jim před oči perspektivu. Činí to tak, že svá slova předává 
učedníkům. To nejpodstatnější z Boží perspektivy se neobejde bez 
vyučovaného společenství jeho lidu. 

A protože jde o to, co je z Božího pohledu nejpodstatnější, tak 
jako první slovo zaznívá blahoslavení. Slova, kterými jsou na prvním 
místě osloveni chudí, zdeptaní, plačící, utištění, hladoví, žíznící, 
ukřivdění, pronásledovaní. Ti, které zatím všude pomlouvají (v kostele 
i ve sdělovacích prostředcích). Uražení a ponížení.  

 71



I když Ježíš po učitelsku sedí na hoře, je to, jako by zároveň 
stál uprostřed lidské bídy. Uprostřed těch stovek lidí beznadějných, 
nemocných. Uprostřed těch, co vzdali své životní zápasy, co pláčou 
nad stavem toho světa. A vyřizuje jim to zvláštní Boží ujištění: Jste 
blahoslavení! 

Mockrát si to slovo od té doby brala do úst církev, a když řekla 
blahoslavení, označovala tím jakési dokonalé bytosti, co jsou tak 
duchovní, že se vznášejí půl metru nad zemí. Nedostižný ideál. Jiní 
zase říkali, že to jsou jen sliby jakéhosi posmrtného štěstí, které snad 
někdy, kdovíkdy na lidi čeká, v nějaké lepší nebeské říši, a beztak že je 
to jen fata morgana... 

Když však bible řekne ‚blahoslavený‘, zní to přesně naopak: 
Jako gratulace! Když se tomu snažíme porozumět, vzpomeňme třebas 
na kněžnu, jak kouká z okna za babičkou a přitom na její adresu 
vzdychne "Šťastná to žena". Ježíš ovšem nekouká z nějaké Boží 
nebeské vyhlídky. Stojí sám uprostřed lidí – uprostřed lidské bídy.  

Takhle přišel – mezi posmívané, osočované i hladové. Takhle 
potkával plačící. Takhle stojí nablízku těm, kterým upírali spravedlnost 
(tak jako ji nakonec upřeli i jemu). A v těchto slovech jim přináší 
překvapení: Tohle není konečný stav vašeho života. Tohle nejsou 
poměry, kterým byste museli být nadobro poddáni. O vašem životě 
nerozhoduje ani vaše chudoba, ani váš hlad, ani vaše slzy. Pohleďte, 
přichází k vám Boží vláda: jako vyproštění ze sevření chudobou, jako 
nasycení, jako nadějná blízkost stírající slzy. – Možná jste ve své 
únavě už ztratili chuť jakékoli vyproštění vyhlížet. Možná vám 
vtloukali od malička do hlavy, že Bůh stojí na straně úspěšných, 
bohatých, všelijakých velebných pánů a vy ze své chudoby a pláče 
k němu máte náramně daleko. Ale já vám teď přicházím gratulovat – 
protože Boží vladařství přichází právě k vám. Už se rozsvítilo světlo na 
konci tunelu – a je blíž a blíž. Už vám svítá nový den. – Vy, kteří už 
nic nečekáte, vy si můžete gratulovat: Máte se nač těšit. Tak hleďte, 
abyste pro samý nářek nebo zahořklost nepřeslechli, že už je to tady.  

Už je to tady. Už se začínají dít věci – jak to mnozí ti 
odstrkovaní a ponížení vzápětí poznají, jen co Ježíš sestoupí z téhle 
hory... V těchto slovech jim Ježíš přináší naději. Ano, máte se máte 
hodně nač těšit.  
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Boží království však nepatří mezi projekty, pro které se lidi 
nadchnou – aby se u první překážky ukázalo, že to byl zas jeden 
z mnoha marných snů, jak udělat z tohoto světa lidštější místo. Boží 
království má budoucnost. Roste však spíš vskrytu, někdy docela na 
okraji lidského zájmu. Ale roste a jeho působení se vposledu nedokáže 
nic postavit do cesty. Můžete mu svěřit svou důvěru – a z jeho příběhů 
a písniček čerpat naději. Nemusíte pokukovat po lidech, jestli jsou 
Boží věci středem jejich zájmu, anebo jestli na ně zvysoka kašlou. Na 
cestě za Ježíšem vám tyhle nadějné vyhlídky už nikdo a nic nevezme.  

Přijímat blahoslavenství, nechat si tak říkat, přijmout toto 
oslovení – s tím můžeš začít vskutku už dnes. Ba právě teď. Nemusíš 
na ně mít nachystané úpory. Nemusíš mít zbožný životopis, ba ani 
doporučení církevních strýčků. Je tu pro tebe – tak jak na tom jsi. Ježíš 
ve svých slovech přináší proměnu. I proto začíná Ježíš větou 
‚Blahoslavení chudí v duchu‘. Právě vy – chudí na majetky, posudky 
a pověst, kterými se lidé obvykle ohánějí; chudí na sebejistotu; chudí 
na schopnost prorazit a prosadit se a prodat svoje schopnosti kdekoli 
(třeba i tváří v tvář Bohu) – právě vy jste na tom skvěle. Protože Boží 
Království je tu jako naděje právě pro ty, kdo si mysleli, že zůstali bez 
naděje. Na té hoře a pak i všude dál na Ježíšově cestě se 
blahoslavenství právě takovým lidem stalo hymnou, která prosvětluje 
i všechnu temnotu, kolik jí na své životní cestě a v tomhle světě 
potkávají.  

O tu cestu jde totiž také. Když tehdy Ježíš otevřel ústa k písni 
blahoslavenství, tak tím, jak evangelista podtrhuje, své učedníky a pak 
i zástupy dole učil. Blahoslavenství nám nezní jen kvůli dobrým 
emocím, ale především jako učení. Ano, je to písnička, ale s její 
pomocí Ježíš vytyčuje směr cesty. Teď jste cosi zaslechli, teď vaše 
temnoty prozářilo světlo naděje. Tak si tu písničku ještě chvíli opakujte 
– a pak hleďte, kudy dál ten předzpěvák kráčí. A zjistíte, že se vám ta 
písnička vůbec nemusí ztratit ze života. Naopak.  

Když půjdeš po cestě, kterou vytyčují blahoslavenství – narazíš 
občas taky na stůl s chlebem a vínem. U tohoto stolu se všem, kdo pro 
pláč či pro únavu či nevíru nevidí a neslyší Boží Království, 
připomíná: Už je to tady, pojď ke stolu, pojď na slavnost, kde 
vzdáváme díky za ty překvapivé šance, které nám Bůh dává. Ten stůl 
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slavíme – dokud on nepřijde. A to nám připomíná, že se ještě máme 
hrozně moc nač těšit. Všichni. A hlavně plačící, chudí v duchu, lačnící, 
milosrdní, čistého srdce, tvůrci pokoje a pronásledovaní pro 
spravedlnost.  Amen 

MODLITBA 

Ježíši, Pane církve, s překvapením slyšíme tvoje slova pro 
učedníky i celý tento svět. Překvapuje nás budoucnost, kterou jsi 
narýsoval. Zahanbuje nás, jak málo dokážeme důvěřovat. A prosíme, 
aby nám Duch svatý otevřel srdce pro důvěru, že tvůj pozdrav lidem 
v nouzi přichází vskutku od nebeského Otce.  Amen 
 
PÍSEŇ č. 627 Má duše Boha velebí 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Díky slovu evangelia zjišťujeme, Pane, že ti nemusíme být jen 
překážkou, ale že se tvému dílu záchrany můžeme dát do služby. 
S touto důvěrou tě nyní prosíme: Dávej se svému lidu poznat jako ten, 
který přichází se záchranou i tam, kde my se odvracíme a máme jen 
slova rezignace. Dej, ať překvapení z blahoslavené blízkosti tvého 
kralování může zažívat tento sbor, tato církev, křesťané po všem světě. 
Prosíme za ty, na které narážíme podél svých cest, za slepé, hluché, 
postižené, za lidi bez prostředků. Nedopusť, abychom navzdory zlým 
zkušenostem propadali otrlosti, která lehce přehlíží bídu okolo. Naděje 
od tebe ať vyraší pro ty, na které jejich nejbližší zapomněli, pro malé 
a bezbranné v našem středu. Přimlouváme se za ty, kterých si sami 
nevážíme, za ty, kdo zabloudili, za ty, kdo se ti vzdálili. Daruj svého 
Ducha všem, kdo usilují o smíření, kdo zápasí o věrohodnou politiku, 
lidem milosrdným, kteří zůstávají věrni životu, jak ho chceš ty. 
Přimlouváme se za tvůj lid Izrael, který se potýká s bolestnou 
minulostí, za tvou církev, aby usilovala o jednotu a věrohodnost, za 
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všechny, kdo uprostřed světa zápasí o spravedlnost. Veď nás k pokání, 
žehnej, dávej nám povstávat, když jsme všechno vzdali, a napřim naše 
kroky na cestu pokoje. Takto tě prosíme ve jménu toho, který nás 
předešel, ve jménu Ježíše, našeho Pána a bratra. Otče náš… Amen 

POSLÁNÍ 

Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží 
tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. 
Nemáme přece velekněze, kterému by byly cizí naše slabosti; 
vždyť na sobě zakusil všecka pokušení jako my, ale nedopustil 
se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli 
milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. (Žd 4,14–
16) 

POŽEHNÁNÍ 

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

 
PÍSEŇ č. 635 Tvá, Pane, láska 
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VELIKÝ DRAK A BERÁNEK 

VSTUPNÍ SLOVA 

Dobrořeč, má duše, Hospodinu! Hospodine, Bože můj, jsi 
neskonale velký, oděl ses velebnou důstojností. Halíš se 
světlem jak pláštěm, rozpínáš nebesa jako stanovou plachtu. 
Mezi vodami si kleneš síně, z mračen si vůz činíš a vznášíš se 
na perutích větru. Z vichrů si činíš své posly, z ohnivých 
plamenů sluhy. Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život, 
svému Bohu zpívat žalmy, dokud budu. (Ž 104,1-4.33)  Amen 

 
PÍSEŇ č. 104 Nuž ty má duše, Pána oslavuj (1-4.12) 

MODLITBA 

Hospodine, Bože náš, k tobě pozvedáme svou mysl. 
Uchvacuješ nás svou neskonalou velikostí a velebnou důstojností. 
Země je podnoží tvého trůnu a nebesa jej nesou nad hlavami všeho 
a všech. Co je nečisté, falešné a zlé, to před tebou padá jako blesk 
z nebe a plazí se v prachu. Kam vstoupí tvá sláva, tam se rozednívá. 
Kde zní tvé Slovo, tam rozkvétá naděje, a kde je lidskými srdci 
přijímáno, tam se země stává dobrým místem k životu. Radujeme se 
z toho, že žijeme ve světě, v němž tvé Slovo zní, a že jsme součástí tvé 
církve, v níž je přijímáno. Jsme zde proto, abychom ho slyšeli. 
Otevíráme mu svá nitra. Zavěj svým Duchem, ať do nich pronikne, 
zasáhne nás až do morku kostí a proměňuje do podoby tvého Syna. 
V něm spočinula všechna plnost lidství. Co jsme v Adamovi ztratili, to 
v Ježíši nalézáme. Jeho rány nám otevírají cestu ke stromu života. 
Nebesa už před námi nejsou neprostupně uzavřená, ale laskavě zvoucí. 
Velebíme tě, Pane, pro dílo tvého Syna. V něm vstoupilo tvé 
Království do tohoto světa. Nebesa v něm obestřela zemi. A my, 
z prachu učinění, smíme ve své časnosti okoušet, co je věčné. Amen 
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ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

Z 10. kapitoly Lukášova evangelia budeme číst verše 13. až  
24.: 

Běda ti, Chorazin, běda ti, Betsaido! Kdyby se byly v Týru 
a Sidónu udály takové mocné skutky jako u vás … 

 
PÍSEŇ č. 189 Hrad přepevný jest Pán Bůh náš 

KÁZÁNÍ 

Text kázání je zapsán v knize Zjevení, v kapitole 12., od 7. 
verše do první poloviny 12. verše: 

A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali 
s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili… 

Milí bratři a sestry, Janova vize zaujme svou neobvyklostí. 
Realita zaštítěná legiemi císaře Domitiana je nám však bližší. Málo 
platné, ve vyhnanství není císař, ale Jan. V tomto světě tomu ani 
nemůže být jinak. Na jedné straně je odsouzenec, který má jen svou 
vizi; na druhé straně imperátor, který má, na co pomyslí. Je to, jako 
když proti sobě stojí David s Goliášem. Vyjádřili jsme ten vztah 
záměrně příměrem právě těchto dvou postav. Jedinečně na něm totiž 
vynikne, že určující není v posledu viditelná převaha, ale to, jak naše 
počínání souzní s Božími záměry. O těch nejdůležitějších věcech se 
prostě nerozhoduje na zemi, ale na nebi.  

A právě sem nás Jan přivádí. Líčí nebeskou bitvu stručně: 
Michal a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé 
bojovali, ale nezvítězili. Ten „starý nepřítel“ – jak ho nazývá Martin 
Luther – nemá v nebi místo. Proto se odtud řítí na zem. Neznamená to 
jeho konec. Ale znamená to, že definitivně přišel o nebeské království. 
Ovládnout se nyní může pokoušet jen „pozemské knížectví“. Je na nás 
lidech, budeme-li více poslouchat jeho, protože málo platné, umí 
udělat dojem – nebo legitimního Krále. 

Výrazový svět Apokalypsy je nám těžko srozumitelný. Z textu, 
který jsme slyšeli, však plyne jasně: Norma pro tento svět není v tomto 
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světě, nýbrž nad ním. Nebeské procesy se mají stát modelem procesů 
pozemských. Toto má na mysli Ježíš, když v modlitbě Páně učí svých 
Dvanáct: „jako v nebi, tak i na zemi“. Tak jako nebesa zatočila s tím 
velkým drakem, dávným hadem, zvaným ďábel a satan, má s ním 
zatočit i země. Má tak učinit každý, kdo byl učiněn „k Božímu obrazu“ 
a dostal pověření zemi „obdělávat a střežit“. Mluvit dnes o draku či 
satanu vyvolává na tváři úsměv. Janovi však tyto postavy reprezentují 
neviditelné mocnosti, s nimiž se člověk stále setkává a střetává. 
Zpravidla na nás tyto síly hned neútočí, ale pokoušejí se nás získat 
lákavými nabídkami. Zuby vycení teprve tehdy, když je odmítneme. 
Ten „starý nepřítel“ na sebe bere nespočet podob. Tvář ho 
neidentifikuje. Vždycky ho však prozradí jeho jednání: Lže, lichotí 
a slibuje modré z nebe. Ve skutečnosti ovšem chystá člověku jen jámu 
v zemi. Tomuto „knížeti temnosti“ máme dát najevo, že pro něj není 
místo nejen na nebi, ale ani na zemi. 

Dějiny světa formují vedle viditelných postav i různé „šedé 
eminence“, které – samy skryty – ovlivňují, co máme před očima. 
Jistě, byla to Eva, která utrhla ovoce stromu poznání dobrého a zlého. 
Ale odkud vyšel impuls, který změnu jejího chování způsobil? Dnes si 
změny lidského chování vysvětlujeme psychologicky. Starověk je 
přikládal vlivu postav tajemného původu: draků, hadů, andělů. 
V zásadě ovšem není mezi tím moderním a dávným vysvětlením 
rozdíl. Vždycky jde o síly vycházející z nějakých nejasných, 
neuchopitelných a zpravidla problematických zdrojů. Zápas 
o budoucnost lidstva se neodehrává jen ve střetu s mafií a s teroristy. 
V té rozhodující poloze se děje v lidské mysli. V tomto zápase jde o to, 
do čího šiku se postavíme. Do Michaelova, nebo do drakova? Do 
toho davidovsky vítězného, nebo do toho, který sice vypadá hrozivě, 
ale rozhodující bitvu už dávno prohrál? Ten dávný had a velký drak 
nás vábí do svého vojska. Na zemi vypadá stále ještě neporazitelně. 
Ale je to s ním, jako kdysi s Goliášem. Stačí kamínek anebo podle 
Luthera „slovíčko“, a jeho voje se hroutí. 

To neznamená, že je můžeme ignorovat. Každý den k nám 
doléhá spousta zpráv, z nichž je patrné, že moc zla je v našem světě 
stále ještě reálnou silou. Pociťujeme to i na vlastní kůži. Nebe je od 
moci zla čisté, země nikoli. Maloasijští křesťané, jimž Jan své 
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poselství adresoval, byli s mocí zla konfrontováni naprosto brutálním 
způsobem. Císař Domitian, který se prohlašoval za syna Jupiterova, je 
hubil bez jakéhokoli slitování. Neunesl totiž, že přisuzují božskost 
Ježíši a odmítají ji přiznat jemu. Když je deptala jeho zloba, pomáhal 
jim Janův obraz v nebi přemoženého draka jejich situaci zvládnout. 
Sděloval jim přece naprosto jasně: V klíčovém střetu – v konfrontaci 
s Bohem, na jehož místo se chtěl Domitian postavit – tento ďábel 
v lidském těle prohrál! I když nás zabije, nic na své prohře nezmění. 
Naše bytí je jednou provždy spojeno s tím vítězným nebeským! Toto 
platí pro křesťany všech dob. Naše vlast je v nebesích. Můžeme pod 
nápory zlého padat, prohrávat, umírat. To však nemění nic na tom, že 
máme podíl na spasení, moci a království našeho Boha. 

Nic nás nemůže odloučit od jeho lásky. Ani ďábelské režimy 
ani hlad ani přírodní katastrofy, války či nemoci. Nad tím vším slavně 
vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval, bojoval za nás a zvítězil. 
Kdo je takového počínání schopen? Jen ten, kdo je jako Bůh! Jméno 
Michael v překladu vyjadřuje právě tuto otázku: Kdo je jako Bůh? Jen 
jediný, jeho Syn! Jen ten je hoden „přijmout moc, bohatství, moudrost, 
sílu, poctu i dobrořečení“. Cenou zaplacenou za naše vítězství je totiž 
jeho krev. Mesiáš s sebou nepřináší spasení tím, že svým protivníkům 
uštědřuje obzvláště tvrdé rány, ale tím, že se obětuje. Jeho smrt na 
kříži, která otevírá Boží Království i těm, kteří volali „ukřižuj“, 
podlamuje moc onoho velkého draka víc než nejdokonalejší bojová 
umění. – To je nápověda, jak máme teď na zemi bojovat s tím dávným 
hadem my. Stejně jako Ježíš! Tím, že budeme „přinášet sami sebe jako 
živou, svatou, Bohu milou oběť“. Nechce se nám. Ale jedině oběť 
v sobě má moc, která dokáže ďábla porazit. 

O svrženém satanu se v našem textu mluví jako o žalobci 
našich bratří. V knize Zjevení je více míst, z nichž je patrné, že nebe 
i zemi obývají tytéž bytosti. Nahoře tvoří církev zvítězilou, dole církev 
bojující. Nahoře jsou ti, kteří nemilovali svůj život tak, aby se zalekli 
smrti. Dole jsou ti, kteří o svůj život se smrtí stále ještě zápasí. Vědět 
o spojení těchto dvou časoprostorů je nesmírně důležité. My, kteří stále 
ještě bojujeme, odtud čerpáme jistotu, že vítězství je možné. A to 
navzdory našim slabostem, selháním a vinám. Žalobcův hlas doléhá 
k Božím uším už jen zdáli. Místo něj Bůh slyší hlas svého po pravici 
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mu sedícího Syna, který se přimlouvá za své lidské bratry: „Za ně tekla 
moje krev. Proto mají mít i oni podíl na tvém království!“ Toto 
přimlouvání, které neslyší jenom Bůh, ale i my, nám dává jistotu v naší 
nejistotě a sílu v našem boji. I kdyby nás ten velký drak přemohl, 
Kristus své věrné přenáší z církve bojující do církve zvítězilé. Jeho 
oběť zavírá satanův hnusný, prolhaný a pomlouvačný chřtán a my 
díky ní stojíme před Boží tváří čistí. Kdo stojí na této zemi v jednom 
šiku s Kristem, ten se může už dnes radovat z toho, že je jeho jméno 
zapsáno v nebesích. Amen 

MODLITBA  

Pane Ježíši Kriste, jedině ty jsi jako Bůh. Ty jsi oním 
Michaelem, který se utkal s tím velkým drakem, zvítězil na ním a svrhl 
ho z nebes dolů. Nebesa jsou čistá. Proto jsou nám takovou výzvou. 
Chceme s tím dávným hadem bojovat stejně statečně jako ti, kteří už 
byli přeneseni do církve zvítězilé. Dávej nám k tomu svého svatého 
Ducha.  Amen 

 
PÍSEŇ č. 512 Pojďte všichni, kteří lkáte 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Pane Ježíši Kriste, to je tvé evangelium, že draci, ačkoli jsou 
tak hroziví, silní a bezohlední, ve střetu s tebou vždycky prohrají. 
Nebesa, která by chtěli opanovat, je v sobě nesnesou a svrhávají dolů. 
Tebe, Beránka, který za nás vylil svou krev, však zvedají vzhůru. 
Vymaňují tě z nejhlubšího ponížení, i z hrobu, do kterého tě poslal ten 
dávný had, když tě na kříži smrtelně uštkl. Ale ty jsi mu podle dávného 
zaslíbení svou obětí rozdrtil hlavu. Tvůj Otec nás postavil do dobrého 
stvoření. Draci a hadi v něm jsou vždycky nakonec ve své pýše 
a zpupnosti potřeni a kdo se menší, je povýšen. Prosíme tě o tvého 
Ducha, abychom měli odvahu vstupovat do zápasů, ve kterých nejsme 

 80



favority, kde však stojíme na straně pravdy. Prosíme za všechny, kteří 
bojují v tomto šiku. Ať je jim mocný hlas z nebe, ohlašující, že ve 
tvém vzkříšení se prolomilo na zem Boží Království, nevyčerpatelným 
zdrojem síly. Otče náš… Amen 

POSLÁNÍ 

V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při 
synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku 
národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, 
každý, kdo je zapsán v Knize. Mnozí z těch, kteří spí v prachu 
země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a 
věčné hrůze. Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří 
mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a 
navždy. (Dan 12,1-3) 

POŽEHNÁNÍ 

Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná: žehná domu 
Izraele, žehná domu Áronovu, žehná těm, kteří se bojí 
Hospodina, jak malým, tak velkým.  Amen 

 
PÍSEŇ č. 631 Nám pomoz, Pane milý 
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KDO MÁ SYNA, MÁ ŽIVOT 

VSTUPNÍ SLOVA 

Pravím Hospodinu: „Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe 
není.“ Hospodin je podíl mně určený, je můj kalich; můj los 
držíš pevně. Hospodina stále před oči si stavím, je mi po 
pravici, nic mnou neotřese. (Ž 16, 2.5.8) Amen 

 
PÍSEŇ č. 16 Bože můj silný, ochraňuj mne sám 

MODLITBA 

Pane Bože náš, je mnoho těch, kteří usilují o to, abychom je 
poslouchali a dělali, co se jim líbí. Nemůžeme a ani nechceme jim 
vyhovět. Naším jediným Pánem jsi ty. Před tebou naše duše jihne 
a mysl lačně čeká na každé tvé šeptnutí. Ty jsi náš Otec od pradávna, 
ode dnů věčných. U tebe nalézáme bezpečí. Ty nás nepřestáváš 
milovat ani tehdy, když děláme hlouposti a chováme se jako 
marnotratní synové a dcery. Otevíráš nám svou milostivou náruč, když 
sklízíme trpké plody toho, co jsme zaseli, když jsme sraženi ve své 
pýše a jako spráskaní psi se vracíme ke tvým dveřím. Svět kolem nás 
pomíjí a my, jako jeho nedílná součást, pomíjíme spolu s ním. Ty však 
trváš věčně. Děkujeme ti za to, že nás vtahuješ do své věčnosti. Činíš 
tak prostřednictvím svého Syna, který je podivuhodným způsobem 
jedno s tebou i s námi. V něm nám vzchází spása. Jeho se proto 
chceme za všech okolností držet. Jeho chceme následovat, chválit 
a podoby jeho synovství se snažit dorůstat. Jsme-li v něm, nic námi 
neotřese. Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

Z 15. kapitoly Lukášova evangelia vyslechněte Podobenství 
o marnotratném synu, od verše 11. do 24.: 
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Řekl také: „Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: 
‚Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá.‘ On jim 
rozdělil své jmění…“ 

 
PÍSEŇ č. 258 Můj Ježíš mé jest žití 

KÁZÁNÍ 

Text dnešního kázání je zapsán v První epištole Janově, v 5. 
kapitole, od verše 11. do 13.: 

A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je 
v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, 
nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, 
abyste věděli, že máte věčný život. 

Milí bratři a sestry, mnoho biblických výpovědí je všelijak 
temných a nejasných. Tato mezi ně určitě nepatří: Kdo má Syna, má 
život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. Možná je ten výrok tak 
jasný, až nám to vadí. Ne snad v té první části, ale v té druhé. Naši 
radost z toho, co nám Bůh ve víře dává, kalí výpověď o údělu těch, 
kteří Syna Božího nemají. Samozřejmě především těch nám 
nejbližších - našich dětí, životních partnerů či vnoučat. Zejména 
s ohledem na ně by se nám mnohem více líbilo, kdyby život měli 
všichni a vztah k Ježíši tvořil jen takovou „nadstavbu“, která životu 
dává osobitý svéráz. Ale tak tomu není. Podle apoštola je vztah 
k Božímu Synu tím, co o životě rozhoduje. Komu je Ježíšovo životní 
směřování lhostejné nebo komu je dokonce proti mysli, ten nežije, ten 
jen vegetuje. Může mít v pořádku všechny biologické funkce, může 
být společensky úspěšný, a přesto je mrtev. Medicína něco podobného 
zná: Vegetativní funkce člověku fungují, přesto však může být takový 
jedinec jako lidská bytost mrtvý. Apokalyptik Jan klidně napíše sboru 
v Sardách: „Podle jména jsi živ, ale jsi mrtev.“ 

Tento výrok z knihy Zjevení asi nejzřetelněji odhaluje, o co 
v onom epištolním textu jde: Člověk se prostě může na rozdíl do 
zvířete svým životem minout! Lidský život totiž nespočívá v pouhé 
biologické existenci. Lidský život má vedle ní ještě jeden rozměr. Ten 
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vyrůstá z pověření, které jsme dostali při stvoření. Člověk má být 
podle něj obrazem Božím. Má obdělávat a střežit ráj. My, lidé, 
nenaplníme své bytí pouze tím, že jsme. U nás záleží i na tom, jací 
jsme. Co děláme a komu se podobáme. Zvíře nemůže svůj život 
promarnit. My, lidé, ano. Stane se tak, když se náš život mine svým 
určením. Když v něm nepřitakáme svému Tvůrci, z jehož rukou vyšlo 
všechno dobré. Když zemi neobděláváme a nestřežíme. Typickým 
představitelem „padlého životního stylu“ je marnotratný syn. Tomu se 
nechce zemi obdělávat a střežit. Ten si chce jenom užít. Rodný grunt je 
mu dobrý pouze k tomu, aby z něj vyždímal, co se dá. Zcela 
bezohledně a neodpovědně. Evangelista o marnotratném synu napíše, 
že „svůj majetek rozházel“. Nepodobá se otci. Ztratil se, je mrtev. 

Apoštol Jan nám staví před oči jiného Syna. Syna Božího. 
Toho, který přišel na svět v lidském těle a narodil se v judském 
Betlémě. Přišel jako obraz Bí podstaty. Ježíš je na rozdíl od 
marnotratného syna jedno se svým Otcem. Proto má život navzdory 
tomu, že ho na kříži ztrácí. Tajemství věčnosti tkví v jednotě s Bohem. 
Ježíš nám tuto jednotu zprostředkovává. Proto platí: kdo má Syna, má 
život. Kdo má Syna, o tom platí, že „byl mrtev a je nalezen“. Jednou 
provždy. Věčnost přitom nepřesouvá těžisko života někam do záhrobí. 
Kdo má Syna, ten se stále raduje ze všeho krásného a příjemného, co 
člověk v tomto světě zažívá. Teprve teď se z toho vlastně konečně 
může radovat opravdu naplno. Otevřená věčnost totiž odnímá té 
radosti statut čehosi kratochvilného. Všechno, co se ze života žitého 
v tomto čase netransformuje do věčnosti, je totiž marností. Úzkost 
z toho, že i ta největší kvalita a krása pomíjí, nás zneklidňuje, deptá. 
Nutí nás dělat hlouposti, jimiž ubližujeme nejprve druhým a posléze 
i sami sobě. Úplně stejně jako marnotratný syn. 

Výrok kdo má Syna, má život působí poněkud elitářsky a vůči 
těm, kteří Syna nemají, nevstřícně. Ale v té Janově výpovědi nejde 
o vstřícnost. V ní jde o pravdu. A pravda je prostě taková, že po čem 
člověk bytostně touží, co ho přenáší ze smrti do života, to před ním 
vyvstává v Ježíši. Ne mechanicky, při pohledu na jeho obrázek nebo 
při četbě nějakého jeho výroku z Bible. Ale tajemně a často 
překvapivě. „My jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží“, 
řeknou Ježíši jeho učedníci. Většina jeho sympatizantů ho přitom právě 
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v té situaci opouští. Jeho slova jim připadají příliš radikální. Jeho 
Dvanácti však právě naopak otevírají srdce i mysl. Výrok kdo má 
Syna, má život lze pochopit jen takovýmto osobním způsobem. 
Člověk si prostě najednou uvědomí, že v tom muži přibitém za nás na 
kříž tepe srdce celého vesmíru. Vybízet k oběti druhé dokáže každý. 
Takové počínání se snadno stane vysloveně odpudivým. Ale sám potit 
krev a kasičku nenosit dům od domu, nýbrž sám do ní dávat, to je 
výrazem moci, ve které je a která přináší život. 

Ježíš veškerým svým bytím ztělesňuje tuto moc. Jan chce, aby 
to všichni věděli. Chce, abychom se z toho radovali a měli jistotu, že 
ačkoli nám každý den časného života ubývá, Bůh před námi otevírá 
věčný život. A jeho Syn nás do něj uvádí. Obléká nás svou 
spravedlností a tak nás činí způsobilé vejít tam, kde bychom oděni 
pouze svými předpoklady neobstáli. Dává nám nový šat, o kterém 
budeme zpívat v písni po kázání. Bez této výbavy bychom se mohli 
nábožensky opracovávat od rána do večera a stejně by nám to nebylo 
nic platné. Onen nový šat totiž není ani farářský talár ani mnišská 
kutna, ale láska a milosrdenství. Kdo má a kdo nemá Syna se dá 
podle těchto projevů odhadnout už nyní: Kdo se vydává, ten ho má, 
i když třeba vůbec nevypadá zbožně. Kdo se zaměstnává jen sám 
sebou, ten ho nemá, i když z něj pobožnost přímo kape. Mít Syna 
znamená být tu pro druhé! To lze samozřejmě i bez Krista. Ale jen 
jako břemeno. Kdo je Kristem oděn, proniknut jeho Duchem, toho bytí 
pro druhé těší a naplňuje. A od jeho počínání ho neodradí, ani když mu 
lidé – stejně jako Ježíši – házejí klacky pod nohy. 

Kdo má Syna, má život. Kdo nemá Syna Božího, nemá 
život. Ty nejhlubší věci bývají průzračně jednoduché. To my je 
zatemňujeme a rozostřujeme. Jednoznačnost nám prostě není příjemná. 
Odhaluje příliš jasně, co je dobré a co špatné. Nám vyhovuje, když je 
pravda rozmazaná a můžeme si ji upravovat ve svůj prospěch. Před 
lidmi to jde. Před Bohem nikoli. Ale právě Bůh je tou autoritou, která 
dává věčný život! Jakékoli rozmazávání je proto zbytečné. 
Marnotratný syn si získal svého otce tím, že při svém návratu nic 
nerozmazával. Prostě přišel a řekl: „Zhřešil jsem. Nejsem hoden 
nazývat se tvým synem.“ Žádné vykrucování ani úlisné hraní na city. 
Marnotratný syn přiznává, že všechno zkazil. Jediné, v co doufá, je 
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otcovo milosrdenství. Jeho „ožití“ a „nalezení“ vyrůstá právě z tohoto 
pokorně realistického pohledu na sebe sama. Toto jeho počínání otce 
přemáhá! Kdo chce mít život a hledá ho v Božím Synu, ať ho hledá 
stejným způsobem, jakým ho při svém návratu u otce hledal a nalezl 
marnotratný syn. Amen 

MODLITBA 

Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že v tobě máme věčný život. 
Chceme tě každého dne vždy znovu oblékat jako svůj šat. Tebe 
nespoutala lidská zloba, smrt, ani hrob. Jásáme nad tímto tvým 
vítězstvím a radujeme se z toho, že na něm ve víře v tebe smíme mít 
z tvé milosti podíl. Amen 

 
PÍSEŇ č. 341 Veleben Bůh buď, jeho čin 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Pane Ježíši Kriste, je spousta způsobů, jak ztvárnit svůj život; 
spousta cest, které nás zvou; spousta těch, kteří naznačují, že jsou 
s Bohem jedna ruka. Ale je jen jeden způsob, jak zformovat svůj život, 
aby za něco stál; je jen jedna cesta, která nevede do ztracena; je jen 
jeden obraz Boha neviditelného. Tou cestou, pravdou i životem jsi ty. 
Jsme rádi, že jsme to pochopili. Teď nám nic nebrání tvárnit v souladu 
s tím své dny. Tak jako jsi ty jedno s Otcem, chceme být i my jedno 
s tebou. Vyvstávej před námi ve vší podmanivosti, jakou v sobě má 
obětující se láska. Dávej nám chuť a sílu oblékat tě, i když jsme kvůli 
tomu světu za hlupáky. Ať tvé mysli nepozbýváme ani tehdy, když 
proti nám povstávají ti, za které zápasíme. Prosíme za lidi, kteří jsou ti 
vzdáleni a nejdou tak vstříc dobrému naplnění, k němuž své stvoření 
vedeš. Chceme jim k tobě ukazovat. Dávej nám svého Ducha, ať 
pomůžeme alespoň jednomu z nich. Otče náš… Amen 
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POSLÁNÍ 

Ježíš řekl: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází 
k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého 
Otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli. (J 14,6-7) 

POŽEHNÁNÍ 

Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele 
Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti. Amen 
 

PÍSEŇ č. 499 Jezu, přispěj ku pomoci 
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EVANGELIUM AŽ K NÁM 

VSTUPNÍ SLOVA 

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

Na mysli nám tane milosrdenství tvé, Bože, zde uprostřed tvého 
chrámu. Jak tvé jméno, tak i tvoje chvála zní až do končin 
země. Tvá pravice je plná spravedlnosti. Raduje se hora Sijón, 
jásají dcery judské: Hospodin je Bůh navěky a navždy, on sám 
nás povede věčně. ( Ž 48,10nn.15) Haleluja! 

 
PÍSEŇ č. 47 Všichni v tento čas 

MODLITBA 

Svatý Bože, náš nebeský Otče, nasloucháme poselství Písma, 
zpíváme o tvé moci a slávě, opakujeme si, co jsi pro nás učinil, 
radujeme se ze spásy, kterou zahrnuješ všechno své stvoření: i nás, 
naše rodiny, naše děti, naše přátele. Všichni žijeme z tvé dobroty, 
z tvého milosrdenství.  

V hloubi srdce víme, že to všecko je pravda. Ale přicházejí 
nám na mysl i jiné události a děje. Těžko se vyrovnáváme s tím, kolik 
je i v naší zemi zla, podvodů, úskoků, nepoctivosti, skrytého i zjevného 
nepřátelství. Všelijaké lidské řečnění zatlačuje do pozadí tvé Slovo, 
různé zlé jevy se staví do cesty spontánní a radostné víře v tebe, 
přicházejí otázky a pochybnosti. Pane náš, kdybychom byli ponecháni 
sami sobě, svému přesvědčení, svým tradicím nebo své horlivosti 
a svému nadšení, jak uboze by naše křesťanství skončilo!  

Děkujeme ti, že nás nenecháváš samotné. Pane Ježíš Kriste, ty 
jdeš spolu námi naší cestou, provázíš nás, vstupuješ do našeho života, 
mluvíš k nám a svým svatým Duchem nás přece jen udržuješ na cestě 
víry. Připravil jsi nám i toto shromáždění. Prosíme, otevři naši mysl 
i naše srdce k přijetí tvého Slova. Nejen kvůli nám samým, ale i kvůli 
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všem, mezi nimiž žijeme, i když tě třeba ani neberou vážně. Nechť 
i z těchto bohoslužeb vzejde tobě sláva.  Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

První čtení Písma svatého poslyšte z Epištoly Efezským, 
z kapitoly 2., od 13. do 22. verše: 

V Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro 
Kristovu prolitou krev. V něm je náš mír… 

 
PÍSEŇ č. 639 Hned zrána vzdej díky 

KÁZÁNÍ 

Základem kázání je první polovina 3. kapitoly Epištoly 
Efezským. Vyslechněte verše 1. až 6. a pak 12. a 13.: 

Proto jsem já, Pavel, vězněm Krista Ježíše pro vás pohany. 
Slyšeli jste přece o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu 
udělil kvůli vám: dal mi ve zjevení poznat tajemství, které jsem 
vám právě několika slovy vypsal. Z toho můžete vyčíst, že jsem 
porozuměl Kristovu tajemství, které v dřívějších pokoleních 
nebylo lidem známo, ale nyní je Duchem zjeveno jeho svatým 
apoštolům a prorokům, že pohané jsou spoludědicové, část 
společného těla, a mají v Kristu Ježíši podíl na zaslíbeních 
evangelia… V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu 
svobodně a s důvěrou. Proto prosím, abyste se nedali odradit 
tím, že pro vás musím trpět; vždyť se to obrátí k vaší slávě. 

Apoštol připomíná efezským bratřím a sestrám, jak došlo 
k tomu, že se křesťanství rozšířilo i mezi pohany. Je to svědectví 
z první ruky. Když o tom Pavel píše, tak je v tom veliký kus, ba 
podstatná část jeho vlastního života. – Ani nám by to nemělo znít 
jenom jako vzdálená historie. Co píše, týká se každého z nás, neboť – 
pokud nejsme židovského původu – pohany byli i naši předkové, ať to 
byli Slované, Keltové, nebo patřili k jiným národům. Poslyšme tedy, 
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co všechno se tehdy dávno muselo stát, abychom my dnes mohli slyšet 
a přijímat evangelium a jít cestou víry. 

Platí to doslova i pro nás, už od té první věty: Proto jsem já, 
Pavel, vězněm Krista Ježíše pro vás pohany. „Vězeň Krista Ježíše“, 
tomu rozumíme, podobně to napsal i v jiných epištolách. Do žaláře 
jsem se dostal proto, že sloužím Kristu. A sloužím mu i jako vězeň. – 
Tady však k tomu připojí: jsem vězeň Krista Ježíše „pro vás“. To 
znamená: Do vězení jsem se dostal právě v této službě vám – 
pohanům. Kdybych jako Kristův svědek zůstal pouze v židovském 
prostředí, kdybych s evangeliem nezamířil k vám, do pohanského 
světa, tak bych sice leccos musel snášet od vlastního lidu, od Židů, ale 
římská vrchnost by mne nechala na pokoji. – Uvědomujeme si, že se 
tehdy dávno ocitl apoštol v žaláři i kvůli nám? A když to rozšíříme: 
Nevděčíme za svůj dnešní vztah k Bohu a církvi i tomu, že věrnost 
Kristu i ve velmi nepříjemných situacích osvědčili také mnozí z těch, 
kdo evangelium předávali, než se posléze dostalo i k nám?  

Ale to „pro vás, kvůli vám“ se opakuje ještě jednou, hned 
v další větě: Slyšeli jste přece o milosti, kterou mi Bůh podle svého 
plánu udělil kvůli vám. Apoštol tu myslí na své pověření nést 
evangelium pohanům. Nebylo to tedy jen tak, že by ho napadlo: Když 
jsem uvěřil v Krista, tak s tím půjdu i k pohanům. Že to má učinit, to 
mu dal Kristus poznat ve zjevení (3). Rozumíme, co tu na mysli: 
Známe to vyprávění ze Skutků apoštolských (Sk 9): jak si ho Pán 
zastavil a k této službě povolal. Tady to shrnuje větou: Kristus mi dal 
poznat, že pohané jsou spoludědicové spásy, že jsou částí společného 
těla církve a v Ježíši Kristu mají podíl na všech zaslíbeních evangelia 
(6).  

Právě jemu, Pavlovi, (v první době skutečně jemu jedinému) to 
dal Pán Bůh poznat, právě jeho si k tomu vybral. Dvanáct učedníků 
slyšelo „Jděte ke všem národům“, ale pořád se k tomu nemohli 
odhodlat. Stále zůstávali na půdě Palestiny. Jak těžko se Petr 
rozhodoval, když ho Kristus poslal k pohanskému setníku Korneliovi, 
a jak se z toho dokonce musel zodpovídat před jeruzalémskými bratry 
(Sk 10-11). I když se v důsledku pronásledování evangelium rozšířilo 
i mimo Palestinu, zůstávalo stále na půdě synagogy. Naplno se obrátit 
k pohanům – k tomu došlo až mnohem později, v Antiochii. Ve 
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13. kapitole Skutků apoštolských je napsáno, jak k tomu Pán Bůh 
tamní křesťany přivedl, jak je k tomu Duch svatý doslova vybídl. 
A zase u toho byl i tento Pavel, tehdy ještě známý pod jménem Saul. 

Když to všechno slyšíme, asi bychom se měli zamyslet, nemá-
li Pán Bůh nějaký (specifický) úkol i pro nás, přímo pro nás osobně. 
I když to nebude tak mimořádné jako životní poslání apoštola Pavla, 
nejsme tu jako jeho služebníci také „pro někoho“ nebo „kvůli 
něčemu“? 

Cesta evangelia k pohanům, vykročení na tuto novou cestu, to 
byla v každém ohledu přelomová událost. Je to vidět i z toho, jak 
o tom tady apoštol mluví. Třikrát se vyjádří tak, že je to tajemství. Bůh 
mi dal poznat tajemství. (3) Bůh mne povolal, abych vynesl na světlo 
smysl tajemství, které bylo od věků ukryto v Bohu. (9) Porozuměl jsem 
Kristovu tajemství…, že pohané jsou spoludědicové Božích 
zaslíbení…(4) Apoštol užívá slova mystérion, to znamená něco 
skrytého. A ono to pro jejich duchovní předky – vzhledem k jejich 
tradici – skutečně skryté bylo. Kdepak spasení pro všechny! Spasení je 
přece pro ty, kdo patří k nám, k Izraeli. Případně pro ty, kteří se k nám 
připojí. Není divu, že se toto smýšlení dostalo i do církve mezi první 
křesťany. 

Možná si pomyslíme, že pro nás v tom dnes už žádné tajemství 
není. Víme, že Boží spása je určena všem, a díky Bohu za to. Ale 
přece: Není někde i v nás skryta otázka, je-li (hodí-li se) evangelium 
opravdu pro všechny? I pro „lidi světa“, i pro ty, „kteří nejsou 
nábožensky založeni“? Neodepisujeme některé už předem jako ty, 
kteří „mají k Pánu Bohu daleko“, nebo dokonce jako ty, „kteří nemají 
s Pánem Bohem nic společného“? Třeba to tak neřekneme, ale není 
něco z toho pocitu uloženo v našem křesťanském podvědomí? Ovšem 
to, že se evangelium dostalo až k nám, je tajemstvím i v jiném ohledu. 
Už když myslíme na tu dlouhou cestu evangelia přes dvě tisíciletí. A 
opět to můžeme vzít docela osobně: při vší naší náboženské výchově a 
při tom všem, co jsme mnozí od malička v církvi a ve společenství 
sboru přijímali, cožpak to není tajemství (nebo přímo zázrak), že stále 
jsme na cestě víry? A nejen my, ale i mnozí jiní? (A dokonce i naše 
děti!) 
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Vraťme se k textu. Apoštol tento „vlom evangelia k pohanům“ 
promýšlí ještě dál. Napíše, že to nebyl jen nějaký okamžitý Boží 
nápad. Třeba v tom smyslu, že když Hospodina jeho vyvolený lid 
nejednou zklamal, když se jeho vlastní ukázali jako nevěrní, že by pak 
dodatečně do své spásy zahrnul i ty ostatní. Nikoliv. Otevřít dveře 
spásy všem - takový byl od počátku Boží záměr. Apoštol přímo užívá 
slova plán. Svatý Bůh to vše učinil podle svého plánu (2). Bylo to od 
věků ukryto v Bohu, jenž vše stvořil (9). Stalo se to podle odvěkého 
Božího určení, které naplnil v Kristu Ježíši, našem, Pánu (11). Ostatně 
nepřeslechnutelně to zní už ve Starém zákoně. Tak to přece Hospodin 
řekl, když si povolával Abrahama (Gn 12,3): že je to začátek cesty, na 
které se – až přijde ten čas – Boží požehnání dostane ke všem 
národům. 

Slyšme to jako opět jako povzbudivé a útěšné poselství i docela 
osobně pro sebe sama: Že i my (a naše víra a všechno naše křesťanství) 
jsme - spolu se všemi ostatními - už od samého počátku zahrnuti do 
Božího plánu spásy. Takové je Boží rozhodnutí, Boží odvěké určení, 
Boží úradek o nás. Tak hluboko je zakotvena naše spása. 

V závěru oddílu vysloví apoštol dvě věty, jaké důsledky z toho 
vyplývají přímo pro nás, pro naši osobní víru, pro naši zbožnost, pro 
náš každodenní život.  

Zaprvé: Díky tomu všemu smíme v Kristu i my ve víře 
přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou. Svobodně, nespoutáni 
zbytečnými úvahami, otázkami nebo předsudky, které svazují. Ne jako 
duchovní nevolníci, žijící v nejistotě, zda už splnili všecky náboženské 
povinnosti, ale s pocitem svobody a s dobrým svědomím. Bez tíživého 
pocitu, co ještě musíme stihnout nebo co všechno jsme Pánu Bohu 
zůstali dlužni. A s důvěrou. Ne se strachem a s úzkostí, ne ve vnitřním 
napětí, jak to se mnou bude, nýbrž v plném spolehnutí se na to, co 
učinil Kristus. V jistotě, že to platí a že to stačí i pro mne, který jsem 
ve své hříšné přirozenosti od Boha tak daleko. Evangelium není 
náboženství strachu. Proto přece Kristus přišel, aby naše zbožnost 
nebyla ve znamení strachu, ale svobody, důvěry a pokojné mysli. 

K tomu pak apoštol připojí ještě tento vzkaz: Proto prosím, 
abyste se nedali odradit tím, že pro vás musím trpět; vždyť se to obrátí 
k vaší slávě. Apoštol sedí ve vězení, ale oni na to nemají brát ohled, to 

 92



se jim nesmí stát argumentem proti křesťanství, proti Kristu. Nedejte 
se odradit tím, vidíte-li, s jakými obtížemi Boží dílo tady na světě 
probíhá. Když třeba i já apoštol kvůli tomu (a vlastně i kvůli vám) 
musím trpět. Taková je apoštolova prosba i k nám. Nedejte se odradit, 
jste-li svědky odmítavých postojů, nepřízně, nebo i nepřátelství vůči 
křesťanství. Ani nepříjemnosti pro víru (něco málo si ještě pamatujeme 
z doby totality), ani přímé utrpení pro věrnost Bohu (a takových míst je 
i v dnešním světě stále dost) – nic z toho nemá čka odvést od víry. Ani 
vlastní utrpení, ani cizí, ani jakékoli jiné (ani utrpení dětí, ani to, které 
přichází s různými katastrofami). Nic ať vás neodradí od cesty za 
Kristem. I když je to často velmi zlé, nejednou nad vaše chápání, nad 
možnost účinné pomoci. Nedejte se tím odradit, a raději si opakujte, 
jak to tu apoštol říká: „Vždyť se to obrátí k vaší slávě.“ Nedejte se 
odradit, vždyť poslední slovo nade vším bude mít Bůh, a to bude slovo 
k jeho i naší slávě – tak to přece určil už od počátku.  Amen 

MODLITBA 

Náš Pane, jen ty nám to můžeš dát, abychom k tobě 
nepřistupovali ani lehkomyslně ani ustrašeně, ale svobodně 
a s důvěrou, tak jak nás k tomu vede a osvobozuje tvůj Duch. Za 
tohoto Ducha prosíme, přijď k nám, proměňuj nás a neopouštěj nás.
 Amen 
 
PÍSEŇ č. 446 Moudrosti poklad z nebe (3-5) 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Náš Pane, je mnoho věcí, které by nás chtěly odradit od 
věrnosti tobě i od dobrého vztahu k lidem, od víry, lásky a naděje. 
Prosíme, pomoz nám všecky tyto věci přemáhat. Zasahuj mocně proti 
všem mocnostem a projevům zla. Dost možností je i v našich silách. 
Ať se tedy pod tvým vedením dokážeme bránit každému takovému 
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zlu, jako je sobectví, necitelnost, lhostejnost. Ať je nám vzdálena 
každá lež, bezohlednost, samolibost, závist i zášť.  

Veď nás lidi k moudrému rozhodování a uvážlivému jednání 
i všude tam, kde zlo útočí jako nemoc, jako chudoba, jako tělesná či 
duševní slabost, nebo jako nedostatek základních životních potřeb, ale 
také jako zděděné nepřátelství mezi různými skupinami lidí. 

Nechť se tvá moc a tvé milosrdenství projevuje i tam, kde hrozí 
všelijaké přírodní katastrofy. Vždy znovu jsme zasaženi tím, jaké 
hrůzy se objevují na tváři země. Veď lidi k tomu, aby se aspoň 
v něčem uměli i těmto věcem bránit, aby nebylo tolik obětí, aby 
následky těchto neštěstí nebyly tak děsivé. 

Modlíme se za ty, kteří po tisíciletí patří ke tvému vyvolenému 
lidu, ze potomky Izraele, za jejich pokojné smýšlení i jednání. Prosíme 
i za svět islámu, za muslimy. I oni přece vyznávají tebe jako jediného 
Boha, i oni tě oslovují jako milosrdného a slitovného. Prosíme, veď je 
k takovému poznání tebe, ve kterém by nebylo místa pro násilí, 
nenávist a teror. Prosíme za to se vší pokorou, s vědomím vlastních 
hříchů a pomýlení. Všichni jsme odkázáni na tvoji milost.  

Bože, smiluj se nad námi. Společně se modlíme: Otče náš…
 Amen 

POSLÁNÍ 

Kristus jako Syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím 
domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou 
jistotu a radostnou naději… Dejte si pozor, aby někdo z vás 
neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. 
Naopak povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá 
ono ´dnes´, aby se nikdo z vás, oklamán hříchem, nezatvrdil. 
Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční 
předsevzetí zachováme pevné až do konce. (Žd 3,6.12-15) 
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POŽEHNÁNÍ 

Bůh pokoje, který … vyvedl z mrtvých 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. 67 Ó Pane, smiluj se nad námi 
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JAK SI POČÍNÁ ÚD KRISTOVA TĚLA 

VSTUPNÍ SLOVA 

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

Na tobě přestávati sluší, ó Bože, tebe na Sionu chváliti, tu tobě 
slib vyplňovati. Tu k tobě modlitbu vyslýchajícímu všeliké tělo 
přicházetibude. Mnohé nepravosti, které zmocnily se nás, 
a přestoupení naše ty očistíš. Blahoslavený, koho vyvoluješ 
a přivádíš, aby obýval v síňcích tvých. Tu nasyceni budeme 
dobrým domu tvého, v svatyni chrámu tvého. (Ž 65,2-5) Amen 

 
PÍSEŇ č. 65 Na Siónu se čest ti dává 

MODLITBA 

Svatý Bože, přicházíme k tobě a vyznáváme, že ty jsi náš 
tvořitel, náš Pán i Vykupitel, Dárce všeho dobrého, co prožíváme. Tak 
se k tobě i v tomto shromáždění společně hlásíme. Naše víra 
a zbožnost má mnohé mezery. Často raději žijeme po svém, podle 
toho, co nám vyhovuje, co se nám zamlouvá – a ne vždycky je to pro 
nás skutečně dobré. Někdy se octneme od tebe hodně daleko. Ty nám 
však zůstáváš blízko. Neodvracíš se od nás. Provázíš nás našimi dny. 
A je to tato tvoje blízkost, co nás zase znovu přivádí k tomu, že se 
k tobě stále vracíme. Nechceme žít bez tebe. Jak se odvíjí náš život, 
uvědomujeme si, že tě potřebujeme. V tobě je jediná jistota, kterou 
tady na světě máme. Ve tvém Slově, jak je známe z Písma, je pravda, 
na kterou se můžeme spolehnout. V Pánu Ježíši Kristu je jediná 
záchrana a spása pro nás i pro celý svět. Přítomnost tvého Ducha vede 
k naději, jeho dary působí proměnu k dobrému a ukazují i umožňují 
cestu vpřed. Tak tomu věříme, na tom jsme ve vší své nedokonalosti 
postavili svůj život, k tomu se snažíme vést i jiné. Prosíme, buď nám 
i teď přítomen a skrze toto shromáždění požehnej nám zde i mnoha 
dalším lidem v našem okolí. Ať se vše děje ke tvé slávě.  Amen 
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ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

První biblické čtení je z Listu Efezským, z kapitoly 4., kde od 
7. do 16. verše čteme: 

Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova 
obdarování… 

 
PÍSEŇ č. 604 Buď sláva Bohu, chvála Otci 

KÁZÁNÍ 

Z Listu Efezským je vzat i základ kázání, a to ze 4. kapitoly, 
verše 25. až 32.: 

Proto zanechte lži a ‚mluvte pravdu každý se svým bližním,‛ 
vždyť jste údy téhož těla… 

V tomto textu máme před sebou nejprve čtyři výzvy. Nejdřív 
se u každé z nich krátce zastavíme. První: Zanechte lži a mluvte pravdu 
každý se svým bližním. Lež má mnoho podob: výmysly, polopravdy, 
účelově pozměněné výroky, předstírání… Někdy to vypadá tak, jako 
by tyto věci už byly přirozenou součástí života. Zřejmě tomu tak bylo 
už ve starověkém Efezu. Apoštol napíše: Zanechte lži. Patřila-li dříve 
lež k přirozené výbavě člověka, jak mezi druhými obstát, případně jak 
něčeho dosáhnout, teď už to tak nebude. Teď budete mluvit pravdu.  

Nejde však jen o to, že lhát se nemá. Jde o bližního, o správný 
vztah k druhému člověku. Proto dodává: Mluvte pravdu každý se svým 
bližním. Podobně se to v této epištole už ozvalo: Buďme pravdiví 
v lásce (4,15). Pravda a láska, to není jenom polistopadové heslo, dnes 
ostatně čím dál víc vysmívané. To je přímo biblický citát, Slovo Boží. 
Apoštol staví pravdu jako základní předpoklad dobrého vztahu ke 
druhému člověku.  

Zadruhé: Hněváte-li se, nehřešte. To je citát ze 4. žalmu (Ž 
4,5), který naznačuje, že tu nejde ani tak o zarputilý hněv, trvající 
zlobu či nenávist. Něco takového vůbec nepřipadá v úvahu, s tím se 
apoštol nezdržuje. Má na mysli spíše takové to „vypěnění“, když vás 
něco pořádně nadzvedne a vyvede z míry. Třeba když člověka tváří 
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v tvář nějaké neomalenosti v první chvíli ovládne to, čemu se říká 
„spravedlivý hněv“. Když se ti něco takového stane, tak se koukej co 
nejdřív uklidnit a svůj ten hněv ukončit, a teprve potom reaguj. To 
věděli už naši předkové, že hněv je špatný rádce. Když je člověk plný 
hněvu, ztrácí nad sebou ztrácí kontrolu. Snadno řekne nebo udělá něco, 
co vlastně ani nechtěl, co to potom mrzí.  

Apoštol ovšem uvádí vážnější důvod: Hleď se co nejdřív 
uklidnit, abys nehřešil. Hněv je osvědčený nástroj Božího nepřítele. 
Zlobným jednáním se vytváří prostor pro ďábla, který se okamžitě 
chopí příležitosti a přivede k hříchu. Jak a co, na to on je vynalézavý 
dost. Proto – radí Pavel – ukončete každý hněv co nejdřív, v každém 
případě ještě dříve, než zapadne slunce. 

Třetí výrok je namířen proti krádežím. Kdo kradl, ať už 
nekrade, ať raději přiloží ruce k pořádné práci. V takovém 
velkoměstě, jako byl starověký Efezu, jistě nebyla nouze o lidi, kteří si 
obstarávali živobytí nepoctivým způsobem, ať už to byly drobné 
krádeže někde na trhu, nebo nečisté finanční machinace ve velkém. Je 
pravděpodobné, že do církve přišli lidé i s takovou minulostí – tak jako 
dobré paměti oni celníci v době Ježíšově. Právě ty zde apoštol zcela 
otevřeně osloví: Milí bratři, jestli jste dosud kradli, tak s tím je teď 
konec.  

Ježíš od vás očekává, že si budete vydělávat poctivě, pořádnou 
prací, a to nejen kvůli vám samým, abyste propříště už nehřešili, ale 
kvůli těm, kteří jsou na tom hůře a potřebují pomoc druhých. Ať máte 
z čeho udělit nuznému. A takových je u nás i ve světě stále dost. 

Čtvrté napomenutí se týká řeči: Z vašich úst ať nevyjde žádné 
špatné slovo, ale vždy jen dobré. Špatné slovo, to je všelicos, od 
promluvení hněvivého, tvrdého, navztekaného až po pomluvy, 
osočování, všelijaké hrubosti a vyložené lži. Apoštol tu užil výrazu, 
který doslova znamená ´shnilý, zpuchřelý´. Kraličtí to trochu naznačili 
výrazem ´mrzutý´. („Žádná řeč mrzutá nevycházej z úst vašich.“) Tedy 
varování před řečí, která nikomu a ničemu neprospěje. A není jen 
zbytečná, ale přímo škodlivá: otráví ovzduší, naruší pěkné vztahy, 
pokazí dobrou pohodu, zaneřádí zdravé prostředí.  

Tak tedy propříště nic takového! Pán Bůh nám dal řeč proto, 
aby se z našich úst ozývala slova, která mohou pomoci, podepřít, 
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povzbudit, něco pozitivního přinést, k něčemu dobrému přivést. Slova 
porozumění, slova, ká budou pro lidské vztahy přínosem (podobně Ko 
4,6). 

Když to shrneme: apoštol se nezastaví u toho, co nedělat, ale 
pokaždé jde ještě dál. Neřekne jen: Nelži, nevztekej se, nekraď, nebuď 
hrubý. Vzápětí připojí, co místo toho; jak by to Pán Bůh při nás rád 
viděl. Nejde tedy jen o to, abychom „nepáchali trestné činy proti 
Božímu zákonu“, ale jak a čím můžeme a máme Boží zákon a Boží 
vůli naplnit. Tak se ze zákazu stává dobrá zpráva, tedy evangelium, 
osvobodivá zvěst pro Kristova následovníka. Doslova životodárné 
poselství, které otvírá jinou, novou životní možnost a vede na cestu, na 
níž můžeme přijmout veliké Boží požehnání. 

Všechny tyto apoštolovy vzkazy jsou postaveny do přímé 
souvislosti s Pánem Ježíšem. Jako něco, co patří k následování Krista. 
A právě to chce apoštol ukázat, tady je nejvlastnější důvod toho 
nového jednání. Nejde ani tak o to, aby byli efezští sestry a bratři (nebo 
křesťané vůbec) po mravní stránce na úrovni, aby jako ušlechtilí lidé 
vynikali nad své okolí. A už vůbec ne, aby si za ten dobrý život něco 
u Pána Boha zasloužili. Apoštol uvádí docela jiné důvody, proč tak žít. 
Jsou opět čtyři a všecky souvisejí s Kristem. 

První argument je prostý: Totiž že se ty špatné věci pro 
Ježíšova následovníka nehodí. Prostě to k němu nepasuje. Ozvalo se to 
už v předchozím oddíle. Apoštol tam zmiňoval všelijaké špatnosti 
a svůj výčet uzavřel slovy: „Vy jste se takovým věcem u Krista 
neučili.“ U Krista jste se přece naučili něčemu jinému. A proto 
„odložte staré lidství, které hyne, a oblecte nové lidství, stvořené 
k obrazu Božímu.“ – Nové lidství, právě to vám Bůh díky Kristu 
umožňuje. Když díky jemu mohou být smazány všechny vaše hříchy, 
ať se při vás projeví takové lidství, na němž se naplňuje, že jste byli 
stvořeni  obrazu Božímu. Tato možnost je vám v Kristu dána. Hleďte jí 
využít.  

Druhý důvod je naznačen v závěrečné části našeho oddílu, kde 
jsou ty čtyři konkrétní výzvy zobecněny: Ať je vám vzdálena všechna 
tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte 
k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako 
i Bůh v Kristu odpustil vám. Tady je ten druhý důvod, proč tak žít: 
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„Odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.“ Jednejte 
tak proto, že právě tak jedná Bůh s vámi. Nejen abyste se mu za jeho 
dobrotu odvděčili. Spíše aby se ukázalo, že to, co on pro vás učinil, 
berete vážně, že vás to skutečně proměnilo, že tomu dáváte prostor i ve 
svém životě. Jak Bůh jedná s vámi, to má prostě pokračovat v tom, jak 
vy budete jednat s druhými. Vaše správné jednání může být jakoby 
prodloužením Božího jednání. Odleskem, pokračováním toho, jak 
s námi jedná Kristus. A jako je Kristovo odpuštění záchranou pro vás, 
tak ať je vaše „kristovské“ jednání třeba ne zrovna záchranou, ale jistě 
pomocí a ku prospěchu druhým. 

Třetí důvod, to je připomínka, že k takovému jednání jsme se 
jako Kristovi lidé přímo zavázali. Tak to slyšíme z 30. verše: 
Nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den 
vykoupení. Tou pečetí Božího Ducha je zřejmě míněn křest. Tedy ta 
událost v životě křesťana, kdy nám Kristus jednou provždy potvrdil, že 
to vše, co učinil pro lidstvo a pro svět, platí i docela osobně pro 
každého z nás. A kdy my ze své strany dáváme najevo, že to 
přijímáme, že to bereme vážně a že se zavazujeme k životu, který tomu 
odpovídá. Tak je to je zapečetěno jednou provždy, tuto pečeť už na 
sobě neseme a poneseme až do dne vykoupení. Nechceme-li Pána 
Boha a jeho Ducha zarmucovat, pak se tato pečeť (tato křestní 
smlouva) projeví i v tom novém způsobu našeho jednání, jak jej 
apoštol vypsal. 

Apoštol však uvádí ještě jeden důvod pro tento nový život, a to 
hned u první výzvy: „Zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým 
bližním, vždyť jste údy téhož těla.“ Ze souvislosti celého Listu 
Efezským vyplývá, že právě toto je pro apoštola hlavní důvod, proč 
takto nově žít. Proto se o tom tak podrobně rozepsal. „Vždyť jste údy 
téhož těla.“  

Hlavním a stále se opakujícím tématem tohoto dopisu je církev. 
Církev jako tělo Kristovo. O pár veršů dříve napsal: „Buďme pravdiví 
v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé 
tělo, pevně spojené klouby navzájem se podepírajícími, a buduje se 
v lásce, jak je každé části dáno.“ (4,15) Apoštol vypisuje, jak je toto 
tělo budováno, jak Kristus vybavuje církev svými dary. Mluví nejprve 
o zvláštních obdarováních, o darech Ducha se specifickým určením, 
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jako je apoštolát, dar proroctví (promluvit potřebné slovo v pravý čas), 
kazatelské poslání, pastýřská péče, vyučování. Ale vzápětí pokračuje, 
že život a růst církve jako těla Kristova je záležitostí nejen těch, kteří 
mají tato zvláštní obdarování, nýbrž věcí všech, každého údu, tedy 
i všech ostatních „údů církve“. (Podle toho se i v naší církvi dlouho 
neříkalo ´členové´ , nýbrž ´údové, údy´ sboru.) A co se tedy čeká ode 
všech údů církve? Že budou žít jako Kristovi následovníci, kromě 
jiného tedy i podle těch čtyř uvedených pravidel. Tím budeme my 
docela obyčejní lidé přispívat k dobrému životu a růstu Kristova těla.  

Milí přátelé, to může být náš přínos, přínos každého z nás 
k budování církve: když budeme mluvit pravdu se svými bližními; 
když nedopustíme, aby nás ovládaly nedobré emoce; když povedeme 
poctivý život, ve kterém bude místo i pro pomoc potřebným; když 
z našich úst budou vycházet slova, která budou druhým k povzbuzení 
a ku pomoci… To jsou docela konkrétní věci, které Kristus jako hlava 
církve očekává od svých údů. Věci, které jsou důležitější než co jiného. 
Že to bude k prospěchu lidí, mezi nimiž žijeme, ba že to bude nejlepší 
i pro společnost, k níž patříme (a o které dáváme často najevo, jak jsme 
s ní nespokojení), to je nasnadě. A snad to bude aspoň trochu i Pánu 
Bohu k chvále. Amen 

MODLITBA 

Děkujeme ti, náš Pane, za vše, co slyšíme z Písma. I za dnešní 
evangelium, které tak zřetelně promlouvá do našeho života. 
Uvědomujeme si, jak je to dobré a potřebné, ale současně myslíme na 
to, jak těžko tato spasitelná pravda proniká do našeho běžného života. 
Prosíme tě, veď a proměňuj nás svým Duchem, ať jsme i v tom všem 
tvými následovníky. Amen 
 
PÍSEŇ č. 480 Srdce k srdci, spěšte spolu 
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SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Náš Pane, jsme součástí světa, který málo dbá na tvé Slovo 
a žije si po svém. Až příliš často si tak počínáme i my křesťané. Víme 
to o sobě, víme to o druhých, a velice bychom si přáli, aby tomu bylo 
jinak. Proto k tobě přicházíme i s touto přímluvnou modlitbou.  

Prosíme za své rodiny, za své děti, vnuky, za své přátele, za lidi 
ze svého okolí: nechť v nás vítězí pokoj a dobrá vůle, nechť dokážeme 
žít v pravdě a lásce. 

Prosíme za místa, kde se takový způsob myšlení a jednání zdá 
být nemožný; kde se vše řídí podle jiných pravidel, kde úspěch 
a prosazení vlastních zájmů má přednost přede vším ostatním. Prosíme 
za lidi vysoko postavené: v národě, v obcích, ve státní správě, 
v politickém dění, v institucích, ké mají dbát na právo a spravedlnost. 
Dej i jim jít cestou pravdy, spravedlnosti a lásky. 

Prosíme, dej nám všem vstřícnost, ohleduplnost, ochotu 
k pomoci. Tak jako se tyto vlastnosti občas projeví ve chvílích 
nějakého velkého neštěstí, nechť se stále více uplatní i v každodenním 
životě, v běžných lidských vztazích, i v naší zemi. Dej, abychom uměli 
při sobě stát a podepírali se v dobrém myšlení i jednání. Ať se 
nestydíme být dobrým příkladem. Zbav nás vší škodolibosti 
i pošetilého zadostiučinění, když se druhému něco nedaří.  

Prosíme tě o to ve jménu Pána Ježíše Krista. Jeho slovy ti nyní 
předkládáme prosby nejdůležitější: 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 však mějte lásku, 
která všechno spojuje k dokonalosti. (Ko 3,12-15) 
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POŽEHNÁNÍ 

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

PÍSEŇ č. 397 Radujme se vždy společně (11-13) 
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