
PÍSNIČKA NA CESTU A DO NEPOHODY 

VSTUPNÍ SLOVA 

Pozvedám své oči k tobě, jenž jsi na nebesích. Jako oči 
služebníků k rukám jejich pánů, jako oči služebnice k rukám 
její paní, tak vzhlížejí naše oči k Hospodinu, našemu Bohu, 
dokud se nad námi nesmiluje. Naše duše už dosyta zakusila 
posměchu sebejistých a pohrdání pyšných. Smiluj se nad námi, 
Hospodine, smiluj se nad námi! (Ž 123) Amen 
 

PÍSEŇ č. 190 V své rozličné úzkosti 

MODLITBA 

Hospodine, Pane náš, někdy si na tebe za celý týden ani 
nevzpomeneme. Stále řešíme nějaké úkoly, spoléháme jen na své síly 
a schopnosti a střetáváme se s lidmi, kteří jsou nám protivní. Tvá 
pomoc a blízkost se nám ztrácí za obzorem našich plánů a kalkulací. 
Ale ty jsi s námi a pomáháš nám, i když o tobě nevíme. Probouzíš nás 
ze spánku, dáváš nám sílu a zdraví, dáváš nám víru, že má smysl žít 
a usilovat o dobré. Dáváš nám přátele a rodinu, dáváš nám společenství 
církve, odpouštíš nám naše selhání a dáváš nám naději, že život 
nekončí smrtí. Zatímco příroda kolem nás je krutá a s nikým se 
nemazlí a lidé všechno jen počítají a hodnotí, u tebe nemusíme skládat 
žádné zkoušky ani vypočítávat své domnělé zásluhy. U tebe jsou dveře 
otevřené pro každého. A my dnes chceme znovu vejít do oázy tvé 
laskavosti a porozumění. Jsme unavení, vyprahlí a vysušení. U tebe je 
stín a voda. Dovol nám, prosíme, u tebe odpočinout a načerpat síly. 
Povzbuď nás svým Slovem, abychom odtud mohli odejít s novým 
elánem a energií.  Amen 
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ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

Poslyšte čtení Písma svatého, jak je zapsáno v Knize proroka 
Jeremjáše, od 19. verše 3. kapitoly do 2. verše kapitoly 4.:  

Řekl jsem: Jak tě mám připojit k synům a dát ti tu přežádoucí 
zemi…  

 
PÍSEŇ č. 198 Pod ochranou Nejvyššího 

KÁZÁNÍ 

Základem kázání je žalm 121.: 
Píseň k pouti. Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde 
pomoc? Pomoc má přichází od Hospodina, on učinil nebesa 
i zemi… 
Milí bratři a milé sestry! Tento žalm patří do souboru poutních 

písní, které se modlili Izraelci na svých pravidelných cestách do 
jeruzalémského chrámu. Jsou to však písně na každou cestu, kterou 
člověk podniká, ať už je služební nebo výletní. Je to modlitba, která 
může pomoci, když procházíme těžkými úseky života. Písnička do 
deště a do mrazu. Může si ji zpívat řidič jedoucí v noci po dálnici, aby 
neusnul. Může si ji tiše opakovat, kdo nemůže večer usnout. Pomůže 
těm, kdo si neví rady a bojí se něco rozhodnout. Je to píseň, která může 
dát sílu těm, kteří věří Bohu a čekají na jeho pomoc. 

Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Žalmista 
je na své cestě obklopen horami, jejichž vrcholky ho přitahují. Ne však 
jako horolezce a dobyvatele. Na horách bylo tehdy běžné hledat 
duchovní podporu. Na horách stály svatyně různých božstev, kam 
stačilo zajít a vyžádat si pomoc. Kdo přinesl příslušnou oběť, tomu dali 
pohanští kněží požehnání pro cokoli. Mělo to však jednu vadu – ty 
hory byly všude kolem. A na každé jiná svatyně a jiné božstvo. Bylo to 
podobné, jako když dnes obíháte úřady a potřebuje stále nová a nová 
razítka. Nebo když běháte od jednoho nákupního střediska k druhému, 
abyste měli zboží nejlevnější. Nebo od jedné církve ke druhé, abyste 
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měli co největší duchovní zážitek. Člověk pořád někam vzhlíží a dělá 
si falešné naděje. 

Ale biblický poutník si nechává zajít chuť. Neběhá od hory 
k hoře, neběhá od jednoho léčitele k druhému, nezkouší různé 
duchovní techniky, nestřídá faráře ani duchovní prostředí. Žalmista má 
odvahu říci: Já vlastně nevím, odkud mi přijde pomoc. Nemám žádnou 
horu, kam stačí jen zajít, a dostanu, co chci. Nemám nic hmatatelného, 
jistého, zajištěného ani zaplaceného. Vím jen jediné: Moje pomoc je od 
Hospodina. Ale jak a kdy mi pomůže, to není v mé moci ani režii. 

Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. 
V hebrejštině se dá pouhou volbou předložky „od“ – která v sobě 
skrývá odkaz na společenství – vyjádřit, že Boží pomoc nemáme čekat 
od nečekaného a náhodného zásahu shůry, ale v poznání a důvěře, že 
Hospodin je stále s námi, v dobrém i zlém. Boží pomoc přichází „od 
společenství s Hospodinem“. Boží pomoc k nám nepřichází zdaleka, 
ani náhle, ani jen na malou chvilku. Není třeba si ji vykřičet ani 
zasloužit. Je nám stále přítomná. Boží pomoc spočívá v tom, že nikdy 
nejsme sami.  

Zatímco ostatní bohové zůstávali na svých horách a muselo se 
za nimi stoupat až do oblak, Hospodin je Bůh, který je nám nablízku. 
Jde s námi cestou i necestou. Pomoc od Hospodina je jiná, než většina 
lidi čeká. Pán Bůh neplní naše okamžitá přání. Boží přítomnost a jeho 
Slovo nám však dává sílu, inspiraci, motivaci a podporu – abychom 
dokázali změnit svůj život k lepšímu, buď vlastními silami 
a prostředky, nebo s pomocí druhých. Tuto duchovní podporu však 
člověk potřebuje víc než všechny peníze a úspěchy. 

Možná jste si všimli, že tento žalm je napsán jako rozhovor. 
První část zpíval jednotlivec jako otázku a v druhé části mu kněz 
odpověděl. Nebo se poutníci rozhlédli po okolních horách s otázkou, 
kde najdou pomoc, a jako odpověď jim přišlo požehnání, které 
recitoval kněz. Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? 
Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. Nedopustí, 
aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.  

Odpověď má formu požehnání, a proto se vnucuje otázka, co je 
to vlastně požehnání a jakou roli má v našem životě? Jestliže říkáme, 
že modlitba je rozhovor s Bohem, je požehnání odpověď na naši 
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modlitbu. Mohli bychom říci, že požehnání je slavnostní vyhlášení 
Boží vůle. Něco, co stále platí, ale co přesto potřebujeme stále znovu 
slyšet. Je to Boží láska, která se skrze žehnající slovo stane viditelná 
a slyšitelná. Tak jako voda při křtu je znamením odpuštění hříchů 
a víno s chlebem zviditelněním Kristovy oběti na kříži, stává se slovo 
požehnání manifestací Boží moci a blízkosti. Je jako pohlazení od 
mámy, než jdeme ráno do školy, políbení od ženy na cestu do práce, 
nebo esemeska, kterou nám pošlou přátelé do nemocnice před operací. 
Je to Boží zaslíbení, které žehnající nechá hlasitě rozeznět, a kdo 
tomuto slovu uvěří, je jím posílen. Je to slovo, které umíme říci 
druhým, ale ne sami sobě. 

Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání. 
Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele. Hospodin je tvůj 
ochránce. 

Starověký člověk byl obklopen přírodou a byl na ní závislý 
mnohem víc než my. Příroda dovede být jak známo neobyčejně štědrá, 
ale také macešská. Nejhorší však je, jak se ve světě stále všechno mění. 
Den střídá noc, teplo zima, déšť sucho, štěstí se obrací v neštěstí, 
zdraví v nemoc, krása v ošklivost, život ve smrt. Odtud pramenila 
a dosud pramení naše nejistota a úzkost. Všeho je jen do času. Všechno 
dobré je tu jen na chvíli. I bohové byli tehdy nestálí. Na jaře dávali 
život polím a stádům, na podzim však usínali a ztráceli sílu. Člověk je 
musel každý rok znovu budit a prosit, aby ho nechali žít. 

Možná nám to dnes připadá směšné. My přece víme, že jaro 
bude tak jako tak a každé ráno znovu vyjde slunce. Ale to je tak 
všechno... Všechno ostatní – ať už je to kurs koruny, cena ropy nebo 
procento inflace – se stále mění. Co je však horší, mění se i lidské 
vztahy, poměry v zaměstnání, stejně jako naše nálady a stavy. Všechno 
je v pohybu a na nic se nedá spolehnout.  

Jen Boží láska se nemění. Nemá období aktivity a stagnace. 
Boží podpora se nestřídá jako počasí. Hospodinovo požehnání působí 
a pomáhá, když se nám daří, ale i když se nám nedaří. Boží láska nemá 
výkyvy. Není na ničem závislá. Ať je den nebo noc, ať je člověk hodný 
nebo neposlušný, ať máme víry na rozdávání nebo se nám jí nedostává 
- Hospodin je stále s námi. Není třeba ho budit ani křísit. Jeho Slovo 
nám ukazuje cestu stále. Ve dne i v noci.  
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V následujících verších žalmista několikrát opakuje, že 
Hospodin je náš ochránce. Bible tu má na mysli strážní službu, kterou 
konali pověření lidé na hradbách měst. Aby ostatní mohli v klidu 
pracovat, strážný pozoroval, zda se nešíří oheň nebo zda se neblíží 
nepřátelé. Podobně nás střeží Hospodin svým Slovem. Díky němu 
člověk včas pozná hrozící nebezpečí. Při četbě biblického textu a jeho 
výkladu vidíme své minulé chyby i budoucí hrozby, abychom se jich 
mohli vyvarovat a včas se jim bránit. Boží ochrana není nic 
magického, ale docela reálná pomoc a ochrana, která nás provází celý 
život.  

Pro žalmistu má však ještě jeden hlubší rozměr. Hospodin je ti 
stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. 
Slunce a měsíc jsou nejvýraznější představitelé sil a mocí, které nás 
obklopují. Slunce je dárcem života. Bez něj by nebylo světlo ani teplo. 
Nerostly by stromy ani rostliny. Ale slunce dovede také pálit a zabíjet. 
Jeho paprsky dovedou zemi rozpálit a vysušit na troud. Slunce nám 
dává všechnu energii, ale někdy je jí příliš mnoho. Z životodárného 
zdroje se stává smrtící zbraň. Podobnou vlastnost však nemá jen 
slunce. Například peníze jsou také dobrá věc a mnoho věcí si za ně 
koupíme. Ale kdo žije jen pro peníze, zničí si život. Podobně platí, že 
každý z nás potřebuje někdy pochválit a ocenit. Ale kdo žije pouze pro 
slávu a úspěch, znepřátelí si celý svět. Také práce je dobrá. Dává 
člověku smysl života, ale kdo si neumí odpočinout, dlouho nevydrží 
a vyhoří jak svíce. Nebo sexualita – jak je to krásná věc mezi těmi, 
kteří jsou si věrní, ale jako ubíjející droga, když chce člověk pouze 
vyhovět svému tělu. Díky Božímu slovu se učíme přijímat dobrodiní 
těchto sluncí s patřičnou mírou. Nesmíme jim však propadnout. 
Nesmíme se jimi nechat vysušit a zničit. 

Měsíc je zase symbolem sil, které člověka ovládají. Tak jako 
měsíc zvedá hladinu přílivu a odlivu, zmítá člověkem kdejaká nálada 
a pocit. Naše psychika je slabá a snadno ji něco rozhodí. Závist, touha 
po moci, pocit beznaděje, strach z nemoci, nenávist k vlastnímu tělu, 
zklamání ze sebe samých, chronická únava, hyperaktivita. Dnes 
pomalu nenajdete člověka, který by byl psychicky zdravý a vyrovnaný. 

Díky Božímu slovu se však můžeme z mnoha těchto 
zhoubných vlivů vymanit. Většina našich psychických poruch totiž 
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pramení z nejistoty, z pocitu, že nás nikdo nemá rád a nikomu na nás 
nezáleží. Mnoho závislostí je přehnanou reakcí na to, že nás nikdo 
nebere vážně a nechce nám rozumět. To, co nám chybí, je zdravé 
sebevědomí, jistota přijetí a lásky. Kdo žije ve společenství s Bohem, 
pozná, že jeho život má smysl a cenu v každé podobě. Kdo věří Bohu, 
smí mít jistotu, že je Bohem milován takový, jaký je – tlustý i hubený, 
úspěšný i neúspěšný, zaměstnaný i nezaměstnaný, poslušný 
i chybující, nadšený i unavený. Boží láska je velmi účinný lék na naše 
psychické kolísání a zmatky. 

Důležité je povědět, jak nás Bůh před zlými silami chrání. Ať 
už je to slunce nebo měsíc - Hospodin nám dělá stín. Ve starověku se 
za stín rádi považovali mnozí vládci a králové. Slibovali svým 
poddaným klid a bezpečí, v kterém budou moci šťastně a klidně žít, 
zatímco král je bude svým vojskem chránit před všemi nepřáteli. 
Všichni víme, jak málo bezpečí nám může takový lidský stín 
poskytnout. Spoléhat na člověka přináší vždycky jen zklamání. Pouze 
Boží stín je spolehlivý, ale také velmi náročný. Zatímco slunce pálí 
v neztenčené míře, nám smí být dobře, protože Bůh nechá ty paprsky 
pražit do sebe! Stín znamená ochranu, kdy si jeden stoupne před 
druhého a chrání ho svým tělem. Zatímco pro žalmistu to byl možná 
jen krásný básnický obraz, pro nás se stal reálnou skutečností. V Ježíši 
Kristu vzal Bůh na sebe naše viny. Byl odsouzen místo nás, abychom 
si mohli být jisti, že nás už žádné slunce ani měsíc nezničí. Žádný náš 
hřích ani selhání již nemá takovou moc, aby nás mohlo připravit 
o Boží lásku a požehnání. Boží odpuštění však není nic laciného. 
Nebyli jsme vykoupeni ani zlatem ani stříbrem, ale převzácnou krví 
Božího Syna, který trpěl na kříži místo nás a pro naši spásu. To je ten 
blahodárný stín, v němž žijeme. 

Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. 
Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky. 
Závěrečné poněkud záhadné spojení dvou pohybů – vcházení 
i vycházení – je v Bibli ustáleným rčením pro příchod a odchod z 
chrámu. Lidé snadno uvěřili, že jsou chráněni na posvátném místě, ale 
měli obavy, že je ochrana opustí, až z chrámu vyjdou a budou se zas 
věnovat své každodenní práci. I my se cítíme lépe, když jsme doma 
mezi svými, a úzkost nás přepadá, když jsme sami nebo mezi cizími. 
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Ale Hospodinovo požehnání je univerzální. Netýká se jen 
náboženských věcí, ale i všedního života. Každá práce, která slouží 
dobrému cíli, je svatá a požehnaná. Život v Bibli se nedělí na všední 
a posvátné. Hospodin nás zve do chrámu a pak nás odtud vysílá do 
světa jako své posly, podobně jako slunce své paprsky. Bůh nám 
žehná, abychom kolem sebe šířili laskavost, ohleduplnost a naději.
 Amen 

MODLITBA 

Pane, děkujeme ti, že na tomto světě nejsme nikdy opuštěni. 
Věříme, že tvá blízkost nás provází na každém kroku. Tvé požehnání 
nás drží a posiluje, když se nám nedaří a skličují nás pochybnosti. Tvá 
pomoc je nenápadná, ale účinná. Díky, Pane, že svým Slovem působíš 
na naše rozhodování a jednání, abychom měli oporu v tom, čemu se 
chceme vyhnout a kam zaměřit své síly. Amen 
 
PÍSEŇ č. 685 I když se rozcházíme 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ  

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Pane Ježíši Kriste, prosíme, buď s těmi, kdo jsou na cestách 
a v nebezpečí. Buď s těmi, kdo se příliš ponořili do záležitostí tohoto 
světa, takže na tebe zapomínají. 

Prosíme, dej se poznat všem, kteří tě hledají pouze za 
zázračnými událostmi a nevidí tvou každodenní pomoc a přítomnost, 
kterou nám nabízíš v našich bližních a ve svém Slovu. 

Prosíme za všechny, kteří neumí krás a radostí života užívat 
v rozumné míře, ale stali se jejich zajatci a pouhými konsumenty. 
Prosíme za všechny, kteří nedovedou být vděční, ale stále někomu 
něco závidí.  
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Prosíme za všechny, které přemohl strach, úzkost a obavy, za 
všechny, kteří trpí depresemi a chronickou únavou, prosíme za 
všechny, které změnilo jejich stáří a nemoci k nepoznání. 

Požehnej lékařům, sestrám a všem, kteří o někoho pečují nebo 
ho navštěvují – obdaruj je soucitem, trpělivostí, laskavostí 
a uzdravující mocí. Požehnej všem, které tvé dnešní Slovo povzbudilo 
k dobrému činu. 

Posilni ty, kteří se rozhodli skoncovat s něčím zlým, a odpusť 
všem, kteří to zatím nedokážou. Prosme, potěš zarmoucené, pozdvihni 
unavené a smiř rozhněvané. 

Každý z nás je jiný, každý máme své zájmy a potřeby, ale 
všechny nás spojuje výhled k příchodu tvému království, o který nyní 
prosíme v modlitbě, kterou jsi naučil své učedníky: Otče náš… Amen 

POSLÁNÍ 

Toto praví Hospodin: „Odpovím ti v čas přízně, pomohu ti 
v den spásy, budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu, abys 
pozvedl zemi a zpustošená dědictví vrátil, abys řekl vězňům: 
Vyjděte! a těm, kdo jsou v temnotách: Ukažte se! Už nebudete 
hladovět ani žíznit, nebude vás ubíjet sálající step ani sluneční 
žár, neboť vás povede ten, jenž se slitovává a přivádí ke 
zřídlům vody...“. Plesejte, nebesa, a jásej, země, ať zvučně 
plesají hory, Hospodin potěší svůj lid a slituje se nad těmi, 
kteří žijí v zajetí a strachu. (Iz 49,8-10.13) 

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. 699 Pane, dej, ať nás nic už nerozdvojí 
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STÁLE SE RADUJTE 

VSTUPNÍ SLOVA 

Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách 
vytrvalí. (Ř 12,12)  Amen 
 

PÍSEŇ č. 604 Buď sláva Bohu, chvála Otci 

MODLITBA 

Hospodine, Pane náš, v našem životě je to často jako na 
houpačce. Když jsme nahoře a všechno nám vychází, pak nám radost, 
chvála a vděčnost nedělá nejmenší problém. Ale když jsme dole a život 
se nám hroutí - radosti ani vděčnosti by se v nás nikdo nedořezal. Ale 
ty jsi jako slunce, které vychází každý den, ať je obloha zatažená 
mraky nebo jasno. Ty jsi, Pane, jistota našeho života. Když nás 
opouštějí přátelé, ty nám zůstáváš věrný. Když nás neocení v práci, ty 
nás ujišťuješ, jak jsme pro tebe důležití. Když jsme nemocní 
a opuštění, ty nás držíš za ruku. Když uděláme nějakou hloupost, víme, 
že u tebe je odpuštění. Děkujeme ti, Pane, že i dnes máš pro nás své 
Slovo, a dej, aby nám pomohlo v naší únavě, nejistotě i zklamání, které 
na nás stále útočí. Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

První čtení Písma svatého je z Listu apoštola Pavla Filipským, 
a to v celé 4. kapitole, od 1. do 23. verše: 

Moji bratři, které miluji a po nichž toužím, jste mou radostí 
a slávou… 

PÍSEŇ č. 242 Prozpěvujme všichni k chvále 
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KÁZÁNÍ 

Druhé biblické čtení, které je i základem kázání, je v Prvním 
listu apoštola Pavla do Tesaloniky, v 5. kapitole, od verše 16. do verše 
22.: 

Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností 
děkujte… 
Milí bratři a milé sestry! Nejznámější tři slova, která vystihují 

život věřícího křesťana, jsou tradičně víra, láska a naděje. Zde máme 
před sebou jinou trojici. Není sice tak známá, ale také má něco do 
sebe: Radost, modlitba a vděčnost. Ještě důležitější však je, co ji má 
spojovat. Stálost. Právě ta nám chybí. Nikdo z nás neumí být veselý, 
zbožný a vděčný pořád. 

Z dárků, úspěchu, pěkného počasí i dobrého jídla se umíme 
radovat všichni. Taková radost je přirozená a nikdo nás ji nemusí učit 
ani k ní vyzývat. Ale nemalá část našeho života příliš radostná není. 
Když se ráno probudíme a připomeneme si starosti, s kterými si 
nevíme rady - jak se máme radovat? Život je do té míry složitý, že se 
nám důvod k radosti snadno vytratí. A to nemluvím o takových 
věcech, jako jsou nemoci, nesnáze stáří a samota. Ty nám dovedou 
život doslova zkazit a otrávit. 

Někdy nás možná napadne, že nejlepší by bylo hodit všechny 
starosti za hlavu a dělat, že nejsou. Když se člověk trochu napije nebo 
si vezme nějaké prášky, alespoň na chvíli zapomene. Ale radost se 
nedostaví. Je to jen útěk a strkání hlavy do písku. Je tedy radost jen 
otázka vrtkavého štěstí a náhody? Je radost přána jen některým, 
podobně jako zdraví a bohatství? 

Někdo by si také mohl říci – já se té radosti naučím. Já se 
prostě budu radovat. Konec konců prodavačky se na nás také usmívají, 
tak proč by se nemohli usmívat i křesťané? Ale hrát si na radost je snad 
ještě horší, než se občas napít. To se pak člověku radost přímo zprotiví 
a úsměv mu ztvrdne na rtech. Popírat starosti a problémy, které máme, 
nemluvit o nich, skrývat je, stydět se za ně a stále se jen usmívat – to 
nic neřeší. Člověk nakonec zhrubne, ztratí cit a uzavře se sám do sebe. 
Fanatismus radosti je něco hrozného, až nelidského. Copak Bible 
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neříká, že máme plakat s plačícími a citlivě vnímat potřeby druhých? 
Kdo se zabývá pouze svou vlastní potřebou radosti, je jako ten, kdo jen 
stále počítá své penízky a nikoho nemá rád. 

Jak to tedy apoštol s tou stálou radostí myslel? Všimněme si, že 
ve svém dopise nijak neskrývá problémy a starosti, které tíží jeho 
samého nebo sbor, kterému píše. Apoštol upřímně popisuje nejistotu 
a úzkosti, které na něj doléhají. Žádná vynucená a povinná radost z 
jeho dopisů nevyčnívá. A přece tam je! Mohli bychom říci, že ta radost 
je tam pod povrchem. Mezi řádky. Jako něco stále přítomného, 
pevného a nedotknutelného - bez ohledu na momentální situaci. 
Apoštol si dovede postěžovat, ano, dovede se i rozzlobit, ale přitom 
pořád ví o radosti, ke které se může vrátit. Radost je pro něho základ, 
který se nepohne, i kdyby trakaře padaly. Radost je mu jako máma, 
v jejímž náručí se může bez obav vyplakat a vylít si svou duši. A pak 
se zase zvednout a s veselou myslí jít dál. 

Křesťan dovede poctivě vypočítat všechny možné problémy 
a těžkosti, které život přináší, ale pak se na totéž dokáže podívat 
i z druhé strany – a řekne „a přece“. To je to kouzelné slůvko, které 
bere vážně i to, co pro nás vybojoval Ježíš Kristus.  

To slůvko „a přece“ znamená, že se těm těžkostem nesmíme 
poddat, že jim nesmíme ustoupit, že je ještě něco víc než jen to, co vidí 
naše oči a náš strach. Křesťanská víra není nic laciného ani 
křečovitého. Je to odvaha a radost, která odmítá poddat se slabosti 
a zklamání. Je to svoboda, která nám zůstává i v zajetí. 

Jinými slovy, pro křesťana má každá situace podobně jako 
mince - dvě strany. Jedna je ta, kterou vidíme jako první. Těžkosti, 
starosti, nemoci, lidská únava a hřích. Tuto stránku života křesťan 
nepopírá. Ví o ní, mluví o ní a bere ji vážně. Ale přitom vidí svou 
situaci také z jiné strany. Věří, že v jeho životě současně působí také 
Boží láska a věrnost. Není jen moje nemoc a zklamání. Je tu i Boží 
dobrota a milost. Není jen má únava. Je tu i Boží síla a pomoc. 

Křesťan proto může s klidným svědomím plakat a naříkat. 
Nemá se zač stydět. Jsou přece chvíle, kdy je důvod k pláči a smutku, 
a není nic horšího, než to v sobě potlačovat. Ale i tehdy nám zůstává 
důvod k tiché radosti a naději. Někdy trvá, než se ta radost dostane 
znovu na povrch. Když se stane něco zlého a ošklivého, křesťan se 
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může i psychicky zhroutit. Však jsme jenom lidé. Ale pak je třeba se 
znovu nadechnout a propracovat se k naději. Není to jednoduché, ale 
s pomocí Boží je to možné! 

Možná jsme nemocní, staří a mnohé už nezvládneme. Je to 
smutné a někdy je to k vzteku – a přece: Bůh nás miluje bez ohledu na 
to, co dokážeme. A to je důvod k radosti! Někoho trápí, že udělal 
velkou chybu, a je důvod se za to stydět - a přece: Bůh nám pro Ježíše 
Krista odpustil. A to je důvod k radosti! Možná se nám svět zdá být zlý 
a nepřátelský. Je mnoho věcí, které nám na druhých právem vadí. 
A přece – v tomto světě se z Boží milosti děje také mnoho dobrého. 
A to je důvod k radosti! Možná nám někdo blízký zemřel nebo umírá. 
Je to zlé a kruté. A přece – Ježíš Kristus vstal z mrtvých. A to je důvod 
k radosti! 

Druhá rada, na kterou nemáme zapomenout, zní: Stále se 
modlete. Přesněji přeloženo: V modlitbách neustávejte. Podobně jako 
když na někoho stále myslíme a nechceme na něj zapomenout. To jistě 
neznamená od rána do večera odříkávat Otčenáš nebo 23. žalm, ale žít 
s vědomím, že Pán Bůh je stále s námi. Modlitba nespočívá jen ve 
slovech. Jejím smyslem je Boží přítomnost v našem životě. 

Apoštol nám proto radí: Při všem, co děláte, myslete na Pána 
Boha. Podobně jako když milý myslí na svou milou. I když jsou 
daleko od sebe, stále s ní v duchu hovoří, radí se s ní, naslouchá jí 
a neudělá nic, co by se jí nelíbilo. Toto neviditelné a stále přítomné 
pouto, které existuje mezi milujícími, má vzniknout i mezi námi 
a Ježíšem Kristem. 

Apoštol dobře věděl, že většina z nás se modlí a hledá Boha, až 
když ho potřebuje. Ale vzpomeňte si, jak těžko se nám modlí, když 
jsme si předtím na Pána Boha dlouho nevzpomněli. Člověk, který se 
začne modlit až v nouzi, se stydí, podobně jako kdyby měl navštívit 
někoho, komu už řadu let nenapsal ani k Vánocům. Když se na Boha 
obracíme, jen když je nejhůř, naše modlitby jsou nejisté a sevřené 
úzkosti. Naše víra tápe a neví si rady. Není divu, že taková modlitba 
člověku nepřináší sílu ani odvahu. 

Ale když člověk začíná a končí modlitbou každý den, když se 
obrací k Bohu i ve chvíli, kdy nic nepotřebuje a nic důležitého se 
neděje – pak člověk s překvapením objeví, jak mnoho věcí může Pánu 
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Bohu předložit, kde všude si můžeme dát poradit a co všechno nám 
modlitba pomůže objevit. 

Modlitba nemá být nárazovou, jednoúčelovou akcí v době 
nejvyšší nouze, ale projevem trvalé důvěry a společenství mezi námi 
a Bohem. V tomto smyslu nemá modlitba začátek ani konec. 
Modlitbou smí být celý náš život. Všechno, co během dne říkáme 
lidem v práci, ale i doma mezi čtyřmi stěnami, říkáme současně 
i Bohu. 

Bůh nás slyší stále, takže všechno, co říkáme, je vlastně 
modlitba! Pán Bůh je stále na příjmu. Ale ne jako velké ucho, které si 
vše zaznamenává proti nám. Jestliže nám Bůh stále naslouchá, pak 
proto, že mu na nás záleží! Je to pro nás čest a výsada, když víme, že 
Bůh chce být stálým hostem našeho života. Dobře víte, že když máme 
hosty, chováme se o něco slušněji a kultivovaněji, než kdybychom byli 
sami. A právě o to jde. Aby nás vědomí stálé Boží přítomnosti 
zušlechťovalo, povzbuzovalo a vychovávalo. Když budeme vědět, že 
nás Bůh slyší, budeme si dávat větší pozor na to, jak mluvíme s lidmi a 
co jim slibujeme. Vždyť Bůh je stálý svědek našich slov a činů. 

To však neznamená, že bychom museli být stále vážní a upjatí. 
Pán Bůh není protivný, ale milý a chápající host. Umí se zasmát 
i odpustit. Dobře ví, jak je to někdy v životě těžké, a ví, jak nám 
pomoci. Nebojme se žít s Bohem. Bude se nám s ním žít lépe. Stále se 
modlit, to není otrava ani povinnost, ale jistota, že nikdy nejsem 
a nebudu sám. 

Nakonec ještě pár slov o tom, že máme za všech okolností 
děkovat. To neznamená, že bychom měli Boha chválit za své nemoci či 
problémy v manželství. Nemáme děkovat za všechno, ale v každé 
situaci. Vždycky totiž máme být Pánu Bohu zač vděční. A tato trvalá 
vděčnost nám může velice usnadnit život. 

Musíme to však vzít pěkně z gruntu. Křesťan je člověk, který 
uznává svůj hřích a ví, že před Boží spravedlnosti nikdy neobstojí. To 
není zbožná fráze, ale pravda, která znamená, že náš život je v koncích. 
Křesťan ví, že svůj život prohrál, a ničím to nezamluví. Ale stejně tak 
platí, že se nad námi Bůh slitoval a svou milostí nás vrátil do hry. Náš 
život byl vykoupen Kristovou obětí. To ve svém důsledku znamená, že 
celý náš život je dar a milost. Nic v našem životě není samozřejmé. 
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Všeho je třeba si vážit. Každý den je příležitost navíc. Každý vztah 
lásky a důvěry zázrakem. Každé jídlo Božím darem a pomocí. Každý, 
kdo nám pomůže, Božím poslem a andělem. 

Křesťan se probouzí a usíná s přesvědčením: Na nic nemám 
právo – a přece od Boha tolik dostávám. Za všechno krásné a příjemné 
mohu jen poděkovat, protože nic z toho jsem si nezasloužil. A když 
přijde něco zlého, vždycky si Bůh najde způsob, jak mi pomoci 
a ulevit. 

Někomu se taková vděčnost může jevit jako slabost a závislost. 
Doba přeje silným, nezávislým a úspěšným. Ale co když právě zde 
jsou kořeny naší věčné nespokojenosti, zklamání a nenaplněných 
očekávání. Stále se za něčím honíme, štveme, s ničím nejsme 
spokojeni, nic nám nestačí. 

Lidé, kteří poznali, že všechno je milost, mají důvod být vděční 
každý den. Dovedou být klidní, spokojení a šťastní, i když třeba mnohé 
nemají a mohli by druhým závidět. Vděčnost nás vysvobozuje 
z neustálého tlaku, kterým nás svírá náboženství stálého růstu 
a prosperity. Mnozí z nás jsou dnes hnáni pomyslným bičem úspěchu, 
kterého se snažíme za každou cenu dosáhnout – často na úkor druhých 
i sebe samých. Ale milost říká: Už se nemusíš za ničím štvát. Kristus tě 
přijal takového, jaký jsi – se všemi dluhy a chybami, které máš. Za 
vším, co máš, hledej Boží lásku. Všechno je dar. Ve všem, co tě trápí, 
hledej Boží pomoc. Ze všeho kolem sebe se raduj. Za všechno, co ještě 
dokážeš, děkuj. A o všem, co prožíváš, si vyprávěj s Bohem, který tě 
slyší a kterému stojíš za to, aby ti odpověděl. Amen 

MODLITBA 

Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že se díky tobě vždycky máme 
z čeho radovat. Děkujeme ti, že jsi stále s námi a rozumíš našim 
starostem, i kdyby byly jakkoli složité. Děkujeme ti za vše, co nám 
dáváš. Nauč nás, prosíme, žít v trvalé vděčnosti a nepodléhat stále 
nespokojenosti dnešní doby. Amen 
 
PÍSEŇ č. 549Chvaliž Hospodina, slávy vždy Krále mocného 
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SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Pane Ježíši Kriste, prosíme tě za ty, z jejichž života se vytratila 
radost a naděje. 

Otevři jim oči, aby poznali, že i jejich život může být krásný, 
i když je často těžký. 

Prosíme tě za ty, kteří jsou sami a nikoho nemají. Dej, ať i oni 
poznají lásku a porozumění. 

Prosíme tě za ty, kteří bojují se svými nemocemi, dej, ať to 
nevzdávají. Prosíme za lékaře, aby dovedli získat důvěru svých 
pacientů a mohli jich co nejvíce uzdravit. Prosíme tě za ty, kteří 
o někoho pečují – přidej jim síly a trpělivosti, které jim ubývá. 

Prosíme za ty, kteří mají moc práce a nedovedou se zastavit. 
Dej, aby si uvědomili, jak mnoho od tebe dostáváme darem a z milosti, 
a přestali se stresovat, co všechno musí stihnout. 

Prosíme za tvou církev a konkrétně za náš sbor, aby tu lidé 
našli domov a zázemí. 

Prosíme, abychom nemysleli jen na to, co nám schází, 
a dovedli si navzájem dávat to nejcennější: zájem, důvěru, věrnost, 
úctu. O to prosíme v našich rodinách i ve sboru.    

Společně se modlíme: Otče náš… Amen 

POSLÁNÍ 

Jako poslání a požehnání si přivlastněme apoštolovo slovo, 
které bylo původně určeno sboru v Tesalonice: 

Stále vzdáváme díky Bohu za vás za všecky a ustavičně na vás 
pamatujeme ve svých modlitbách; před Bohem a Otcem naším 
si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou 
naději v našeho Pána Ježíše Krista. Víme přece, bratří a sestry 
Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným, neboť naše 
evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha 
svatého a v přesvědčivé plnosti… Uprostřed mnohé tísně jste 
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přijali slovo víry v radosti Ducha svatého. Tak jste se stali 
příkladem ostatním věřícím… Od vás se slovo Páně rozeznělo 
ve vašem okolí… O vaší víře v Boha se ví všude, takže není 
třeba to stále zdůrazňovat. Lidé sami vypravují, jak jste nás 
přijali a jak jste se obrátili od marných nadějí, abyste sloužili 
Bohu živému a skutečnému a očekávali z nebe jeho Syna, 
kterého vzkřísil z mrtvých a jenž nás vysvobozuje od 
přicházejícího hněvu. (1Te 1,2-10) 

POŽEHNÁNÍ 

Sám náš Bůh a Otec i Ježíš, náš Pán, nechť dá bohatě růst vaší 
vzájemné lásce i lásce ke všem, ať posílí vaše srdce, abyste byli 
bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán 
Ježíš se všemi svými svatými. Amen 

 
PÍSEŇ č. 649 V tobě je radost 
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ODMĚNA ZA VÍRU 

VSTUPNÍ SLOVA 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.  Amen 
Vám všem, sestry a bratři, milost a pokoj od našeho Pána. 
V žalmu se zpívá: Povstane Bůh, a rozprchnou se 
nepřátelé…Spravedliví se však zaradují a jásotem budou 
oslavovat Boha, budou se radostně veselit. Prozpěvujte Bohu, 
pějte žalmy jeho jménu…Hospodin je jeho jméno, jásotem ho 
oslavujte. (Ž 68,2.4n)  Haleluja!  

 
PÍSEŇ č. 68 Když Bůh v své moci povstane (1-2.9) 

MODLITBA 

Velký Bože, ve své dobrotě jsi stvořil člověka. Zformoval jsi 
nás podle svých představ a vdechl jsi do nás život. Proto jsme dnes 
tady a proto tě chválíme. 

Děkujeme ti za ruce, jimiž se navzájem držíme a pomáháme si. 
Děkujeme ti za nohy, které nás donesly do tohoto shromáždění. Díky 
za oči, jimiž jsme zahlédli krásu tvého stvoření. A díky za uši, kterými 
slýcháme vlídná slova. I za mysl ti děkujeme, za rozum, kterým 
hledáme pravdu a přemýšlíme o Ježíšově evangeliu. 

Děkujeme za srdce, v němž přebýváš. Stal ses hostem v našem 
nitru – hostem, který přináší radost a zahání samotou. Přinášíš zprávu 
o novém světě. A právě o tvém podivuhodném království se teď 
chceme dozvědět více. Prosíme, nadchni nás znovu svým Duchem. 
Chvála tobě nyní a napořád.  Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

První čtení Písma svatého poslyšte z Evangelia podle Matouše, 
z kapitoly 20., od verše 1. do 16.: 
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Neboť s království nebeským je to tak, jako když jeden 
hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici… 
 

PÍSEŇ č. 202 Ochraňuj mne, Bože silný 

KÁZÁNÍ 

Základem kázání je oddíl z Listu Židům, z 10. kapitoly, verše 
35. až 39.: 

Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. 
Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli… 
Ať to zazní hned zkraje – My křesťané budeme odměněni. Za 

svůj přístup k životu dostaneme odměnu. Sestry a bratři, jakožto 
evangelíci chodíme kolem slůvka „odměna“ opatrně. Tuze opatrně, 
takřka po špičkách. Máme své věroučné důrazy, zrozené v časech 
obchodování s odpustky. Podle tehdejších pokleslých představ stačilo 
zaplatit a za odměnu jste dostali odpuštění. Proto my naopak 
vyznáváme, že spásu jsme si nevysloužili, nedostali jsme život věčný 
za odměnu. Boží přízeň jsme si nezasloužili svými dobrými skutky. 
Milující Bůh nás má rád prostě sám od sebe. Bez našeho přičinění. Tak 
jaképak řeči o odměně! Pravá láska je přeci zadarmo. Z milosti jsme 
spaseni, spása není z vás, je to dar, čteme stručně a jasně v dopise 
Efezským (2,8). A najednou v téže Bibli jen o pár stránek dále apoštol 
klidně píše o odměně. Nebojí se psát o odměně, nestydí se psát 
o odměně. O naší odměně, o odměně za náš postoj víry.  

A proč také ne? Vždyť odměna je živým tématem. Kdo by si 
dnes a denně nepřál zhodnotit své jmění, zhodnotit své dovednosti, 
zhodnotit své klady? Na správný účet šikovně uložit peníze, aby 
přinesly zisk. Koupit dům, který časem jistojistě nabude na ceně. 
Sehnat dobrou práci, která bude vydatně zaplacena. Zkrátka udělat 
něco, co se vyplatí. Klidně tento druh úvah vztáhněme na život víry. 
I víra se vyplácí. Sklidíme odměnu. Zkrátka zhodnocujeme svůj život, 
zhodnocujeme svou víru, své přesvědčení. Už jste o tom někdy takhle 
přemýšleli? 
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Neztrácejte odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Podle 
apoštola tedy budeme odměněni za odvahu. Odvahou se nemíní 
ledajaká odvaha. Není tu myšlena odvaha jít po tmě sám do lesa, ani 
odvaha šíleného řidiče, který svým autem zběsile kličkuje po zaplněné 
silnici. Ne. Odvaha zde zmiňovaná je odvaha věřit v Pána Boha, 
odvaha křesťansky žít v nekřesťanském prostředí, odvaha tvořit církev, 
třebaže není populární.  

„Neztrácejte odvahu“ znamená „buďte smělí“. Směle 
pokračujte v životě víry. Nenechte se odradit, když se vám někdo 
směje, když nad vámi někdo s úšklebkem kroutí hlavou. Směle 
pokračujte v životě víry, i když vám kvůli víře někdo dělá těžkosti. 
První křesťané až moc dobře a hlavně až moc bolestně věděli, o čem je 
řeč. Kvůli svému vztahu ke Kristu měli problémy ve společnosti. 
O pouhých pár veršů výše je psáno: Vzpomeňte na dřívější dny! Sotva 
jste uvěřili, už jste museli podstoupit mnohý zápas s utrpením; někteří 
tím, že byli před očima všech uráženi a utiskováni, jiní tím, že při 
oněch postižených stáli. Trpěli jste spolu s uvězněnými, byli jste 
připraveni o majetek (32-34). Jak vidno, být křesťanem už tenkrát 
nebyl žádný med. Nedivme se, že někteří z těch, kteří se v prvotním 
zápalu dali pokřtít, nevydrželi střet s potížemi a opustili rodící se 
církev. Vzdali svou víru. Vymazali své předsevzetí a odsunuli Pána 
Boha stranou. Zmocnil se jich strach a obavy, že jim víra způsobí 
újmu. Neviděli již ve víře užitek, spíše naopak jen přítěž. Víra se jim 
stala překážkou ve společenském vzestupu (vždyť kdo by se přátelil 
s pronásledovanými lidmi?). Obávali se o své pohodlí, že se budou 
musit vzdát některých svých návyků, tehdy návyků pohanských, 
nepočítajících s jediným živým Bohem. Situace je vybízela jít pryč od 
Krista. Báli se, že o hodně přijdou, budou-li žít křesťansky. 

Buďte smělí, píše apoštol zbylým křesťanům. Neztrácejte 
odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Získáte více, když víru 
zachováte. Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli 
a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. (36) Nebojte se věřit! Vždyť může 
vašemu srdci nabídnout větší pokoj a hlubší radost někdo jiný než ten, 
který prošel smrtí? Vzkříšený Ježíš ukazuje, jak bohatá odměna čeká 
na ty, kteří se spolehnou na Boha. Věřte směle dál Kristu, je to dobrá 
volba, i když většina lidí kolem tak nečiní. Domnívají se, že svůj život 
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spíše zhodnotí, když budou jednat podle sebe a svých představ 
a nebudou se ohlížet na Boží vůli. Podobně i nás dobová atmosféra 
vybízí odsunout Boha. Vždyť jsou s ním jen potíže. Dětem, které jdou 
ve škole na náboženství, se posmívají spolužáci. (V horším případě 
i kantoři.) V podnikání čestné zásady jen brzdí tok peněz. V osobním 
životě víra zasahuje do osobního pohodlí, co dělat a co nedělat. 
(Vezměte si jen ono obyčejné nedělní vstávání do kostela.) Člověk se 
pak ptá, má-li ještě smysl být křesťanem, když nekřesťané to mají 
snazší? Nepřijdu o něco? Není výhodnější žít podle vlastní libovůle? 
Nezískám víc, když s církví nebudu počítat? Asi sami cítíte, jak jsou 
tyhle otázky současné. Kolik dnešních lidí, kolik nám blízkých si je 
odpovědělo po svém. Apoštolská odpověď však zní: Buďte smělí, 
nebojte se, že s Kristem o něco důležitého přijdete. Neztrácejte 
odvahu, neboť bude bohatě odměněna.      

Bohatá odměna. Ale jaká vlastně? Ateisté tradičně namítají 
vůči křesťanství, že prý slibuje záhrobní útěchu podle hesla: „Teď se 
nevzpouzej, křesťane, po smrti budeš odměněn.“ Velice se mýlí. Ta 
odměna není někde daleko. Ona je blízko, na dosah. Vždyť už jen 
docela krátký čas, a přijde ten, který má přijít, a neopozdí se. Můj 
spravedlivý – říká Bůh – bude žít, protože uvěřil. (37n) Naší odměnou 
je život. Život v souladu s Bohem – to je bohatství, že naše nitro 
neužírá ani zloba, ani podlost, ani závist či nenasytnost. To je důsledek 
naší víry. To je naše odměna. Z oné bohaté odměny hojně užíváme ne 
až v záhrobí, ale už nyní. Třeba dnes. Když při bohoslužbách společně 
pěkně od plic zanotujeme chvalozpěv, to je síla! I starosti utichají. 
Nebo když večer usínám bez hořkosti, poněvadž jsem odpustil všem, 
kdo mi dnes ukřivdili. Takovou krásu neprožívá každý. Nebo když 
nenadávám na poměry, nýbrž vděčně přijímám každou hodinu. 
A kousek odměny bývá čas od času i zde před námi na stole Páně. 
Chléb a víno jako ochutnávka ze slavné hostiny, při níž pokoj a mír 
pronikne celým stvořením. Jak viditelněji demonstrovat, že odměna je 
hmotná, přítomná? Neodkládáme svou účast na Boží hostině až na den, 
kdy zemřeme. Už nyní z ní uždibujeme a bereme z bohatství lásky, 
které nám Ježíš nabízí. Vskutku, bohatá je naše odměna. 

Za víru, za odvahu věřit navzdory okolnostem jsme odměněni. 
A co tedy nevěřící? Ti odměnění nejsou? Inu nejsou. Kdo by však 
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odpadl, v tom nenajdu zalíbení – říká Bůh. Ale my přece nepatříme 
k těm, kdo odpadají a zahynou, nýbrž k těm, kdo věří a dosáhnou 
života. (38n) Za víru jsme odměněni životem. Životem bohatým na 
Boží dary. Avšak kdo odmítá věřit Bohu, tak ten život jako Boží dar 
nikdy nespatří. Kdo s Bohem nepočítá, ten ho ve výsledku nedostane. 
Mine se s Boží nabídkou. Sestry a bratři, tvrdíme, že víra má 
jedinečný, zásadní přínos pro náš život. Jenže tohle tvrzení má i svůj 
rub. Svou obrácenou stranu. Kdo nevěří, kdo se neodváží uvěřit, ten 
neokusí odměnu. Je nutné to vědět. Existuje možnost promarnit svůj 
život. Asi jako chasník, který se nedá najmout. Nenechá se zlákat 
k práci na hospodářově vinici. Raději celý den postává stranou. Možná 
se obává, že mu uteče nějaká jiná, skvělejší možnost. Třeba vyhlíží 
nějakou lepší nabídku, ale večer skončí s prázdnou. Nic nedostane, 
neboť nic nedělal. Neodvážil se ničeho, pro nic se nenadchnul, do 
ničeho kloudného se nezapojil, proto nemá odměnu. 

Chudák člověk, který na sklonku svých dnů zjistí, že neprožil 
žádné Boží požehnání. Že za své celoživotní úsilí a postoje nesklidí 
žádné ohodnocení, žádnou odměnu. Ani nepřičichne k bohatství lásky. 
A jsou takoví lidé kolem nás. A jsou nám nablízku. V našich sborech – 
pokřtěni, konfirmováni, a přece Kristu odcizeni. Jsou nám nablízku 
v našich rodinách – pod jednou střechou, u jednoho stolu, jsou v našich 
životech, a přece s nimi nesdílíme to nejhlubší ve svém srdci, jedno 
nejdůležitější. Nevěří Pánu Bohu, proto ze své víry nesklidí žádnou 
úrodu. Apoštol mluví přímo o zahynutí, dnes bychom spíše řekli a 
upřesnili, že nebudou odměněni životem bohatým na Boží dary.  

Co s takovými lidmi? S lítostí vidíme, že se nepřipojili ke 
Kristovu nevyčerpatelnému zdroji života. Neztrácejte proto odvahu, 
neboť bude bohatě odměněna, píše se v epištole. Neztrácejte odvahu 
znamená též buďte otevření, mluvte bez obav, mějte svobodu v tom, co 
děláte. Projevte bez zábran svou víru. Svému nevěřícímu okolí nejspíš 
prospějeme, když sami na sobě ukážeme, jak je víra přínosná. Že o ní 
lze klidně mluvit. Ne ustrašeně, ne zahanbeně, ale s upřímnou radostí. 
Ježíš je pro mne důležitý, ukázal mi životní směr a já mu věřím. Těší 
mne, že Bůh mě má rád. Není přece otrava vést život podle Boží vůle, 
nýbrž je to napínavá spolupráce na velikém a slavném díle spásy. 
Pomoci bližnímu, strávit s ním čas, dát mu nahlédnout do mého 
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vlastního nitra, tím vším odhaluji odměnu, kterou jsem za svou víru 
získal. 

Je psáno: Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě 
odměněna. Neztrácejte odvahu znamená také mějte radostnou důvěru. 
Spolehněte se na Pána, že jako hospodář v podobenství znovu vyjde na 
tržiště hledat zapomenuté lidi. Lidi bez perspektivy na odměnu. On jim 
chce dát vrchovatou odměnu. Neztrácejte odvahu znamená radostně 
důvěřujte, že Pán Bůh nalézá ty, kteří by jinak svůj život promarnili. 
 Amen 

MODLITBA 

Pane Bože, těšíme se na věčnou odměnu, kterou jsi pro nás 
přichystal ve svém království. A prosíme, ty sám buď naší odměnou již 
nyní, v těchto dnech na místech, kde žijeme.  Amen 
 
PÍSEŇ č. 611 Není lepší na tom světě 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Štědrý Bože, tobě se zalíbilo odměnit nás za víru v Krista. 
Prosíme, přidej nám odvahu věřit, i když lidé kolem víru považují za 
zbytečnou. Pomoz, ať nepřestáváme ve svém životě objevovat 
bohatství tvých darů.  

Prosíme, daruj nám otevřenost, ať bez obav projevujeme svou 
víru. Ať se nestydíme za lásku, ať veřejně stojíme za pravdou 
evangelia, ať jsme pyšni na svého vzkříšeného Pána. 

Prosíme, rozhojni naši důvěru. Umocni ji radostí, ať stále 
doufáme, že nadále hledáš ztracené lidi. 

Přimlouváme se za lidi bez víry. Ať z našeho svědectví 
postřehnou, jak jsi dobrý a milující. A kde nestačí naše svědectví, 
vytrvale nalézej nové možnosti k oslovení. 
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Jako Boží děti se přimlouváme jeden za druhého, přijmi i naše 
tiché modlitby. Modleme se společně: Otče náš… Amen 

POSLÁNÍ 

Hospodin řekl Jonášovi: „Tobě je líto skočce, s kterým jsi 
neměl žádnou práci, jemuž jsi nedal vzrůst; přes noc vyrostl, 
přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého 
města, v němž je víc než sto dvacet tisíc lidí, kteří nedovedou 
rozeznat pravici od levice, a v němž je i tolik dobytka?“ (Jon 
4,10-11) 

POŽEHNÁNÍ 

A tento slitovný Hospodin ať tobě žehná a ochraňuje tě, ať nad 
tebou Hospodin rozjasní svou tvář a je ti milostiv, k tobě ať 
Hospodin obrátí svou tvář a zahrne tě pokojem. Amen 

 
PÍSEŇ č. 192 Dobře staví, kdo zná a ví 
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NAMÍSTO OPILOSTI 

VSTUPNÍ SLOVA 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého vítejte, sestry a bratři, 
a vy všichn, zde nyní mějte lásku a pokoj Kristův. 

V žalmu se zpívá: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve 
stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má 
pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“ (Ž 91,1n)  Haleluja! 

 
PÍSEŇ č. 91 Kdo ochrany Nejvyššího (1-3) 

MODLITBA 

Hospodine, Bože jediný a pravý, mnoho lidí tvrdí, že je špatná 
doba. I my k nim připojujeme svůj hlas. Naříkáme, že se nám nedaří 
podle našich představ a snů. Smiluj se nad námi, Pane. 

Mnoho lidí říká, že nemají čas. I my k nim patříme. Stýskáme 
si, že nestíháme, že postrádáme čas na své plány a záměry. Smiluj se 
nad námi, Pane. 

Ty jsi stvořil svět. Odpusť nám, když pro samé starosti 
nevidíme krásu tvého stvoření. Každému z nás jsi daroval den 
o čtyřiadvaceti hodinách. Odpusť, když ve svém shonu 
spotřebováváme tento čas bez vděčnosti. 

Nechceme se nechat vléci atmosférou doby. Chceme se nyní 
zastavit, chceme přijít před tebe a zhluboka vnímat život. Díky tobě, 
Bože, prožíváme krásné dny, neboť nás jimi provázíš ty. Díky tobě 
máme čas na ztišení, na modlitbu, na písničku. Také v tomto 
shromáždění tě dnes chválíme. Jsme zde spolu, poněvadž víme, že nás 
máš rád a že nás nikdy nepřestaneš milovat a pomáhat nám. Buď tobě 
sláva.  Amen 
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ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

Poslyšte biblický příběh o uzdravení hluchoněmého, jak je 
zapsán v Evangeliu podle Marka, v kapitole 7., ve verších 31. až 37.: 

Ježíš se vrátil z území Týru a šel přes Sidón k jezeru 
Galilejskému územím Dekapole. Tu k němu přivedou člověka… 

 
PÍSEŇ č. 610 Kéž bychom to uměli 

KÁZÁNÍ 

Základ kázání je vzat z Listu Efezským, z kapitoly 5., od verše 
15. do 20. Vyslechněte tento oddíl v překladu profesora Žilky: 

Dbejte tedy přesně na to, jak žijete, ne jako nemoudří, nýbrž 
jako moudří. Využívejte času, neboť tyto dny jsou zlé. Proto 
nebuďte nerozumní, nýbrž chápejte, co je vůle Páně. Neopíjejte 
se vínem – v tom je nezřízenost –, ale buďte plni Ducha, 
a mluvte mezi sebou v žalmech a v hymnech a v písních 
duchovních, zpívejte a hrejte Pánu svým srdcem, stále děkujte 
za všecko ve jménu našeho Pána Ježíše Krista Bohu a Otci.  
Jaká je nejstarší výtka na adresu křesťanů? Během dvaceti 

století církevních dějin slyšeli křesťané různé výčitky a námitky. Že 
prý uctívají málo bohů, pohoršovali se starověcí pohané, kteří viděli 
bohy a bohyně na každém rohu. Že prý uctívají hodně bohů, tvrdí 
muslimský Korán, který nechápe učení o jednom Bohu ve třech 
osobách. Že prý je církev protistátní, opakovali úředníci císařští 
i komunističtí. Že prý církve lpí na majetku, nevšímají si obyčejných 
lidí, chovají se nevědecky a upínají se k posmrtné útěše. Atd., atd. Víte 
však, která výtka zazněla jako první? Která námitka předcházela 
všechny námitky další? 

Jsou opilí! Opili se mladým vínem! Takto ohodnotili 
kolemjdoucí hned první veřejné vystoupení křesťanů. Stalo se to 
o letnicích v Jeruzalémě, v den, kdy se zrodila církev. Na začátku 
knihy Skutků apoštolských (2,13) čteme o posměšku, vyvolaném 
podivným chováním učedníků. Hrstka příznivců nedávno popraveného 
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Ježíše Nazaretského se snažila o překot sdělit všem okolo, že Ježíš není 
mrtev, že žije. Ukázalo se, že Bůh stojí za Ježíšovým učením, že láska 
je skutečně tím největším na světě. O překot tlumočili učedníci dobrou 
novinu, snažili se ji přeříkat ve všech možných jazycích. My si 
většinou představujeme, že hovořili plynule jako školení řečníci. Ale 
možná by byla přiměřenější představa, že se apoštolové ve svém 
svatodušním projevu zasekávali. Zadrhávali. Pokoušeli se uplatnit, co 
kdy z které řeči pochytili. Pracně hledali slova, tvořili nesouvislé věty, 
pomáhali si rukama nohama. Asi jako člověk, který má co povědět, ale 
slova mu nestačí a on pracně zdolává bariéru jazyka. Učedníci byli 
nadšeni z Ježíšova vzkříšení, byli nadšeni svatým nadšením. Byli plni 
Ducha svatého. Jejich proslovy nebyly uhlazené, byly živelné. Honem, 
honem, ať to každý ví, že Kristus vstal z mrtvých, že smrt prohrála 
s Boží láskou. Žádný div, že se kolemjdoucí pozastavovali nad 
horečnatým mluvením apoštolů. Jsou opilí! Opili se mladým vínem!, 
říkali. 

Opilost jako by vysvětlovala prazvláštní chování křesťanů. Ten 
nezkrotný příval slov se nezasvěcenému pozorovateli jevil jako 
alkoholové opojení. Vždyť to známe – člověk, který si přihne, často 
mluví bez zábran. Alkohol rozvazuje jazyk. Jenže za výřečností 
apoštolů nestálo ani víno, ani pivo či pálenka. Jazyk jim rozvázala 
zkušenost s živým Bohem. Rázem měli o čem mluvit, rázem se nebáli 
mluvit. Měli v sobě nového Ducha. A to je veliký protiklad, když 
člověku jazyk rozváže alkoholický nápoj, nebo když mu jej rozváže 
radost ze života. A právě o tomhle protikladu se píše v epištole 
Efezským. Neopíjejte se vínem – v tom je nezřízenost – ale buďte plni 
Ducha. (18n) Apoštol nemyslí na obyčejnou abstinenci, jak ji známe 
my. Ve starověku se alkohol používal nejen na hostinách, ale i při 
náboženských obřadech. Alkohol byl nástrojem náboženského zážitku. 
Řecký bůh Dionýsos byl božstvem vína a radovánek. Při jeho oslavách 
se vínem nešetřilo. Bůh to byl oblíbený a dostával další nová přízviska, 
kupříkladu Bakchus, což znamená třeštící, dovádějící. Nevázaným 
slavnostem se ještě dnes občas říká bakchanálie. Pořádně se napít, 
zažít, co ve všedních dnech nezažiji, odskočit si pryč od běžných 
problémů. Utopit žal ve víně, takové bylo pravidlo. Vlastně se zas až 
tak moc nezměnilo. Mnozí naši současníci se tohoto pravidla drží. 
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Touha prožít něco nevšedního se podnes řeší pomocí alkoholu. 
A protože lidstvo je vynalézavé, přibyly k alkoholu ještě jiné drogy. Již 
nejsou nástrojem náboženství jako kdysi, ale ten hlavní záměr, ten je 
stále stejný. Na chvíli uniknout, vypadnout ze stresu, vypnout starosti 
a bavit se, radovat se, netrápit se. Popustit otěže sebeovládání, 
nadzdvihnout stavidlo nezávaznosti. 

Dbejte tedy přesně na to, jak žijete, ne jako nemoudří, nýbrž 
jako moudří. Využívejte času, neboť tyto dny jsou zlé. (15) Bible dobře 
ví, jak těžko se žije. Snad žádná doba není lehká, každá má své 
problémy, každý věk má své problémy. Tyto dny jsou zlé, napíše 
apoštol, a vyjádří tak běžné vnímání světa. My bychom zřejmě jen 
volili jiná slova. Je špatná doba, je složitá doba. Je blbá doba, lze také 
říci. Co si počít? Co dělat? No, nabízí se moudré řešení, nebo 
nemoudré řešení. Není moudré špatnou dobu jenom nějak přetrpět. 
Většinu času trávit zakysle a pak kdesi narychlo dohánět štěstí. Není 
moudré zabíjet čas. Nezúčastněně ho prožít a čekat, že ty pravé zážitky 
přijdou až někdy jindy, až si je vyrobím či navodím. Sestry a bratři, my 
nemáme jiný čas nežli ten, který právě plyne. A proto máme s časem 
moudře hospodařit. Využívejte času, je psáno. V kralickém znění 
´vykupujte čas´. Pořiďte si čas, udělejte si čas na to, co je důležité. 
´Nepromarněte čas zbytečnostmi.´ (ČEP). Jak často slyšíme, jak často 
říkáme: „Nemám čas.“ Dobrá, ale čas na co? Možná nám chybí čas na 
úkoly, které bychom měli sobě či druhým splnit. Avšak nechybí nám 
čas na oslavu Pána Boha. Z něj se můžeme radovat kdykoliv, vždy je 
k tomu příležitost. (Vždyť i na pohřbu Bohu děkujeme za život 
zesnulého člověka.) Uchopme svůj čas jako příležitost od Boha být 
vděčný za život.  

Nabízí se moudré řešení nebo nemoudré řešení, jak přistupovat 
k životním těžkostem a ke zlým dnům. Vy si zvolte to moudřejší, 
nabádá apoštol. Proto nebuďte nerozumní, nýbrž chápejte, co je vůle 
Páně. (17) Zkoumat, co Bůh chce. Nevolit útěk, neodvracet zrak. 
Nevytěsňovat realitu. Nerozdělit si svět a čas na dvě části – na jednu, 
kdy musím konat všemožné povinnosti, a na druhou, kdy si mohu 
dělat, co chci. Kdy se mohu bavit, uvolnit a třeba i opít. Ne. Nežijeme 
ve dvou různých časech. Jeden čas nám Bůh daroval a toho se máme 
chopit.  
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Neopíjejte se vínem – v tom je nezřízenost – ale buďte plni 
Ducha. Aby bylo jasno, Bible nezavrhuje alkohol. Komu chutná, ať si 
dá, když s ním umí zacházet. Ostatně křesťané s díkuvzdáním 
používají víno při bohoslužbách. Naše evangelická církev má dokonce 
ve znaku kalich – kalich na víno, kalich s vínem. Výrazněji to nelze 
naznačit. S vděčností přijímáme od Stvořitele i alkohol, ale nevidíme 
v něm lék na bolesti světa. Nespoléháme na opojný účinek vína ani na 
omamný účinek drogy. Jdeme na věc odjinud. První křesťané se při 
jeruzalémských letnicích sice pozorovatelům zdáli být opilí, ale opilí 
nebyli. Křesťanství totiž nevidí žádnou formu opojení, žádný únik 
z reálného světa, žádné zapomnění na problémy jako řešení. Už apoštol 
Pavel výslovně kritizoval ty, kdo se řídili heslem „jezme, pijme, neboť 
zítra umřeme!“ (1K 15,32) Takové ubíjení času je nerozum. Nepočítá 
s Pánem Bohem, nepočítá s jeho pomocí.  

Opíjení se, o němž je řeč v dopise do Efezu, to opíjení není 
tedy pouhým výsledkem konzumace alkoholu. Není to jen opilá mysl, 
nýbrž opilé srdce, opilé nitro. Útěk před střízlivým pohledem. 
Neschopnost zvládnout těžké dny, neschopnost správně využít čas. 
Jako protiklad k takovéhle opilosti staví epištola plnost Ducha. 
Neopíjejte se vínem – v tom je nezřízenost –, ale buďte plni Ducha. 
Právě plnost Ducha zakusili učedníci o letnicích. Rozvázal se jim jazyk 
a oni mluvili a mluvili. Ne bohapustě, co jim slina na jazyk přinesla. 
Mluvili o Božím díle, co Bůh koná v přítomném čase a co dobrého oni 
sami prožili, třebaže dny jsou zlé. Stejně i v evangeliu po nevídaném 
uzdravení hluchoněmého mluvili svědkové o sto šest, ačkoliv ještě 
měli mlčet. Nemohli; co zažili, bylo tak silné. 

Mluvit spolu, mluvit k sobě navzájem bez mlžení a vytáček, to 
je dar Ducha. Buďte plni Ducha, a mluvte mezi sebou v žalmech a 
v hymnech a v písních duchovních, zpívejte a hrejte Pánu svým srdcem. 
(18n) Ještě před chvílí psal apoštol o zlých dnech, o moudrém 
nakládání s časem, o rozumovém hledání Boží vůle. Jediným krokem 
se však od závažných témat dostává k prozpěvování. A zase: nepomohl 
mu alkohol, pomohl mu Bůh svým Duchem. Od vážných témat je díky 
Bohu ke zpěvu jen krůček. Mluvte mezi sebou v žalmech a v hymnech 
a v písních duchovních, zpívejte a hrejte Pánu svým srdcem. Číslovka 
703 uzavírá řadu písní v našem kostelním zpěvníku. A zdaleka to 
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nejsou všechny písně, které křesťané zpívají. Stovky písní jsou 
v mládežnickém zpěvníku Svítá a stovky jsou ve zpěvnících dalších 
církví. My víme, proč zpívat. Máme co Bohu povědět, máme co 
povědět o Bohu druhým lidem. Berme bohatství písní jako důkaz 
přítomnosti Božího Ducha mezi námi, v nás. Nebojíme se světa, neboť 
Bůh je s námi. Zpívejte a hrejte Pánu svým srdcem, stále děkujte za 
všecko, je psáno. A když za všecko, tak tedy i za chutné víno i za zlé 
dny i za čas, který pořád ještě máme k životu. Děkujte za všecko, je 
psáno. A my děkujeme. Amen 
 
MODLITBA 
 

Pane Bože, ty proměňuješ lidské životy. Prosíme, zahrň nás 
opět svým Duchem, abychom střízlivě hleděli na náš svět a radostně 
v něm objevovali tvé dílo.  Amen 
 
PÍSEŇ č. 568 Život nám ubíhá 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Dobrý Bože, poslal jsi svého Syna, aby nás učil moudrosti. 
A on se nezdráhal zasednout k prostřenému stolu a připíjet vínem.  

Prosíme, vstup do nás, ať žijeme ve stejném duchu jako 
Kristus. Ať s radostí přitakáme životu, ať rozumně užíváme tvé dary. 

Prosíme, uchraň nás nekonečného brblání a naříkání nad 
špatnou dobou a zlými dny. Rozezvuč v našich srdcích a v našich 
ústech vděčné písně chvály. Neboť i uprostřed těžkých dnů k nám 
doléhá tvá dobrota.   

Prosíme tě o výmluvnost, ať o své naději a o své radosti 
dokážeme hovořit s druhými lidmi. Tvé evangelium je pro nás 
nesmírnou vzpruhou, toužíme, ať jeho působivost poznají i naši blízcí. 

Přimlouváme se za lidi, kteří neustále nadávají na poměry, 
kteří lamentují nad stavem světa a nikde nevidí nic pozitivního. 
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Promluv k nim, prosíme, ať poznají, že s tebou je život krásný 
i v těžkých dnech.  

Přimlouváme se za ty, kdo před starostmi utíkají k omamným 
látkám, kdo opouštějí realitu a oddávají se bezcílným snům. Ukaž jim 
svět jako místo, kde lze dobře žít a potkávat tebe. 

Přimlouváme se za lidi, kteří propadli závislosti na alkoholu 
a jiných drogách. Ty vidíš jejich rozbité životy, vidíš vztahy, které 
rozbíjejí. Smiluj se nad nimi, ať naleznou sílu a odvahu něco se svou 
závislostí dělat. 

Přimlouváme se za lidi, kteří jsou zasaženi závislostí svých 
blízkých. Přimlouváme se za ty, kdo se závislými pracují v léčebnách 
a ordinacích. Prosíme, posiluj je, dávej jim trpělivost a moudrost, aby 
byli dobrými pomocníky. 

Modleme se společně: Otče náš… Amen 

POSLÁNÍ 

Mojžíš Hospodinu namítal: „Dovol, prosím, Panovníku, 
nejsem člověk výmluvný; nebyl jsem dříve, nejsem ani nyní, 
když ke svému služebníku mluvíš. Mám neobratná ústa 
a neobratný jazyk.“ Hospodin mu však řekl:“Kdo dal člověku 
ústa? Kdo působí, že je člověk němý nebo hluchý, vidící nebo 
slepý? Zdali ne já, Hospodin? Nyní jdi, já sám budu s tvými 
ústy a budu tě učit, co máš mluvit.“ (Ex 4,10-12) 

POŽEHNÁNÍ 

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

 
PÍSEŇ č. 382 Nadchni, Pane, nás svou láskou vřelou 
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NEPRAVDIVÉ SVĚDECTVÍ 

VSTUPNÍ SLOVA 

Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který 
přichází. 

Blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě, mohou tě zde vždycky 
chválit. (Ž 84,5)  Haleluja! 

PÍSEŇ č. 191 Svou oslav Pána písní 

MODLITBA 

Věčný Bože, Pane našich cest, skláníme se před tebou 
a obracíme se k tobě se vším, co přináší náš život. Odpusť, že to 
nečiníme častěji. Vyznáváme, že právě proto, že nežijeme s tebou v co 
nejčastějším a nejužším vztahu, snadno se od tebe vzdalujeme 
a zaplétáme se do myšlení a jednání, která nemají s tebou nic 
společného. Jsme ti proto vděčni za Ježíše Krista, který nám vždy 
znovu připomíná, že patříme k tobě, a všelijak nám klade na srdce, jak 
se opírat o tebe a žít v souladu s tím, k čemu jsi nás stvořil a co od nás 
očekáváš. Prosíme tě, aby i dnešní shromáždění přispělo k utužení 
našeho svazku s tebou, naším Stvořitelem a Pánem. Způsob to laskavě 
svým svatým Duchem. Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

Z Epištoly Jakubovy, 3. kapitoly budeme nyní číst 4. až 10. 
verš: 

Nebo si představte lodi: Jsou tak veliké… 
PÍSEŇ č. 605 My vyznáváme 
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KÁZÁNÍ 

Dnešní kázání bude vycházet z textu, který najdeme ve Druhé 
knize Mojžíšově, 20. kapitole, 16. verši: 

Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví! 
V těchto slovech jste jistě rozpoznali jedno z přikázání 

biblického Desatera. Hovoří-li se zde o vydávání svědectví, asi to v nás 
vyvolá představu soudní síně. Tam se vydává svědectví. Pravdivé 
svědectví napomáhá, aby verdikt, rozsudek soudu, byl spravedlivý. 
Naopak lživé svědectví může zavádět nebo ublížit. Když chtěla 
izraelská královna Jezábel nezákonně získat pro svého manžela 
Achaba vinici Nábota Jezreelského, dosáhla toho pomocí falešných 
svědků, kteří nevinného Nábota nařkli z něčeho, co nikdy neudělal. 
Falešné svědectví je zjevně velmi zlé. 

1. Slyšíme-li z textu o křivém svědectví, můžeme to však 
chápat i šířeji než jen jako nepravdivou výpověď u soudu. Je to i 
varování, abychom o druhých vůbec neříkali něco, co není pravda. Čili 
abychom nepomlouvali. Pomluva není jen nevinný, neškodný drb, ale 
může druhému způsobit značnou újmu. Když lidé přicházeli za králem 
Davidem, aby mu předložili sporné záležitosti, jeho vlastní syn 
Absolón je chytal u brány a říkal: U krále se nedovoláš spravedlnosti 
(2S 13). Anebo si vzpomeňme, jak si nepřátelé apoštola Pavla najali 
profesionálního právníka Tertulla, který před prokurátorem Felixem 
žaloval apoštola, že je jako morová nákaza a vyvolává nepokoje všude, 
kde působí (Sk 24,5). To byla ovšem zlá pomluva. 

Vždycky však nemusí jít o stoprocentní výmysl. Určitý druh 
tisku ne že by říkal úplné nepravdy, ale aby vyhověl senzacechtivosti 
čtenářů, nadhazuje jen všelijaké pikantérie. Už protestantský císař 
Vilém I. (+1888) prohlásil: „Kdyby existovalo pero, které píše jen 
pravdu, dal bych je novinářům.“ 

Problematická je samozřejmě i tzv. svatá lež, pia fraus. Roku 
1775 rozhlásili dva bývalí členové rozpuštěného jezuitského řádu 
(1773) po Valašsku nepravdivou informaci, že císařovna Marie Terezie 
povolila svobodu vyznání. Tím přiměli mnoho tajných evangelíků, že 
veřejně přiznali barvu, a mnozí z nich na to těžce doplatili. – Ale 
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povážlivá je i tzv. milosrdná lež, která pokládá téměř za povinnost 
zatajovat těžce nemocným jejich skutečný zdravotní stav. Zakladatelka 
našich hospiců MUDr. Marie Svatošová o tom napsala: „Milosrdná lež 
je ve skutečnosti krutě nemilosrdná. Lhář… si protiřečí s ostatními, 
nemocný to postřehne – a je po důvěře. V případě lékaře je takové 
jednání zvlášť kruté. Nemůže-li nemocný věřit jemu, tak už potom 
komu?“ (O naději, s. 15) I na takové případy se vztahuje přikázání 
Nevydáš křivé svědectví! 

2. Přistupme však k dalšímu bodu. Někdy člověk vydává 
bližním ne zcela pravdivé svědectví i sám o sobě. Snažíme se namluvit 
druhým nebo i sami sobě, jací jsme, ukázat se v lepším světle. 
Zmíněný izraelský princ Absolón pomlouval vlastního otce, přitom 
však jedním dechem vychvaloval sám sebe: To kdybych já byl králem, 
bylo by to jiné!  Nepřipomíná nám to některé politiky? Druhé obvinit, 
abych já byl lepší… Někdy si člověk ani není plně vědom, že jeho 
samochvála není zcela pravdivá. Příčiny takové bezděčné samochvály 
jsou nejrůznější: U mladých lidí to může být snaha na sebe upozornit 
a získat si uznání. U rodičů dokazování vlastních kvalit a morální 
převahy může pramenit z touhy získat nebo udržet si respekt. Dokonce 
však i staří lidé se pokoušejí občas imponovat ostatním tím, že 
nadsazeně mluví o svých někdejších schopnostech a dávných úspěších 
– snad aby nebyli druhými jen tak lehce odepsáni. I zde však platí 
prorokovo slovo: Nepodvádějme sami sebe (Jr 37,9). Nač se snažit 
nalhávat něco lidem, Bohu, sobě? 

Ošemetné ovšem je, že se v dnešní době zejména mladým 
lidem takové nadsazené mluvení a vystupování přímo doporučuje: 
Chovejte se asertivně, sebejistě, abyste o sobě vzbudili dobré zdání. To 
však může zavánět neupřímností a přetvářkou. Jiné pochybné heslo je 
„zatloukat, zatloukat, zatloukat“. Před lety je doporučoval jako 
humornou radu pro manželské nevěrníky psycholog Dr. Plzák, 
v literatuře např. izraelský satirik Kishon. V současnosti jako by se to 
uchytilo všude. Zvlášť nápadné bývá zatloukání u lidí vysoce 
postavených, to však jen podkopává jejich důvěryhodnost. Takové 
uhýbání před pravdou je zřejmě způsobeno mimo jiné tím, že hodně 
lidí nad sebou neuznává vyšší instanci. Neexistuje-li Boží soud, proč 
vlastně nezatloukat? - Jak jinak působí žalmistova slova: Hospodine, 
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zkoumáš mne a znáš mne… Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, 
Hospodine, už víš všechno (Ž 139,1.4). 

3. Ježíš jasně říká, že ze srdce vycházejí křivá svědectví (Mt 
15,19). Řeč je pouze nástrojem narušeného srdce. Ježíš tímhle 
tvrzením nemířil na nějaké „světské“ lidi, ale na pobožné židovské 
farizeje i na vlastní učedníky. To, že s naším srdcem není všechno 
v pořádku, se nemusí projevovat zrovna v tvrdých výrazech 
a nelítostných soudech. Dovedeme zachovávat dekorum a bonton, 
vnější slušnost a jemný mrav. Můžeme dokonce vyznávat s Biblí, že 
v Kristu je pravda (J 14,6). A přece může být naše srdce plné falše 
a může o nás platit trefné Ježíšovo označení obílené hroby (Mt 23,27). 

Závěrem: Chce-li člověk zachovávat Boží přikázání, potřebuje 
si hluboce uvědomit pravdu o sobě. A ta není vždy potěšitelná. 
Nemůže škodit, když občas dokážeme zpochybnit a shodit sami sebe 
před bližními, před sebou i před Bohem. Pokud pak jde o mluvení 
pravdy, platí Ježíšova výzva: Vaše slovo buď ano, ano – ne, ne! (Mt 
5,37) A prosme Pána, aby nás svým Duchem uváděl do veškeré 
pravdy, jak to sám slíbil (J 16,1). Amen 

MODLITBA 

Vševědoucí Pane, ty čteš v našem nitru jako v otevřené knize 
a nacházíš tam mnoho toho, co nám není zrovna ke cti. Prosíme tě 
proto, vstupuj co nejvíc do našich životů a přemáhej svou mocí vše, co 
je v nás nepravdivé, neupřímné, tvrdé a co je v rozporu s tvou svatou 
vůlí a láskou k bližním. Amen 
 
PÍSEŇ č. 164 Pane, tys mne zkusil (1-2.7) 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Nebeský Otče, když přemýšlíme o tom, co všecko nám dáváš, 
uvědomujeme si, že je spousta lidí, kteří mnoho z toho postrádají. 
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A tak tě prosíme za všechny, jimž se nedostávají základní hmotné 
prostředky k životu. Otevírej srdce těch, kdo jim mohou pomoci. 

Prosíme však i za ty, kdo žijí bez víry, lásky a naděje. Uštědřuj 
jim něco z těchto vzácných hodnot, aby nežili jen prázdný, pustý život. 

Prosíme též za ty, kdo se cítí opuštění, bezcenní, lhostejní pro 
své okolí – ať jde o lidi staré nebo mladé. Dávej se jim poznat jako ten, 
kdo je jim vždy nablízku a pro něhož nikdo není lhostejný. 

Prosíme za lidské svazky, které se z jakýchkoli důvodů 
rozpadají. Pomáhej laskavě všem, kdo se snaží upevňovat rodinu, stát, 
církev! 

Prosíme, aby evangelium Ježíše Krista nepřestávalo pronikat 
do světa a měnit jej. 

V Kristově jménu pak ještě voláme: Otče náš… Amen 

POSLÁNÍ 

Odnášejme si odsud ještě Ježíšovo připomenutí: 
Z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty 
v den soudu. Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn 
a podle svých slov odsouzen. (Mt 12,36n) 

POŽEHNÁNÍ 

Buď s vámi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od 
Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce. Amen 
 

PÍSEŇ č. 687 Bože, Otče věčnosti 
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NENÍ MOŽNÉ, ABY NEPŘIŠLA POKUŠENÍ 

VSTUPNÍ SLOVA 

Pokoj vám! 
Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který lítá ve dne. Máš-li útočiště 
v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého. 
(Ž 91,5.9.10a) Amen 

 
PÍSEŇ č. 198 Pod ochranou Nejvyššího 

MODLITBA 

Hospodine, Bože, ty jsi tvůrce a dárce života. U tebe je plnost 
a hojnost dobrých věcí. Ty nám dáváš a my z toho žijeme, vědomě 
i nevědomě. Také od nás něco očekáváš, totiž že se na svědectví o tobě 
spolehneme a podřídíme mu svůj život. 

Jen jeden se spolehl úplně, jen jediný podřídil svůj život bez 
výjimky. Náš Pán Ježíš Kristus. Vyznáváme a přijímáme, že on za nás 
zemřel, abychom my mohli žít. Sami bychom nedokázali odolat 
pokušením a ve zkouškách bychom neobstáli. S ním ale máme naději. 
On je nám zdrojem síly, on je nám oporou. Děkujeme za to. 

Prosíme, pomoz nám, ať nás nepřemáhají pochybnosti, když 
jsme někdy vystaveni tlakům a těžkým rozhodováním. Svým Duchem 
nás naplňuj, abychom poznali, co nás od tebe odděluje a vzdaluje. 
I skrze tuto dnešní bohoslužbu nás přiveď k sobě blíž. Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

Poslyšme čtení z První knihy Mojžíšovy, zvané též Genesis, 
z kapitoly 3., verše 1. až 13.: 

Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, 
byl had... 
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Veliké jsou naše hříchy, máme však naději v Božím 
milosrdenství. Jemu patří všechna moc i sláva. Amen 

 
PÍSEŇ č. 692 Temnou, divnou mlhou bloudím 

KÁZÁNÍ 

Základem kázání je část 1. kapitoly Epištoly Jakubovy, verše 
12. až 18.: 

Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce ... 
Blaze člověku, když snáší pokušení. Tohle „blaze“ nenapsal 

žádný blázen. Ačkoli nám to tak možná na první poslech vyzní. Asi 
málokdo z nás bude popírat, že nás v průběhu života postihují různé 
zkoušky, že nás zastihují rozličná pokušení. Nejenom ta z televizní 
reklamy, kdy nám svůdná slečna nabízí neodolatelné sladké pokušení a 
smyslně přitom líže zmrzlinu. To je úplná prkotina. Když mluvíme o 
zkouškách a pokušeních, máme na mysli věci vážné, hluboké, zásadní 
a bolestivé. Opravdové krize, kdy jde o všechno. 

Takové skutečnosti v lidském životě nastávají. Ale kdo by řekl, 
že člověk, kterého něco takové postihne, si může gratulovat, že z toho 
má být snad dokonce šťastný? Kdo by řekl: „Buď rád, že se ti to 
přihodilo.“ Tak bychom totiž mohli volně opsat tu úvodní větu: „Blaze 
tomu, kdo projde zkouškou.“ 

Ne, to není omyl ani nepozorné čtení, vždyť o pár veršů dříve, 
na samotném začátku svého dopisu, týž pisatel, jenž se představuje 
jako Jakub, napíše: „Mějte z toho jen radost, bratři moji, když na vás 
přicházejí rozličné zkoušky.“ On si opravdu myslí, že je člověk 
blahoslavený, když se v životě potká s něčím takovým, jako je zkouška 
a pokušení. A přitom opravdu není blázen. 

Jakub ví, že to není nic příjemného, být vystaven zkoušce. 
Nemá v tom žádné zvláštní zalíbení, nelibuje si v utrpení. Je to tak, že 
takové chvíle přicházejí. A to bere vážně. Jak se v takové chvíli má 
člověk, navíc věřící člověk, který se snaží žít podle vzoru Kristova 
a v poslušnosti Boží, jak se má zachovat? Má se zkoušce vzpírat? Má 
se jí za každou cenu vyhýbat? Má se z člověka stát bezpáteřní, 
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vykrucující se a slizký had, jen aby za každou cenu zkoušce unikl? 
Anebo s hlavou vztyčenou a srdcem plným odhodlání má jít zkoušce 
vstříc? Vzpřímený, rovný, nesehnutý? 

Máme-li čelit zlému, pak se nedejme ohnout ani zlomit. 
Jestliže pak zkouškou projdeme, uspějeme, osvědčíme se, je nám to 
jedině k dobrému. Kdo se osvědčí, dostane vavřínový věnec života. 
Kdo vyhraje v zápase, postupuje dál, vítěz všech zápasů dostává 
nejcennější medaili. To všichni velmi dobře známe ze sportovních 
utkání a zpráv. A právě tak Jakub vnímá náš život: jako zápas s mnoha 
protivníky a protivenstvími, jako běh na dlouhou trať – a ještě navíc 
znepříjemněnou překážkami. 

A člověk má v životě obstát. Smysl má jedině vítězství. Nikoli 
ta dřina, která k němu vede, nikoli zdolávání překážek samotných. 
Vždyť po jejich překonání vede závodní trať dál, blíž a blíž k cíli. 

Jakub nemá zalíbení v trápení, když říká: „Blaze člověku, který 
prochází zkouškou.“ To by bylo, jako když závodník překoná 
překážku, vrátí se před ni a znova ji zdolává a znova se vrací zpět. Ne, 
Jakub chce jít dál. K vítězství. K cíli. Člověk, který jde dál, neskončí, 
nevzdá to, nepodlehne, ten je blahoslavený. 

Právě tato představa je skryta za Jakubovým na první poslech 
poměrně zvláštním výrokem. Pokušení jsou zde proto, abychom jim 
odolali. Zkoušky proto, abychom se v nich osvědčili a postoupili skrze 
ně dál, blíž k cíli. Kdo se do takové situace zkoušky dostane, má 
nakročeno k tomu, aby se v životě posunul dál. Proto může i tuto 
mnohdy nelehkou anebo bolestivou situaci vnímat jako dobrou 
možnost, jako příležitost. 

Asi by si pak mohl člověk myslet, že nás tedy takto skrze 
zkoušky a pokušení zpracovává a vychová Bůh. K tomu ovšem Jakub 
řekne: „Ne.“ To není Boží režie, to není tvrdá Boží výchova. Bůh sám 
nikoho nepokouší. 

K tomu můžeme s užitkem číst příběh člověka a jeho ženy, 
Adama a Evy, z První knihy Mojžíšovy. Copak je Bůh pokoušel, když 
jim zakázal jíst ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého? Nebylo 
tohle Boží přikázání spíše ochranou člověka? Nebylo to člověku 
k dobrému? Jistěže ano. A to pokušení neuposlechnout, to pokušení 
vztáhnout ruku po zakázaném ovoci, přichází odjinud. Nikoli od Boha. 
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V knize Genesis je to had, který s tím začne. Mnoha 
křesťanům, ale i mnoha nevěřícím v tu chvíli naskočí představa 
zamaskovaného ďábla, který se tu plazí a syčí si své našeptávání 
o Božím neoprávněném omezování člověka: „Chce vás udržet 
v nevědomosti, v podřízenosti. Nebuďte tak hloupoučcí 
a neposlouchejte ho. Jen si koussssněte.“ Kdo však tohle člověku 
našeptává? Koho tu had představuje? 

Jakub mluví o tom, že Bůh nepokouší. V tom se s příběhem 
o hříchu člověka shoduje. Ale také nemluví o tom, že by za všechno 
mohl nějaký ďábelský pokušitel. (A mluví o tom ten starozákonní 
příběh? Ač nás takový výklad napadne nejprve, není jediný možný.) 
Had je „nejzchytralejší“. V příběhu tedy reprezentuje zchytralost, 
jakousi pokřivenou rozumnost. Had našeptává to, co nám našeptává 
naše lidská vychytralost (a to používáme jen mírného spisovného 
pojmu). Koukni se a použij svůj rozum, použij ho tak, aby to bylo 
výhodné hlavně pro tebe samotného, člověče. Dělej si, co chceš, co 
uznáš za vhodné. To je had. Slizkost, bezpáteřnost, ohebnost, 
vykrucování. Jistě je to všechno doslova ďábelské, ale odpovědnost za 
to nesvalíme na jakéhosi tajemného a temného pokušitele. Za to si 
můžeme sami. Je to z nás. Je to naše vychytralost, náš pokroucený 
a zneužitý rozum, který nám Bůh dal. 

A právě tak to vidí Jakub. Za pokušení si můžeme sami. Je to 
naše lidská, naše vlastní žádostivost. (Ještě jednou na malý skok do 
Genesis: „Vidouci tedy žena, že ... k nabytí rozumnosti strom 
žádostivý, vzala z ovoce jeho a jedla ...“ Tady to začíná - strom 
žádostivý, jak překládají učenci Jednoty v 16. století.) Jen to 
nesvádějme na někoho druhého. Je to v nás. Vábení naší vychytralosti 
a žádostivosti, té neuhasitelné žízně, stojí na počátku všeho zla. 

Jak se k tomu postavíme? Dáme tomuhle prostor? Začleníme si 
to do života? Pokud neřekneme hned na začátku jasné a rozhodné 
„Ne“, rozjede se něco, co již na nás nezáleží, co neovlivníme, co 
naopak ovlivní a spoutá nás: Žádostivost pak počne a porodí hřích, 
a dokonaný hřích plodí smrt.  Do života nám vstoupí zlo, které se již 
zcela nezávisle na nás rozmnožuje, plodí a rodí, na svět přivádí 
nakonec zánik. (Jak paradoxní je to výpověď: zplodit smrt, porodit 
zánik.) Je zle, ale to co člověk rozjel, už sám nezastaví. Pak už to na 
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nás nezáleží. Nejsme schopni s tím nic udělat, ačkoli za to neseme 
plnou odpovědnost. Strašlivá představa, která se nás všech bytostně 
týká. 

V nás se odehrává ten zásadní boj s pokušením. Máme šanci 
zvítězit v tom samotném zárodku, u své žádostivosti, později již ne. 

Pokud ale platí jenom tohle, pak je ale vše ztraceno! Vždyť my 
jsme již tolikrát prohráli. A kolik lidí kolem nás dává průchod zlu, aniž 
by se tím vůbec zabývali, dávají zlému prostor k životu a to zlé 
zasahuje i nás. Je pozdě? Je vše marné? Je vše ztraceno? 

Nedejte se zmýlit, ošálit.  Nepropadejte panice. Je zde přeci 
dobro, mnohé dobro kolem nás. Jsou zde některá naše vítězství nad 
žádostmi. Nevyhrála vždy vychytralost, naopak, mnohdy se ukázalo 
jako nosné to, co bylo podle lidského posuzování „čiré bláznovství“. 
Jen vzpomeňte na Ježíše. A podle Jakuba za tímto prosazováním dobra 
v našem světě stojí právě Bůh, Otec nebeských světel.  Od Boha 
pochází každé světlo, rozumějme každé dobro. 

A jestliže naše chtění počne a porodí hřích a ten už nezávisle 
na nás zplodí smrt, Bůh naopak chtěl a učinil něco jiného: Zplodil 
a zrodil nás Slovem pravdy jako prvotiny jeho stvoření, které smějí 
obdržet věnec života. Šance dobra vůči zlu ovšem nejsou vyrovnané. 
Jsou vyšší, protože u jejich počátku je Bůh sám. A my smíme poznat, 
že jsme se pro víru v Ježíše Krista takto narodili z Boha. Ne že bychom 
se my sami znovuzrodili, jak to navozuje nový překlad. Tím, kdo má 
na našem životě z víry zásluhu, kdo nás takto přivedl na svět, je Bůh. 
A ačkoli to přímo na tomto místě Jakub nenapíše, tak je jisté, že se tak 
děje skrze našeho Pána Ježíše Krista, kterého milujeme. 

A to, co Jakub říká, že jsme prvotina, první sklizeň, ukazuje na 
to, že se ještě nekončí. Celá sklizeň to ještě není. Slovem pravdy, 
slovem, které se stalo tělem a které se mezi námi narodilo, se začíná 
něco zcela nového, nové stvoření. A my jsme ve všech zkouškách 
postaveni k rozhodování, zda se svým chtěním a rozumem připojíme 
k tomu, co chce Bůh, co odpovídá jeho rozumnosti. Cestou k tomu je 
slyšení Slova pravdy, ale o tom bude teprve Jakubovo pokračování. 

Jisté zůstává, že žádné zkoušky, ani ty, kterými neprojdeme se 
ctí, tohle Boží rozhodnutí nezvrátí. Naopak máme v Kristu šanci obstát 
a od něj obdržet cenu nejcennější: Život. Amen 
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MODLITBA 

Všemohoucí Bože, ty znáš naše touhy po bezproblémovém 
a pohodlném životě, víš, co všechno jsme jim ochotni obětovat, jak 
zchytrale dokážeme uhýbat a sebe ohýbat, jen abychom se vyhnuli 
potížím. Ani si neuvědomujeme, že právě tehdy podléháme 
v pokušeních a prohráváme v zápase o věrnost a následování Ježíše 
Krista. Dej nám sílu a odvahu jednat podle vzoru tvého Syna, dej nám, 
prosíme, jít ve šlépějích našeho Pána, tak abychom se nedali hříchem 
ovládnout.  Amen 
 
PÍSEŇ č. 157 Chvaltež Boha! Nechť sláva, čest 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Pane, tys prožil mnohá pokušení, prošel jsi jimi. Ty je znáš 
a víš, že se dá odolat. Dávej toto poznání také nám. Tebe prosíme: 

Daruj svého Ducha, abychom rozpoznávali, kde se pokušení na 
nás chystá, kde je na nás nalíčena past. Kéž máme dostatek moudrosti, 
abychom se nedali nalákat. Kéž máme dostatek důvěry ve tvou moc, 
abychom nepropadali panice a neztráceli ani hlavu, ani víru. 

Odhaluj svým Slovem pokušení moci, majetku, bezcílné 
zábavy, odhaluj nesmyslnost počínání těch, kdo na ně vsadili svůj 
život. Dej, abychom my sami svůj život nepromarnili. Pomoz nám, 
abychom druhé dokázali z marností vyvést. 

Posiluj nás ve všech chvílích, kdy máme prokázat svým 
bližním lásku, ať nás nepřemůže pohodlnost, sobectví, lhostejnost 
k údělu druhých, ale ať vedeni tvým příkladem dokážeme promluvit to 
správné slovo, učinit ty správné kroky, zapojit své ruce do díla. 

Dej, ať nebloudíme ve tmách, když nám Bůh nabízí světlo. 
Dej, ať Božími dary nepohrdáme, nepromarníme je, ať nemineme 
nejlepší základ pro náš život, který nám ve tvém příběhu Bůh vyjevil 
a daroval. 
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Ve tvém jménu společně pronášíme slova modlitby, kterou jsi 
nás naučil: Otče náš...  Amen 

POSLÁNÍ 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Není možné, aby nepřišla 
pokušení; běda však tomu, skrze koho přicházejí. Mějte se na 
pozoru!“ (L 17,1.3a) 

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. 473 Vezmi, Pane, život můj 
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ZDROJ PRAVÉHO POKOJE 

VSTUPNÍ SLOVA 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen 
Milost Vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. 
Hospodin je  milostivý, plný slitování, shovívavý  a nesmírně 
milosrdný. Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co 
učinil, se slitovává. Tvoje království, Bože, je  království všech 
věků, tvoje vláda přečká všechna pokolení. Amen 

 
PÍSEŇ č.118 Ó chvalte laskavého Pána 

MODLITBA 

Hospodine, Bože náš, ve vděčném úžase stojíme před 
tajemstvím tvého působení v tomto světě. Nechtěl jsi, abychom se 
nekonečně trápili nad tím, že se od tebe stále jen vzdalujeme. Poslal jsi 
za námi toho, který vzal na sebe všechny naše neduhy, aby nás 
zachránil a vybojoval pro nás pokoj.  Slitováváš se nad svým 
stvořením, nad lidmi i nad přírodou, kterou stále ničíme a kazíme svým 
hříchem. Děkujeme ti za to, že máme ke komu přicházet s tím, co nás 
sužuje a trápí, že nemusíme s hrůzou hledět do budoucnosti. Děkujeme 
ti za to, že se mnohé v našem životě může změnit, když  pro Ježíše 
Krista nám chceš odpustit naše mnohá selhávání. Prosíme tě, Duchu 
svatý, přijď a buď v tomto dnešním shromáždění  uprostřed nás. Bez 
tebe bychom Božímu slovu nevěřili a nemohli prožít ve svých srdcích 
Boží pokoj. Vyhlížíme tebe, Ježíši Kriste, až znovu přijdeš na naši 
zem, pak už nastane v plnosti Boží království a ztracený ráj se stane 
místem pokoje a radosti pro všechno tvé stvoření.  Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

Poslyšme slova Evangelia podle Jana, kapitolu 14., verše 23. až 
29.: 
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Ježíš mu odpověděl: Kdo mě miluje, bude zachovávat mé 
slovo, a můj Otec… 

Království Boží není pokrm a nápoj, ale spravedlnost, pokoj 
a radost v Duchu svatém.  
 

PÍSEŇ č. 368 Ó Tvůrce, Duchu svatý, přijď 

KÁZÁNÍ 

Biblickým základem kázání jsou slova apoštola Pavla 
z Epištoly Římanům, z 5. kapitoly, verše 1. až 5.: 

Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem 
skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou 
získali přístup k této milosti…  
Milé sestry a bratři, „máme pokoj s Bohem“, tak 

vyznává apoštol. Ti, kteří v Boha nevěří, kroutí nad takovým vyznáním 
hlavou. Mají za to, že takový pokoj neexistuje, že je to pouze fikce, 
výsledek (auto)sugesce. Slyšíme od nich: „Váš Bůh je jen průmětem 
vašich  přání a tužeb.“ Apoštol však na to nedbá a dál neohroženě 
svědčí: Boží pokoj vskutku máme, okoušíme ho ve svých srdcích.  

Před časem jsme pravidelně slýchávali v naší televizi od 
jednoho hlasatele počasí  přání: Slunce v duši. Což o to, je to krásné 
přání; ale jak zařídit, aby se naplnilo? Copak si to stačí přát, nebo je 
možné si to poručit, aby v naší duši bylo slunce, aby v ní byl pokoj? 
Dobře víme, že to nejde. Pokoj není ovocem naší snahy, naší usilovné 
práce. Sami od sebe nejsme  schopni se psychicky tak pozvednout, aby 
v našich srdcích nastal pokoj. V Epištole Filipským (4,7) jej apoštol 
charakterizuje jako pokoj, který převyšuje všeliký lidský rozum. My 
naopak dobře známe stálý nepokoj, s tím máme i svou vlastní 
zkušenost. Ale pokoj s Bohem, chvíle, kdy se ocitáme jakoby v ráji, 
jsou v nedohlednu. 

Církevní otec Augustin naše postavení vystihl slovy: „Ty jsi 
nás, Bože, stvořil pro sebe a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine 
v tobě.“ Tahle to s námi skutečně je. Stále se vzdalujeme od Boha, od 
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zdroje pravého pokoje. Bible té naší vzdálenosti od Boha říká hřích, 
slovo, které ovšem slyšíme neradi. A přece se s důsledky hříchu 
setkáváme neustále. Můžeme pro hřích užít jiného slova, pro někoho 
možná srozumitelnějšího: odcizení. Právě o to tu jde. Odcizení prožívá 
dítě, které ztratilo svou  matku. Chvíle odcizení nastává, když nám 
zemře někdo milý a blízký. Odcizení je tíživá samota, která plodí 
smutek a vyvolává depresi. Odcizení je také rozpad manželství, 
neúspěch v práci, strach z toho, že nic neznamenám, že jsem nula, že 
mě nikdo nebere vážně. V důsledku tohoto odcizení pak vidíme 
všechno černě, naší mysli se zmocňuje smutek, nejsme schopni se na 
něco těšit, budoucnost je jakoby zavřená, nemáme žádnou naději. Naše 
duše je nepokojná, není v ní pokoj. 

Něco takového však Pán Bůh nechce. Má nás lidi rád a je mu 
líto, když jsme smutní, když  nás život unavuje. Přichází proto za 
námi, aby změnil naši situaci, aby nám dál skutečný pokoj, který si my 
sami dát nemůžeme. Boží pokoj, hebrejský šálóm, je plnost dobra, 
spravedlnosti, lásky a pravdy. Tedy dokonalá harmonie. Židé se tímto 
slovem dodnes navzájem pozdravují.  Prosí Pána Boha o pokoj, 
protože vědí, že on ten pokoj – šálóm – lidem dává. 

Apoštol svědčí o tom, že tento pokoj začínáme prožívat tehdy, 
když jsme uvěřili slovu evangelia, když se začínáme radovat z Boží 
lásky. Pak se už nemusíme ničeho bát, ani toho, jak jednou dopadneme 
na Božím posledním soudu. Bůh, který nám dal život, se jistě jednou 
zeptá, jak jsme s darem života naložili. Naší nadějí nebude bohatství 
vlastních dobrých skutků, i kdyby jich bylo sebevíc. Ani tak by 
nestačily na naše ospravedlnění, na to, abychom na Božím soudu 
obstáli. Pán Bůh nás hříšné lidi, když v Ježíše uvěříme, prohlásí za 
spravedlivé. Přikryje nás pláštěm spravedlnosti svého Syna. Vždyť to 
odsouzení, které jsme si my lidé za svůj hřích zasloužili, Ježíš, jeho 
Syn, vzal na sebe. Obětoval se za nás, a tak nám umožnil, aby v našich 
srdcích přebýval Boží pokoj. A s pokojem i  dobré svědomí. A to 
všechno zadarmo, z pouhé Boží milosti, skrze víru v Ježíše Krista. 

Boží pokoj znamená smíření. Skončilo nepřátelství mezi 
člověkem a Bohem, vyvolané hříchem. Z nepřátel se stali přátelé, 
dokonce Boží děti. Pán Bůh se s námi lidmi smířil, abychom také my 
mohli žít v pokoji s druhými lidmi. Pak se můžeme – byť řečeno 
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s určitou nadsázkou – dokonce radovat i tehdy, když nás potká nějaké 
utrpení, vždyť víme, jak vyznává apoštol, že „z utrpení roste 
vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje“. Něco 
takového nemůže být z nás. To je zázrak, který v nás působí Boží 
láska. 

Proto na samém závěru dnešního textu musí apoštol docela 
organicky zmínit působení Ducha svatého. Naděje  neklame, neboť 
Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl 
dán. Co je to naděje? Není to nic jiného, než stále očekávat něco 
krásného, těšit se na nové věci, třebas na vzácnou návštěvu, kdy se už 
konečně otevřou dveře  a vstoupí host, kterého se už nemůžeme 
dočkat. Když věříme v Boha, tak se denně těšíme na to, co krásného 
má on pro nás připraveno a co překoná všechny naše představy. 

To je pravý pokoj. Prožívá ho každý, kdo uvěřil v Ježíše Krista. 
Ale věřit, to je těžké... Z víry máme strach. Možná i proto, co jsme 
prožili v nedávné minulosti, když nám byly nabízeny mnohé falešné 
víry. Slibovaly ráj na zemi, ale přišlo vystřízlivění a místo ráje na nás 
dolehlo rozčarování a zklamání. S vírou v Boha, Otce Ježíše Krista, je 
tomu však jinak. Tato víra přináší do našeho života lásku, a ta v našem 
srdci vyvolává stále novou naději, pro sebe i pro druhé. Ježíš nehodil 
po hříšné ženě v evangelijním příběhu kamenem, ale zachránil ji, svým 
odpuštěním před ní otevřel novou budoucnost. Tak i my můžeme být 
milosrdní, jako je milosrdný náš Bůh. Zde je zdroj radosti, která ke 
křesťanství nedílně patří. Vždycky je možná nová šance. Není třeba 
nad nikým lámat hůl, změna každého člověka je možná. Ježíš Kristus  
umožňuje nový život. Nejen dnes a zítra, nýbrž i ve chvíli smrti.   

Tak daleko, až za obzor našeho pozemského života, sahá pokoj 
těch, kteří uvěřili v Ježíše Krista. Skrze Ducha svatého je v jejich 
srdcích rozlita Boží láska. Díky ní můžeme okoušet a prožívat i pokoj, 
který není z nás a který je nad naše pomyšlení. Třeba i tehdy,  když se 
dostaneme do nesnází a trápení. A tak se s ním mohou setkat i druzí 
lidé. Amen  
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MODLITBA 

Pane Ježíši Kriste, dobře víš, jak jsme plni nepokoje a jak často 
nám v našem životě schází radost. Nejsme šťastni, jsme nespokojeni 
a někdy si nevíme rady ani sami se sebou. Uvědomujeme si, že takové 
křesťanství nikoho nepřitahuje. Potřebujeme tvou lásku, bez ní 
nemáme ani radost a výhled pro sebe, ani naději pro tento svět. 
Prosíme tě, dokonávej Kristovo dílo při jednom každém z nás. Vstup 
v Duchu svatém do našich srdcí a cele nás proměňuj, ať se stáváme 
dobrými nástroji tvého díla. Amen 
 
PÍSEŇ č. 551 Tys na mne myslil dřív 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Chválíme tě, Bože, že přemáháš moc našeho hříchu svou 
láskou, svým odpuštěním. Neboť jen tak může být naše odcizení vůči 
tobě přemoženo. Dej, aby nás evangelium tvého Syna neustále 
naplňovalo úžasem. Vždyť měnit člověka k dobrému nikdo jiný 
nedokáže.   

Zmocni k veliké radosti všechny kazatele a kazatelky, aby 
vyřizovali toto evangelium,  protože ho potřebují všichni lidé. Dotkni 
se, Pane, své církve, aby stále nenaříkala, ale naopak aby stále 
děkovala, že od tebe dostala tak veliký poklad. Dej, aby církev trpělivě 
snášela třeba i soužení a nepochopení pro tvé jméno, aby zvěstovala 
tvé odpuštění všem, i těm, kdo jí ubližují. Dej, aby i tváří v tvář smrti 
zvěstovala naději na vzkříšení a nebála se vyznávat tvou vládu přede 
všemi lidmi. Dej také, aby nikomu nestranila a mohla být svědomím 
pravdy  pro všechny lidi.  

Prosíme za země, kde se stále nesmyslně bojuje, kde jsou 
porušována lidská práva. Prosíme za země, kde je nepředstavitelná 
bída, zatímco my na severní polokouli žijeme v nadbytku. Dej, 
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abychom aspoň uměli štědře otevírat svou ruku k pomoci těm, kteří 
trpí.  

Prosíme, za ty, kteří mají na starosti veřejné věci, aby nechtěli 
druhé ovládat, nýbrž své poslání chápali jako zápas o spravedlnost pro 
všechny. Prosíme za soudce, aby spravedlivě soudili, za učitele 
a učitelky, aby vedli své žáky k dobru, lásce a spravedlnosti.  

Modlíme se za ty, kteří procházejí soužením, za ty, kteří jsou  
nemocni a ztratili už všechnu naději. Dej, aby od těch, kteří v tebe 
uvěřili, uslyšeli jasné svědectví o naději, která je v tobě. 

Společně volejme k našemu Bohu a Otci všech lidí slovy 
modlitby našeho Pána Ježíše Krista. Otče náš… Amen 

POSLÁNÍ 

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše 
mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se 
žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte 
a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující 
každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. 
(F 4,4-7)  

POŽEHNÁNÍ 

Kdyby se hory pohybovaly a pahrbky ustupovaly, milosrdenství 
mé však od tebe neodstoupí a smlouva pokoje mého se 
nepohne, praví Slitovník tvůj Hospodin.  Amen 

 
PÍSEŇ č. 510 Ó Pane můj, pokoj ať tvůj  
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POMAZÁNÍ V BETANII 

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 náš, spojil jsi nás dohromady v tento den, abychom 
oslavovali tvé jméno a naslouchali tvému Slovu. Jsme ti vděčni za to, 
že i při všech rozdílech mezi námi smíme být společně jedním 
zástupem tvého lidu a jedním tělem s tebou. Ty jsi se přiznal ke 
každému z nás. Pro tebe nejsme bezejmennou masou, ale 
společenstvím, v němž každý má své nezastupitelné místo a svou 
hodnotu před tebou. Děkujeme ti za to, že tvá láska objímá nás 
všechny a zároveň nás dostihuje na našich rozmanitých cestách. 

Vyznáváme však, že náš život je často vším jiným, než 
svědectvím o tvé lásce. Zůstáváme-li uvězněni každý sám v sobě, je 
nám zatěžko přiznat se k tobě tak, jako se ty přiznáváš k nám. Zavaleni 
vážnými i méně vážnými starostmi mnohdy nedokážeme být tvým 
lidem s nezaměnitelnou pečetí tvého království. 

Proto se nás ujmi, Pane, a osvoboď nás od nás samotných 
k radostnému vyznání a k službě tvému království. Nepřijali jsme 
přece Ducha otroctví, abychom opět propadli strachu, nýbrž přijali 
jsme Ducha synovství, v němž voláme k Bohu jako k Otci. Proto 
věříme, že nám budeš přítomen i při tomto shromáždění. Amen 
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ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

První čtení Písma svatého poslyšte z Proroctví Izajáše, 
z kapitoly 61., od verše 1. do.4: 

Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě 
pomazal… 

 
PÍSEŇ č. 166 Pán Bůh je přítomen 

KÁZÁNÍ 

Druhé biblické čtení, které bude i základem kázání, je 
z Evangelia podle Jana, z kapitoly 12., od 1. do 8. verše: 

Šest dní před velikonocemi přišel Ježíš do Betanie… 
Bratři a sestry, týden před velikonocemi se Ježíš schází se 

svými nejbližšími k večeři ve vesnici zvané Betanie. Pokud se zde 
chtěl Ježíš ukrýt před svými pronásledovateli, kteří na něj před 
nedávnem vydali zatykač, pak asi nevolil správné místo. Velekněží 
a farizeové, kteří se rozhodli Ježíše zlikvidovat, očekávali, že se Ježíš 
o velikonocích objeví v Jeruzalémě. No a Betánie je jen pár kilometrů 
od Jeruzaléma. A tak i zde je pro Ježíše horká půda – všude se může 
objevit ochotný donašeč, který na příslušných místech oznámí, kde se 
zdržuje hledaný zločinec. 

Ale teď je Ježíš relativně v bezpečí. Je v domě svého dobrého 
přítele Lazara. U jednoho stolu tu s ním sedí jeho učedníci a taky 
Lazarovy sestry Marie a Marta, která hosty obsluhuje. Společenství 
Ježíšových věrných, malá církev z těch, kdo naslouchali jeho slovům a 
byli svědky jeho velkých činů – naposledy činu nevídaného, kdy Ježíš 
vyvolal z říše mrtvých právě svého hostitele Lazara. Nyní tu spolu 
s Ježíšem sedí Lazar živý a zdravý. 

Pokojná večeře však bere nečekaný obrat. Marie odněkud bere 
nádobu s drahocenným olejem z nardu, beze slov ho vylévá Ježíšovi na 
nohy a roztírá ho svými vlasy. Vůně znamenitého oleje ihned naplní 
celou místnost. I ten, kdo se zrovna na Ježíše nedíval, musel být 
uchvácen tou krásnou vůní a otočit se, odkud že přichází. A taky 
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každému bylo hned jasné, že Ježíš byl pomazán jedním 
z nejvzácnějších parfémů, které byly v té době k sehnání. Kde Marie 
takový olej vůbec vzala? A proč ho nyní celý vylila na Ježíše – jaký to 
má smysl? Co ji vedlo k tomu, aby s něčím tak hodnotným takto 
marnotratně naložila? 

Marie ke svému činu nepodala žádný vysvětlující komentář. 
Udělala prostě to, co v té chvíli pokládala za důležité. Komentář si zato 
neušetřil jeden z Ježíšových učedníků – Jidáš Iškariotský. Bez ohledu 
na jeho špatnou pověst musíme uznat, že v tom okamžiku byla jeho 
reakce přinejmenším pochopitelná. K čemu takový bezmyšlenkovitý 
čin? Kdyby se tento olej, na který člověk šetří celý rok, prodal, dostali 
bychom za něj dobrých tři sta denárů. Víte, kolika chudákům by se tím 
dalo pomoct, kolik rodin by se za to najedlo? A teď se před našima 
očima tyto peníze zbůhdarma rozkutálely. 

Jidášova výčitka skutečně není úplně lichá – a každý učený Žid 
by ji mohl ihned podložit nějakým vhodným citátem z Písma, kde se 
mluví o povinnosti pečovat o chudé a utiskované. Vždyť i sám Ježíš se 
chudých zastával, zvěstoval jim evangelium a také tisíce lidí sám 
nasytil. A dokonce přímo vybízel k tomu, abychom pro poklad v nebi 
svůj majetek rozdali chudým.  

Evangelista Jan nás ovšem nenechává na pochybách, že Jidáš 
to s tou dobrosrdečností a obětavostí tak úplně vážně nemyslel. Měl 
totiž na starosti pokladnici – jakési sborové peníze – a bral si z nich, 
když zrovna potřeboval. Tento zlodějíček nemyslel vůbec na chudé, 
ale hlavně na svou pokladnu a také sám na sebe – kolik z těch peněz za 
olej by pak připadlo mně, říkal si možná. 

Ale dobrá, nechme stranou fakt, že se Jidášovým slovům 
nedalo příliš věřit a že spíš než lítost nad potřebnými se za nimi 
skrýval vztek nad tím, o kolik denárů ho teď vlastně Marie nepřímo 
připravila. S tím olejem se opravdu dalo naložit i jinak. A nemálo 
zbožných a mravně citlivých lidí řekne, že mnohem rozumněji 
a uvážlivěji. Jenže Ježíš se nepřidává na stranu těchto spravedlivě 
rozhořčených. Dává zapravdu Marii. A narušuje naši představu o tom, 
co je a není správné. Nyní bylo správné to, co učinila Marie, říká Ježíš 
– a hned podává vysvětlení: Vždyť Marie ten svůj vzácný olej použila, 
aby mě připravila k pohřbu. Chudé máte vždycky s sebou, ale mé dny 
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jsou už spočítány. Moje smrt je už na dohled – a Marie to pochopila 
a ještě mi stačila dát to nejvzácnější, co měla u sebe. 

Ježíš nás nevyzývá, abychom si chudých přestali všímat. 
Naopak – jsou tu a budou tu stále kolem nás. Vždyť chudoba nebude 
z lidského společenství hned tak vymýcena – bude-li někdy vůbec. 
Chudí budou ve všech režimech, v dobách úpadku i v dobách 
prosperity. Stále budeme potkávat hladové a bezdomovce. A máme si 
jich všimnout a pomoci.  

Jenže právě teď je zapotřebí něčeho jiného – a Marie si to 
dobře uvědomila. Ježíšův život se chýlí ke konci – a zároveň má nastat 
jeho nejdůležitější úsek. Šest dní před velikonocemi Židé vybírali 
beránka, který měl být zabit a sněden na památku vyjití z Egypta. Šest 
dní před velikonocemi Marie pomazává Ježíše. 

Ježíš je označen jako beránek, který má být obětován 
a pomazán ke svému pohřbu. A zároveň je pomazán jako Mesiáš, který 
vzápětí vjede do Jeruzaléma a bude uvítán jako očekávaný král 
a spasitel. Mesiášem tedy bude právě ten zbitý a umučený beránek. 
Ježíš ví, že jeho mesiášská cesta musí jít přes nejhlubší ponížení, skrze 
kříž a skrze hrob. Tím případnější je v té chvíli Mariina pocta. 

Nevíme samozřejmě, co přesně Marie svým činem vlastně 
zamýšlela. Je však jisté, že prorocky rozpoznala vážnost a jedinečnost 
chvíle. Svým pokorným i vznešeným pomazáním dala najevo, že Ježíš 
je pro ni nyní tím nejdůležitějším a nejdrahocennějším. A nejen to: 
svým neslýchaným darem se tak přiznala k Ježíšovu příběhu. Beze 
slov, ale jasně ukázala, že s Ježíšem hodlá spojit svůj život – bez 
ohledu na to, po jakých zákrutách se Ježíšův příběh bude ubírat a jak 
vlastně skončí. Uvěřila Ježíši a rozhodla se všechno vsadit právě na 
něj, i když nemohla tušit, co vše ji na cestě s ním může potkat. Jeho 
cesta se jí zjevila jako jediná hodnotná a smysluplná. Tak hodnotná, že 
ji nelze vyvážit žádnými penězi ani lidumilnými činy. Marie obětovala 
to nejlepší; věděla, že i ten drahý parfém je ničím ve srovnání s tím, co 
lidem dává Ježíš a co nám skrze Ježíše dává Bůh. Její marnotratné 
gesto jako by bylo lidským odrazem Boží marnotratné lásky – té lásky, 
která pro člověka obětuje i to nejdrahocennější. 

Nemáte mne tu navždycky – řekl svým učedníkům Ježíš. Jeho 
slova se naplnila. Nemáme tu Ježíše – alespoň ne takovým způsobem, 
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jako tu teď máme jeden druhého. Pán je sice stále přítomen tam, kde se 
sejdou dva nebo tři v jeho jménu. Je i nyní mezi námi, ale nemůžeme 
ho vidět. Zato chudí a hladoví vidět jsou. Téměř se našemu pohledu 
vnucují – ať už na ulici, nebo skrze sdělovací prostředky. Až tak, že 
před jejich pohledy uhýbáme, anebo jsme skoro zoufalí nad tím, že jim 
všem nedokážeme pomoci.  

A tak si možná řekneme: Marie jistě učinila to, co bylo v danou 
chvíli to jediné potřebné. Nad její velkorysou láskou k Ježíši se 
nemáme pohoršovat. Ale zároveň nás možná napadne: Není naše 
nynější chvíle jiná, než byla ta Mariina? Nevolá nás Ježíš nyní k jiným 
úkolům? Nemáme se my dnes především starat o chudé a potřebné, 
o kterých Ježíš řekl, že jich bude stále dost a dost? Nemá církev 
v současném světě prokázat svou věrohodnost právě tím, že bude 
nablízku všem, kdo jsou v nouzi a potřebují pomoc? Nemá být právě 
toto naším nejlepším a také nejúčinnějším svědectvím o Kristu – tak 
jako bylo při oné večeři nejlepším svědectvím Mariino pomazání? 

A přece: Co je pro nás jediné potřebné? Přepočítávat peníze – 
tak jak to činil Jidáš, a poté je vhodně investovat do sociálních projektů 
– tak jak by to Jidáš jistě neudělal? Sloužit druhým, kteří si neumí 
poradit se svým životem a dostali se do svízelné situace – podobně 
jako sloužila u stolu Mariina sestra Marta? Ano, to vše je také úkolem 
církve. Nejen Marie, ale i služebnice Marta má své místo u Ježíšova 
stolu a v církvi. Ježíš nezpochybňuje, že jsme povinni sloužit těm 
nejmenším a nejpotřebnějším bratřím. Nejsme tu sami pro sebe, ale pro 
druhé.  

Jenže církev není diakonie, jakkoli církev bez diakonie – tedy 
služby – není vpravdě církví. Svým bližním nedlužíme jen pomoc 
v nouzi, ale také – a především – svědectví o Ježíši Kristu. Ježíš nás 
volá, abychom hledali nejprve Boží království – s příslibem, že vše 
ostatní nám bude přidáno. To také znamená: ve všem našem snažení 
a konání musí být rozpoznatelné, proč to děláme a kdo nás k tomu 
vede. Vždyť chudým pomáhá nejen církev – a nejen církev to umí 
dobře. Svět musí poznat – a třeba být i šokován z toho, kdo je pro nás 
tím nejdůležitějším a nejdrahocennějším a na koho jsme vsadili své 
životy.  
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Následujme tedy Marii a přiznejme se k našemu Pánu před 
druhými – i když nevíme, do jakých problémů nás to přivede a zda se 
nám to vždy vyplatí. Svědectví o Božím království má být dobře 
čitelné z našich slov i činů – i když si mnozí budou klepat na čelo, 
nebo se nad námi budou pohoršovat a obviňovat nás, že bychom se 
mohli věnovat něčemu rozumnějšímu a potřebnějšímu. Nesmíme se 
stydět za našeho Pána. Vždyť jsme s ním, stejně jako Marie, spojili své 
životy a spolu s ním očekáváme věci příští. Amen 

MODLITBA 

Náš Pane, dej nám být tvými následovníky i v tom, že vždy 
správně rozpoznáme, co je nejdůležitější, proč nás tady na světě máš 
a čím hlavně máme druhým lidem sloužit. Nechť při své rozmanité 
křesťanské a církevní aktivitě dokážeme stavět na první místo 
svědectví o tobě, který jediný jsi Spasitelem všech.  Amen 
 
PÍSEŇ č. 248 Ježíše se nespustím 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Pane, svěřujeme se ti se vším, co nás trápí. Vždyť ke komu 
jinému bychom šli, než k tobě? 

Prosíme za všechny, kteří očekávají nějakou důležitou událost 
ve svém životě, z níž mají strach. Myslíme na všechny, kdo mají projít 
nějakou životní zkouškou a obávají se, že v ní neobstojí. Prosíme, 
podrž je svým Duchem, který vyhání každou bázeň a posiluje všechny 
slabé. 

Prosíme za všechny, kdo očekávají smrt blízkého člověka 
a nemohou jeho úděl nijak zvrátit. Prosíme za ty, kdo očekávají vlastní 
smrt. Ty jsi, Pane, poznal všechny temnoty našeho žití. Buď těmto 
lidem nablízku a potěš je. 
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Prosíme za lidi, kteří jsou kvůli víře v tebe posmíváni, cítí se ve 
společnosti jako outsideři, nebo jsou dokonce znevýhodňováni 
a pronásledováni. Prosíme, dej se jim poznat jako ten, na kterého stojí 
za to vsadit vlastní život. 

Prosíme za všechny chudé kolem nás, zvláště pak za ty, kteří 
o své chudobě nemluví a nedávají ji okatě najevo, a přesto nutně 
potřebují naši pomoc. Prosíme, pošli k nim obětavé a ochotné lidi; 
pošli k nim i nás. Prosíme za ty, kdo se ocitli ve složité životní situaci 
a nevědí, jak ji řešit. 

Pane, prosíme za církev, ať dokáže být rozpoznatelná 
v současném světě jako společenství, které nese tvé jméno, tvoje 
poslání i tvoje zaslíbení. Dej jí odvahu se odlišovat tehdy, když je to 
zapotřebí, a zároveň ji ochraňuj před pokušením duchovní pýchy 
a povýšenosti. 

Ve tvém jménu se takto společně modlíme: Otče náš… Amen 

POSLÁNÍ 

Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako 
ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem 
poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem 
všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal 
Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která 
je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista - spravedlností 
z Boha založenou na víře, abych poznal jej a moc jeho 
vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho 
smrti, abych tak dosáhl zmrtvýchvstání. (Fp 3,7-11) 

POŽEHNÁNÍ 

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

 
PÍSEŇ č. 485 Král věčný nás požehnej 
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CO SE UKÁŽE TŘETÍ DEN 

VSTUPNÍ SLOVA 

Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc 
mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. Nedopustí, 
aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání. Ano, 
nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele. 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. (Ž 121) Amen 
 

PÍSEŇ č. 121 Vzhůru k horám oči zdvihám 

MODLITBA 

S důvěrou přicházíme i dnes k tobě, náš Pane. S důvěrou proto, 
že když sledujeme dějiny tvého lidu, musíme žasnout. Nad tím, že 
život člověka má smysl a ty se k němu skláníš. Ano, i k nám se skláníš. 
A proto máme kam s důvěrou upírat svůj pohled, proto ti chceme 
děkovat, proto ti zpíváme písně plné důvěry.  

S důvěrou se k tobě obracíme v situacích, kdy jsme bezradní. 
A i tenkrát zjišťujeme, že přicházíš, že člověka nenecháváš bez 
pomoci, ujišťuješ o svém vyvolení. Tak jako jsi vyvolil Abrahama, 
jako jsi vyvolil svůj lid, tak – věříme – jsi i s námi.  

Vzdáváme ti dík, že k tobě můžeme přistupovat právě s touto 
důvěrou. Že ti můžeme předkládat také bolesti, úzkost a beznaději, 
kterými jsme sami zasaženi. A právě proto, že ty člověka neopouštíš, 
můžeme očekávat nové věci. A o tyto nové věci prosíme. Prosíme, 
skloň se k nám svým Slovem nově, dej novou inspiraci, nové nadšení 
do našich všedních dnů. Amen 
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ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

První čtení poslyšte ze 9. kapitoly Lukášova evangelia, nejprve 
verše 57.–62.; potom ze stejné kapitoly verše 22.–26.: 

Když se ubírali cestou, řekl Ježíšovi kdosi: Budu tě 
následovat… 

Ježíš svým učedníkům řekl: „Syn člověka musí mnoho trpět… 
 

PÍSEŇ č. 673 Dej odvahu včas slyšet 

KÁZÁNÍ 

Základem dnešního zvěstování je příběh Abrahamův z První 
knihy Mojžíšovy, 22. kapitoly, od verše 1. do poloviny verše17.: 

Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: 
„Abrahame!“ Ten odvětil: „Tu jsem.“ A Bůh řekl: „Vezmi 
svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země 
Mórija a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž 
ti povím! “ Za časného jitra osedlal tedy Abraham osla… 
Abrahame, vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, 

a obětuj mi ho! To je tedy síla! Ani se tomu nechce věřit. Obětuj svého 
syna – to že řekl Bůh? Co je tohle za Boha? To snad věříme v nějakou 
krvelačnou nestvůru? To až člověka zamrazí. Co si o tom Abraham 
může myslet?  

Obětování jediného syna – to je nadpisek této perikopy. Ale 
pozor: Nejde tu „jenom“ o syna jako takového. Vždyť tu se má 
obětovat to nejcennější, to, na co Abraham léta čekal, pro co žil, do 
čeho vkládá všechny svoje naděje. Tady jde o všechno! O celý jeho 
život. A o to, jestli celý jeho život měl vůbec smysl. Ztratit milovaného 
syna – to do něho přece vkládá Abraham všechny naděje, všechnu 
svou budoucnost – to může i pro něho znamenat úplný konec, smrt 
starce Abrahama, utrápeného nad ztrátou všeho! Vždyť přece právě 
s tímto synem Hospodin spojil svoje zaslíbení rozmnožit Abrahamův 

 57



rod tak, že jich bude jako hvězd na nebi. Vždyť to, co Bůh teď žádá, 
nemá žádnou logiku! Jako by tu Hospodin byl sám proti sobě. 

Na první pohled – ale jenom na první pohled – jako by nás tu 
Bible chtěla vyprovokovat k otázkám, jestli by tohle mohl být Bůh, ve 
kterého věří Abraham. A je tohle Bůh, ve kterého věříme my? A to 
snad i po nás žádá obětovat mu to nejdražší, co nám ostatně sám 
daroval? Nechejme si zatím tyhle otázky znít v hlavě bez odpovědi… 

A co nám vyrazí dech podruhé: Abraham uposlechne. Bez řeči, 
bez námitek. Osedlá osla, naloží na něj dříví k zápalné oběti a – jde se 
svým synem k místu, o němž mu Bůh pověděl! Jako by si ani 
neuvědomoval, co se má stát. Jako by snad přeslechl, že tu nejde 
o běžnou zápalnou oběť, že má obětovat syna. 

Obětovat člověka božstvu – to je přece myšlenka humanismem 
prosycenému Evropanovi 21. století na hony vzdálená a cizí. Něco 
takového se snad dálo kdysi v dávnověku. To už se dnes nedělá – 
obětovat člověka pro ideu; dnes jsme snad přeci mnohem dál… – nebo 
ne?  

Ale také Abraham byl tenkrát mnohem dál – i on ví, že 
Hospodin si přece nežádá lidských obětí. Že Hospodinu jde o to, co 
máš v srdci. Ale ne – nepřeslechl se, moc dobře slyšel Abraham 
Hospodinův příkaz, a jistě to také jemu vrtá hlavou. Tři dny a tři noci 
to na něm leží. Jak tohle všechno dopadne? Co po tu dobu prožíval, to 
si asi ani neumíme představit. 

Určitě musel myslet na to, jak tenkrát z Cháran vykročil vstříc 
zcela nové budoucnosti. Uvěřil, že následuje úplně jiného, „nového“ 
Boha. Boha zcela odlišného od pohanských božstev. To pohanské 
uctívání Měsíce stálo za starou bačkoru. Ano – to byla víra fanatická 
a slepá, která nevedla k životu. Ale věřit Hospodinu, všemohoucímu 
stvořiteli – to je jiná! Proto za ním vykročil do neznáma – věřil 
v novou, smysluplnou budoucnost s Hospodinem. A teď se musí ptát 
sám sebe: přišla tahle smysluplná budoucnost? Dává to všechno nějaký 
smysl? Dává smysl to, že teď má jít obětovat svého syna? Jaký je 
Hospodin, kterého Abraham dnes následuje? Neukázalo se právě tady, 
že on je konec konců stejný jako ostatní božstva? Nenapadne to i nás? 
Podívejte se na to: vždyť i on žádá lidskou oběť! Co je tohle za Boha?  
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Abraham musel hledat odpověď i na to, co on sám udělá. Jestli 
je schopen, je-li ochoten odevzdat Hospodinu to, co od něj dostal. 
Udělá to? Anebo na tom synovi, kterého mu Bůh dal, už dnes lpí 
natolik, že ho má plné srdce, tak plné, že by vlastně ani Boha 
nepotřeboval? Ano, má už Izáka, v něm bude pokračovat jeho rod. Teď 
vlastně už Hospodina - nepotřebuje. Nebo snad ano? 

Potřebuješ mě ještě? ptá se Hospodin Abrahama. Najednou se 
to naše dotazování, jaký je Hospodin – jaký je tohle Bůh, obrací vůči 
nám samým. Ta otázka: co je tohle za Boha? – se nám vrací. Vrací se 
nám zpátky jako bumerang. A je namířena vůči nám: Co jsi ty za 
člověka? Jaký jsi ty? To je, oč tu běží. Budeš ve mne ještě, Abrahame, 
věřit, budeš na mne ještě spoléhat – když už to jakoby není třeba? 
Když už všechno máš?  

V této otázce je klíč k pochopení tohoto příběhu. Abychom mu 
porozuměli – musíme položit správnou otázku: ne „jaký je tento Bůh?“ 
ale „jaký jsem já člověk?“ Jsem už dnes suverén, dospělý, samostatný 
člověk, který už všechno zvládne – nebo je tu ještě někdo nade mnou? 
Stejná otázka – třeba ne za tak dramatických okolností – zůstává 
položená nám, a my si na ni musíme odpovídat stále znova.  

Abraham si na tuto otázku tenkrát odpověděl: tím, že věřil a šel 
– to byla jeho odpověď. Věří, že Hospodin nemůže jednat pomateně. 
A tak vstane a jde. Jde stále dál, směrem k hoře, kterou mu Bůh ukázal. 
Hlavu plnou otázek, zármutku, bolesti, pochybností, nejistoty – jde 
však dál… To tedy musela být neochvějná, paličatá víra, neotřesitelná 
důvěra! 

Abraham prošel zkouškou, při které šlo o všechno. A přitom se 
zdálo, že se dostal do slepé uličky – nebylo úniku. Všechna 
„přirozená“ řešení, která se nabízela, byla špatná. Tři dny a tři noci to 
Abrahamovi vrtalo hlavou, tři dny a tři noci se nad tím trápil, aby se 
třetího dne rozhodlo…  

A co my s tím? Taková věc, jako je „vlastnoruční“ obětování 
dětí, se po nás nežádá. Ale i my se můžeme dostat do situace, kdy se 
nám naše postavení může zdát bezvýchodné, nesmyslné. Zcela beze 
smyslu. Nebo se nám smysl úplně vytratil. Snad právě v takové chvíli 
k nám může promluvit zrovna tento příběh. Ano: nás zahnané třeba až 
do kouta – učí tento příběh spoléhat na to, že z Boží perspektivy 

 59



existuje ještě jiná – smysluplná – interpretace, smysluplné vysvětlení 
a řešení naší situace. Tehdy u Abrahama to bylo, že Bůh chtěl 
Abrahama vyzkoušet. O víru jde přitom i u nás: proč a jak věřím. 
A zda Bohu věřím a důvěřuji, i když…  

Zásadní otázka zůstává: Jestli věřím jen tehdy, kdy se všechno 
daří, nebo i jindy. To je pohled, který se tady pozornému čtenáři Bible 
otvírá. I když nám z našeho přirozeného lidského hlediska to, co 
prožíváme, třeba vůbec nedává smysl, biblický svědek otevírá jinou 
možnost – otevírá nám oči k jinému vidění věcí. Otevírá nám oči 
například pro možnost, že jsem-li ochoten se něčeho vzdát – mohu 
dostat mnohem víc. A že to, co jsem dostal, nemám jen sám pro sebe.  

Po těch událostech chtěl Bůh člověka vyzkoušet – prozrazuje 
nám pisatel dnešního příběhu. A co když se to týká i mě? Po těch 
událostech, kdy jsem bral plnými hrstmi, má se ukázat, jestli to, co 
jsem dostal, nezabírá všechno místo v mém srdci. Má se ukázat, jestli 
ještě pamatuji na toho, od koho jsem byl obdarován. A bez koho 
nejsem nic. A že život má smysl, když vím, že nepatří mně, ale 
Hospodinu.  

Ale to ještě nejsme na vrcholu příběhu. K vrcholnému 
okamžiku dojde až třetího dne. Třetí den – stejně jako i ve mnoha 
jiných biblických vyprávěních – ukáže to nejdůležitější: že v tom všem 
nejde „jenom“ o zkoušku víry, jestli člověk přespříliš nelpí na tom, co 
dostal. Třetího dne se totiž ukáže, že na hoře Hospodinově je obětován 
– beránek. Tady už nevystačíme se Starým zákonem, tady se nám do 
abrahamovského příběhu nutně promítá ten Beránek z Nového zákona. 
A s ním i ten ohromný fakt, že – ať už my lidé ve svých zkouškách 
obstojíme více nebo méně – pro nás byl obětován náš velikonoční 
Beránek, totiž Kristus. A že tedy ta nejdůležitější oběť, o kterou 
v našem životě jde, není to, co my lidé obětujeme Bohu, ale to, nebo 
ještě lépe řečeno: ten, koho sám Pán Bůh obětuje pro nás, v náš 
prospěch. A pokud jde o nás, že jediná „oběť“, kterou od nás Bůh 
očekává, je absolutní důvěra v něho a v toho, kterého on za nás 
obětoval. Amen 
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MODLITBA 

Tvoje věrnost, Hospodine, je neměnná – to se nám ukazuje 
z tohoto příběhu. Oproti tomu naše věrnost tobě nebývá tak pevná. 
Nejsme si jisti svojí vírou v čase zkoušky. S vděčností proto 
přijímáme, že i pro nás, tak málo věrné, byl třetího dne vzkříšen tvůj 
Beránek.  Amen 

 
PÍSEŇ č. 618 Modré nebe, slunce zář  

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Náš Pane, děkujeme, že smíme svůj život a svoje jednání 
a svoje rozhodování formovat důvěrou ve tvou moc, která člověka 
neopouští. Věříme a zažíváme to, že nás neponecháváš napospas nouzi. 
A právě pro tuto tvoji blízkost chceme teď také prosit za lidi sevřené 
všelijakým trápením: 

Přimlouváme se za lidi, kteří procházejí těžkými zkouškami 
života, připadají si opuštění, nemají komu se svěřit. Myslíme na ty, 
kdo jsou blízko nás, a přitom jsme si tak cizí. Prosíme, překonávej naše 
vzájemné odcizení.  

Prosíme za nemocné. Za všechny, kterým nemoc nedovolí být 
s námi. Za ty, kdo  se ocitají v neunesitelných situacích. Přimlouváme 
se, Pane, za ty, kteří nikoho nečekají. Za ty, které nikdo nenavštěvuje, 
kteří zůstali sami. Navštiv je a přines jim radost a naději. A použij si 
k tomu třeba právě nás. 

Přimlouváme se za všechny ty, kteří pociťují beznaději nad 
světem i nad sebou samými, za ty, které tahle beznaděj už úplně 
pohltila a psychicky zdeptala.  

Svěřujeme ti i všechnu bolest a nouzi, která nám osobně leží na 
srdci… Svoje prosby ti svěřujeme s důvěrou, že tě smíme nazývat 
svým Otcem, tak jak nás to učí Pán Ježíš Kristus. V jeho jménu se jako 
tvoji učedníci modlíme: Otče náš…  Amen  
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POSLÁNÍ 

Abraham věřil, a proto šel obětovat Izáka, když byl podroben 
zkoušce. Svého jediného syna byl hotov obětovat, ačkoli se mu 
dostalo zaslíbení a bylo mu řečeno: „Z Izáka bude pocházet 
tvé potomstvo.“ Proto i my, obklopeni takovým zástupem 
svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno 
přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem 
upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. 
(Žd 11,17n; 12,1n) 

POŽEHNÁNÍ 

Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás 
zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou 
naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému 
dobrému činu i slovu.  Amen 
 

PÍSEŇ č. 177 Nuž Bohu děkujme 
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UZDRAVENÍ POSEDLÉHO 

VSTUPNÍ SLOVA 

Ve jménu Boha Otce, Syna i Ducha svatého.  Amen  
Hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou, 
odpověz mi! Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: Hledejte mou 
tvář. Hospodine, tvář tvou hledám. Svoji tvář přede mnou 
neukrývej. Ty jsi byl má pomoc, neodvrhuj mě a neopouštěj, 
Bože, moje spáso. Hospodine, ukaž mi svou cestu, veď mě 
rovnou stezkou. (Ž 27,7-10) Amen 

 
PÍSEŇ č.165 Ó kdybych ústa tisícerá (1-5) 

MODLITBA 

Hospodine, milosrdný Bože! Kdybys nás ty sám jako dobrý 
pastýř nehledal, dávno bychom byli ztraceni. Nedostali bychom se ze 
svých úzkostí, obav a nejistot. Propadali bychom depresi, že v našem 
životě  bude vítězit stále jen zlo, tvrdost, sobectví a přetvářka, boj o to, 
kdo s koho.  

Díky tobě, Pane, a díky tvé lásce, která se nás nezaslouženě 
dotýká, máme svobodu si přiznat, jak na tom opravdu jsme; máme 
svobodu nehrát si na ty, kteří život s přehledem zvládají, každému 
mohou jen radit, jsou stále v pohodě, nic jim nechybí a nic je netrápí. 
Díky tobě smíme vyslovit i své rozpaky, svůj zmatek, své obavy 
a strach.  

Díky tobě za to, že tvůj Syn Ježíš Kristus sestoupil do naší 
bídy, aby nás z ní vysvobodil. A nyní nás přivádí k pravdě: o tobě, 
o světě i o nás samých. V jeho Slovu nalézáme sami sebe i sebe před 
tebou. Kéž se tvá pravda rozmáhá a šíří, nejen při nás, ale po celém 
světě, aby v ní mohli nalézt pomoc všichni, kteří po tobě touží a tebe 
hledají.   
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Ty nás, Hospodine, zveš k životu dobrému, k životu v plnosti 
jeho darů – a za to ti děkujeme. Den co den zakoušíme tvou dobrotu 
a tvé milosrdenství. Kde bychom byli, kdyby ses ty nad námi 
neskláněl? Prosíme, navštiv nás svým svatým Duchem i v tuto chvíli. 
Oslov nás svým Slovem a obnov naši důvěru v tebe. Požehnej celé své 
církvi, která tě dnešního dne oslavuje. Učiň to pro Ježíše Krista, našeho 
Pána, který s tebou a Duchem svatým žije a kraluje po všechny věky 
věků.  Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

První čtení Písma svatého poslyšte z Proroctví Izajáše, kde 
v kapitole 57., ve verších 14. až 19. čteme:  

Řeknete: „Navršte, navršte násep, vyrovnejte cestu, odstraňte 
mému lidu překážky z cesty!“ Toto praví Vznešený 
a Vyvýšený… 
 

PÍSEŇ č. 371 Přijď již, Duchu svatý, přijď k nám 

KÁZÁNÍ 

Druhé čtení Písma svatého, které je i základem kázání, je 
z Evangelia podle Marka, z 1. kapitoly, od verše 21. do 28.: 

Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel (Ježíš) do 
synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, neboť je učil jako ten, 
kdo má moc… 
Je to příběh o Kristově moci. Příběh o uzdravení jednoho 

posedlého a také o úžasu všech přítomných, kteří tam tenkrát byli. Je to 
příběh o Kristově autoritě, před kterou se musí sklonit i všechny temné 
démonské síly. Je to příběh o Kristově milosrdenství, o jeho slitovném 
přístupu ke všem trpícím. Je to příběh o Kristově vládě, která 
poznenáhlu vstupuje do tohoto světa. To všechno tady můžeme 
zaslechnout. – Ale my dnes to vyprávění budeme číst především jako 
příběh o jedněch bohoslužbách.  
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Jsme v Kafarnaum, v tamější synagóze. Je sobota dopoledne. 
Lidé jsou po týdnu opět shromážděni. A uprostřed nich, na vyvýšeném 
místě stojí Ježíš z Nazareta. Čte z Písma, hovoří k lidem, učí je. Tak je 
tomu i dnes. Totiž, že aktivním tvůrcem bohoslužeb, tím 
nejaktivnějším v kostele, není farář, nýbrž Kristus. To On si 
podmaňuje posluchače svým Slovem. To On otevírá stránky Písma. To 
On oslovuje. A to, co říká, se přítomných lidí dotýká, proměňuje je 
a naplňuje. Neživé litery začínají ožívat – to Kristus je při díle. Jeho 
slova jim vyrážejí dech. Žasli nad jeho učením, neboť je učil jako ten, 
kdo má moc, a ne jako zákoníci. Oni žasli a divili se. To, co slyšeli, se 
jich dotklo. A teď přemýšlejí. Naslouchají a nacházejí se v těch jeho 
slovech. Jeho slova jsou provázena mocí Božího Ducha. Úplně stejně 
se Kristovo Slovo dotýká i nás. Dostává se nám pod kůži. Tne do 
živého. Oslovuje. Pokud někdy máte dojem, že vás ten či onen farář 
v neděli něčím oslovil, tak vězte, že to určitě nebyl farář. Ale někdo 
docela jiný! Protože faráři a zákoníci neučí s takovou mocí.  

Zároveň však slyšíme, že ne všichni jsou automaticky Kristem 
osloveni. Ne všichni se tímto Slovem nechají podmanit. Kristovo učení 
také naráží na odpor. Na hradbu odmítání a nesouhlasu. Kristus od 
počátku vyvolával reakce rozporuplné. V jejich synagóze byl právě 
člověk posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl: Co je ti do nás, Ježíši 
Nazaretský? Jaký  zvláštní kontrast: Sváteční den, zbožné prostředí, 
duchovní atmosféra, a najednou člověk posedlý nečistým duchem. Jak 
si ho máme představit? Jak vypadal? Odkud se vzal? Evangelium tady 
mlčí. Důležité je něco jiného. Máme slyšet, že Kristovo Slovo 
v lidském nitru vyvolává a k aktivitě probouzí i všelijaké nečisté temné 
síly. A ty se ozývají a Kristu vzdorují: Co je ti do nás! Dej nám pokoj! 
Nech nás být! Chceš nás zahubit? Víme, co jsi zač! Zmiz!  

Co všechno se v nás ozývá, když v neděli slyšíme anebo sami 
doma čteme Boží Slovo? Určitě to není jen souhlas a přitakání. Slova 
nadšení a úžasu. Určitě se v nás, podobně jako tenkrát v synagóze, 
ozývají i pochybnosti, nesouhlas, někdy i odmítání. Právě proto, že 
Boží Slovo přichází s mocí; právě proto, že tne do živého – probouzí se 
v nás i všelicos temného a nečistého. Nemusíme si to Ježíšovo setkání 
s posedlým mužem představovat hned jako nějakou scénu z akčního 
filmu. A nejsou to jen ti druzí, nemocní, kteří potřebují uzdravení, 
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zatímco my jsme v pohodě. Možná jsme to naopak my všichni, které 
tady ten posedlý člověk reprezentuje. Možná je jedním z nás. A v tom 
příběhu nás všechny zastupuje. Normálně bychom ho ani nepoznali. 
Vždyť nepobíhá někde po lesích, ani nebydlí v pustých místech kdesi 
za městem. On sedí způsobně na bohoslužbách a pozorně naslouchá 
Kristovu Slovu. Ale v jednu chvíli se v něm něco probudí a začne se 
tomu Slovu vzpouzet!   

Co všechno si s sebou v neděli na bohoslužby ze svých 
domovů přinášíme? Co všechno v sobě máme? A co všechno s sebou 
na kazatelnu nosíme my, kteří kážeme druhým? Neděli co neděli si 
každý z nás na bohoslužby přinášíme to, co jsme v minulých dnech 
prožívali, co jsme dělali, co jsme říkali, co jsme mysleli. Přinášíme si 
s sebou nejen své radosti, ale i své úzkosti, své obavy, své stresy 
a nejistoty, své strachy, a také své spory s druhými. Co všechno se nám 
honí hlavou při nedělním setkání s Kristem? Když se modlíme, když 
zpíváme anebo nasloucháme jeho Slovu? Co všechno takovému 
setkání překáží a škodí? Co všechno nás znečišťuje? Co všechno 
v takovou chvíli z nás začíná promlouvat? Co vybublává na povrch? 
Co se v nás vzpírá? Co v nás a z nás křičí? Co s námi lomcuje? Co 
s námi smýká? Kolik „nečistých“ a „nesvatých“ věcí a myšlenek o 
v sobě máme? Co je ti do nás?, ptá se onen muž Krista. Jaké máš se 
mnou úmysly? Co je mezi mnou a tebou?, čteme tam doslova!  

Máme tady před očima veliký vnitřní zápas. Na jedné straně 
ten muž Božímu Slovu naslouchá. Možná dokonce sedí v první řadě. 
Na straně druhé Božímu Slovu vzdoruje. Sedí tam, poslouchá, a přitom 
se s ním potýká a hádá. Na jedné straně vyznává: Vím, kdo jsi, jsi 
svatý Boží! Na straně druhé říká: Běž ode mne pryč! Co je ti po mně! 
Sedí tam a chce tam být, a přitom se chce vymanit z Kristova vlivu. 
Sedí tam a poslouchá a přitom mu nechce dovolit, aby přistoupil blíž. 
Střeží si své teritorium. Tu svou „bublinu“. Staví se „na zadní“. Sedí 
tam, ale nechce se mu poddat. Sedí tam, naslouchá, a přitom se ho 
obává, pociťuje úzkost. Jak dobře mu rozumíme. Kolikrát nechceme, 
aby nám Kristus do něčeho mluvil, aby vstupoval dál, než ho pustíme. 
Nasloucháme mu, víme, že je to ten Svatý Boží, a přesto si ho chceme 
podržet od těla trochu dál. Možná má ten člověk z Krista strach. Bojí 
se, že ho Kristus ovládne. Že ho prohlédne skrz naskrz. Že pozná, co je 
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zač, a podmaní si ho. Raději chce ovládat on jeho. Chce mít nad ním 
kontrolu. Anebo alespoň si od něj chce zachovat odstup.  

Ale my vidíme, že Kristus s oním nečistým duchem vůbec 
nediskutuje! Prostě, vůbec se s ním nebaví, nevyptává se ho, ani mu 
nenaslouchá! Pouze mu přikazuje: Umlkni! Buď zticha! Vyjdi z něho! 
A nečistý duch tím mužem zalomcoval a s velikým křikem z něho 
vyšel. Kristus je tím, kdo nás zbavuje všeho zlého, temného 
a nečistého, co v nás je! On toho muže uzdravuje. On ho osvobozuje 
a očišťuje. Kristus má moc nad nečistými duchy. A je krásné, že se 
toto děje právě při bohoslužbách. Snad můžeme říct, že bohoslužby 
jsou tím prostorem a tou příležitostí, kdy nás Kristus chce uzdravovat. 
Od všeho temného a nedobrého, co jsme si s sebou po týdnu přinesli, 
co nás svazuje a spoutává. A co nám brání s Kristem se setkat. Neděli 
co neděli k nám Kristus přichází jako ten, který z nás snímá naše 
strachy, úzkosti a obavy. To zlé a temné nás nemusí ovládat. 

I když se nás co chvíli něco nedobrého zmocní, něco nás 
posedne a polapí, je zde někdo mocnější. A ten Někdo s nečistými 
duchy umí zacházet. Ví, jak na ně! Nesmlouvá s nimi. Ani se s nimi 
dlouze nevybavuje. Nedopřává jim prostoru k obhajobě. Vůbec s nimi 
nediskutuje. Proč by to dělal? Nečistí duchové nemají na člověka 
nárok. A Kristus to ví! Proto jim rozkazuje a oni musí z člověka pryč. 
Ven. Vyhání je a toho nebožáka osvobozuje. Kéž bychom i my 
odcházeli z kostela o něco svobodnější a o něco radostnější. Volnější. 
Kéž bychom i my při bohoslužbách na sobě zakoušeli Kristovu 
osvobozující a očišťující moc.  

A všichni přítomní užasli a jeden druhého se ptali: Co to je? 
Právě takový je smysl bohoslužeb: Jde o to setkat se s Kristem. 
Naslouchat jeho Slovu. Divit se. Žasnout. Ptát se. Ano, bohoslužby 
mají v člověku vyvolávat i otázky, zájem a úžas. Ale především chtějí 
být onou příležitostí k setkání, kdy člověk je Kristem očištěn 
a uzdraven. A přestože tam tenkrát bylo určitě více lidí, naše vyprávění 
se zaměřuje jen na toho jednoho jediného člověka. Protože při 
bohoslužbách Krista nezajímá anonymní množství, ale vždy a jenom 
jeden konkrétní člověk. Já, ty, každý z nás. S tím, co prožíváme, co 
v sobě nosíme, co v nás volá, křičí, co s námi lomcuje, co nás svazuje. 
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Při bohoslužbách ve společenství církve Pán Bůh volí individuální 
přístup k člověku. 

A úplně na závěr: Tam, kde se lidé setkávají s Kristem a jeho 
jednáním, kde jsou lidé Kristem proměňování a uzdravováni, tam se 
pověst o Kristu sama od sebe, spontánně, šíří po celé krajině jako 
tenkrát. Od úst k ústům k dalším a dalším lidem. Když se budeme 
s Kristem my sami setkávat a když jím budeme proměňováni, bude se 
pověst o něm šířit k druhým lidem i dnes a tady. Jako tenkrát 
v Galileji. Amen 

MODLITBA 

Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že člověka uzdravuješ 
a očišťuješ. Děkujeme ti, že nás osvobozuješ z nejrůznějších pout 
a sevření. A všechny temné síly i jejich jednotlivé projevy na nás 
nemají nárok. Ty jsi mocnější. Děkujeme ti, že jsi nás svou vlastní 
obětí vykoupil z moci zla, hříchu i smrti. Jsme tebou samým vyplaceni 
a nyní patříme tobě.  Amen 
 
PÍSEŇ č.434 Jezu Kriste, Synu Boží   

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Hospodine, náš nebeský Otče! Ty jsi poslal svého Syna Ježíše 
Krista, aby nás uzdravoval a očišťoval. Prosíme, přemáhej v nás 
všechno, co tvoří překážku na cestě za tebou. Přemáhej všechno 
nezdravé a temné v nás, co se ti vzpírá, co tě odmítá. Přemáhej v nás 
všechno to, co nás od tebe a od druhých lidí vzdaluje.   

Prosíme tě v tuto chvíli za všechny, kteří jsou ovládání něčím 
zlým. Prosíme za ty, které spoutává jejich zloba nebo nenávist 
k druhým. Prosíme za ty, které spoutává jejich vlastní selhání anebo 
jejich nezdary. Prosíme za ty, které spoutává křivda, hořkost, 
neodpuštění, spory, pocity viny. Přimlouváme se za ty, kteří jsou 
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zajatci své vlastní nedobré minulosti. Prosíme za ty, kteří podléhají 
pokušení moci, síly, pýchy, bohatství. Prosíme za ty, které ovládá zášť, 
chamtivost, závist a nenávist. Přimlouváme se za ty, kteří jsou v zajetí 
alkoholu, drog a jiných závislostí. Prosíme za ty, kteří jsou zajatci 
sektářského fanatismu, v područí nejrůznějších ideologií. Prosíme za 
ty, které ohrožuje a ovládá strach, beznaděj a zoufalství. Prosíme, 
ukazuj se i dnes jako vítěz nad temnými silami tohoto světa. A všem 
lidem malomyslným a bezradným dodávej naději. Přimlouváme se za 
lidi nemocné i za nemocná místa tohoto světa. Prosíme, utišuj bolest, 
přemáhej zlo a nepokoj, přinášej smíření. 

Přimlouváme se také za naše domovy a naše rodiny. Uč nás 
tobě odevzdávat všechny své starosti, všechny situace, které neumíme 
zvládat, které nás deptají a ohrožují. Prosíme tě také za církev, aby 
byla místem, kde je zvěstován Vítěz nad silami zla. Dej, aby církev 
byla místem, kde člověk nalézá uzdravení a vysvobození z pout. 
Prosíme, aby i tento sbor byl místem, kde člověk může zakoušet tvou 
moc.  

Milosrdný Bože, v důvěře, že můžeš dát více, než zač tě 
prosíme a než si jen dokážeme představit, obracíme se k tobě společně 
slovy Pána Ježíše Krista: Otče náš… Amen 

POSLÁNÍ 

A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. 
Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým 
svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti 
mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti 
nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží 
zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno 
překonat a obstát. Stůjte tedy opásáni kolem beder pravdou, 
obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě 
evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili 
všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměte také přilbu spasení 
a meč Ducha, jimž je slovo Boží. (Ef 6,10-17) 

 69



POŽEHNÁNÍ 

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

 
PÍSEŇ č. 647 Kriste, Synu jediný 
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PRÁVO NA ÚRODU A DAROVANÝ ČAS 

VSTUPNÍ SLOVA 

Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého.  Amen 
Sestry a bratři, přátelé v Kristu, milí hosté, vítám vás při 

dnešních bohoslužbách. 
Pokoj vám, vám všem! 
Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte 
národům ve známost jeho skutky, zpívejte mu, pějte žalmy, 
přemýšlejte o všech jeho divech, honoste se jeho svatým 
jménem, ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina. (Ž 
105,1-3)  Haleluja! 

 
PÍSEŇ č. 549 Chvaliž Hospodina, slávy vždy Krále mocného 

MODLITBA  

Pane, ty nás navštěvuješ. Přicházíš k nám nepozorovaně 
a nečekaně, často tě nemůžeme poznat. Naše představy o tobě jsou 
jiné, naše zbožná přání se nenaplňují. Snad se i urazíme, tvůj hlas nás 
i pohorší. Přesto se k nám znovu a znovu vydáváš a zveš nás k sobě. 
Jak neúnavný jsi, Pane, ve své lásce k nám.  

Často k nám přicházíš v druhých lidech, do kterých bychom to 
neřekli, od nichž bychom něco takového neočekávali. Některými lidmi 
i pohrdáme, to pokorně vyznáváme, někteří lidé jsou nám protivní 
a vůbec by nám nevadilo, kdyby nebyli. A třeba jsou posláni do naší 
blízkosti přímo od tebe. Jak pevný jsi ve své naději, Pane. 

Posíláš k nám své Slovo. A my bychom ho často rádi předělali, 
trochu upravili, ohladili jeho hrany, otupili jeho ostří. Tvé Slovo se 
však předělat nenechá; léčí nás a uzdravuje právě proto, že je ostré 
a jde nám pod kůži a vyvádí nás z bludišť, která jsme si vytvořili, na 
tvou cestu. 
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Pane, děkujeme za to všechno. Stojíme o tvé Slovo. Prosíme 
o tvou přítomnost v něm a v Duchu svatém i při těchto bohoslužbách.
 Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

První čtení Písma svatého je z Evangelia podle Matouše, 
z kapitoly 20., v prvních 16 verších: 

Neboť s království nebeským je to tak, jako když jeden 
hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky... 

 
PÍSEŇ č. 367 Studně nepřevážená 

KÁZÁNÍ 

Druhé čtení je z Evangelia podle Lukáše, z 13. kapitoly, od 
verše 6. do 9., kde je zapsáno Ježíšovo podobenství o neplodném 
fíkovníku: 

Potom jim pověděl toto podobenství: „Jeden člověk měl na své 
vinici fíkovník; přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm 
nenalezl. Řekl vinaři: ´Hle, už po tři léta přicházím pro ovoce 
z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej! Proč má kazit 
i tu zemi?´ A on mu odpověděl: ´Pane, ponech ho ještě tento 
rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce; 
jestliže ne, dáš jej porazit´.“ 
V čas fíků přichází majitel vinice, tenkrát se prý do vinic sázely 

ještě stromy - fíkovníky, olivy nebo moruše. Majitel vinice tedy 
přichází ke stromu, který by měl být obsypán plody, a zjistí, že ten 
strom nemá žádné ovoce. Dá tedy příkaz ho porazit. Vinař, který to 
dostal za úkol, ho však přesvědčuje, aby strom ponechal ještě jeden 
rok. A pokud se situace nezlepší, potom že ho vytne. 

Je tu shovívavost: „Pane, nech ho ještě tenhle rok“ - ale 
současně také příkaz: „Vyseknout!“ Obojí zaznívá současně. 
Trpělivost a shovívavost, ale i konec vyčkávání, definitivní zakončení 
lhůty milosti, a přece zase záblesk, příležitost. Cítíme určité napětí. 
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Teď je ten rozhodující čas, zda fíkovník bude mít život či ne. 
Shovívavost to zatím vyhrává. Úrodné a neúrodné životy. To je, sestry 
a bratři, téma dnešního kázání. 

Především se tu mluví o přirozeném právu majitele vinice, 
který očekává ze svých stromů úrodu. Je to zklamání, když máte strom, 
kterému nic nechybí, je mu věnována péče, je okopáván, hnojen, 
zbavován škůdců, vesele roste, na pohled vypadá pěkně, nikde žádné 
vnější zdeformování - přijdete k němu česat ovoce – a nic! A zase nic! 
Už třetí rok. Zrovna tak při pohledu na člověka, u kterého – když jde 
o ovoce jeho života - nic. Zase nic. 

To je přece strašná věc, když lidé nejsou nikomu k užitku, když 
dokonce celá společnost zjaloví tak, že neprodukuje nic, co by za něco 
stálo. I my sami víme, že někdy žijeme život, který nikoho druhého 
neobohatí. Ten fíkovník asi vypadal pěkně, tak jako i my někdy 
vypadáme pěkně. Nikdo nám nemůže nic vytknout, všechny podmínky 
tady jsou - a přece nulový výsledek. Krásný strom, a přesto může být 
bez ovoce. 

Jsou stromy, které se široce rozprostírají. Jsou lidé, kteří rádi 
přijímají sluneční zář, přijímají vláhu země – ale jen pro sebe. 
A druhým to nepřinese nic. Jsou stromy, které, když dožijí, nikdo 
nepostrádá, nikdo neřekne: „Tady byl ten strom, no ten co nesl ovoce, 
a zůstalo po něm prázdné místo. “ 

Strom, který nenese ovoce, se nehodí k ničemu jinému, než aby 
byl poražen a spálen. Nemůže nás překvapit, že pán vinice řekne: 
„Vytni jej! Proč má kazit i tu zem! “ Darmo tu zemi kazíme - já také, 
vy také - i když zdánlivě proti nám nelze nic namítat. Patřičná délka 
shovívavosti byla dost dlouhá: tři léta; a možná víc, možná daleko víc: 
třicet, padesát, šedesát, sedmdesát let se vinař těšil na ovoce, přicházel, 
a nebylo co sklidit. Bůh sám ví, kolik škod natropila sobecká 
společnost, neúrodná církev, jalově žijící rodina. Kolik neúrodných 
životů je ve světě. 
 Strom, který nenese ovoce, je cizopasník. Přijímá, co dává nebe 
i země, a nic nevrací. Jalový život zaclání druhým, využívá půdu, obírá 
druhé o živiny, které by třeba oni proměnili v krásné ovoce.  

Sestry a bratři, aby nedošlo k nedorozumění. Ježíš nepřipravuje 
nástěnku s bodováním lidí, nechystá ke zveřejnění grafy výkonnosti, 
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efektivity. Tento text prostě podtrhuje fakt, že vinař – Bůh – má právo 
plody očekávat. Když řekneme při čtení evangelia A – že Bůh je 
milostivý, hledá člověka, nazývá nás svými přáteli, odpouští, raduje se 
z každého nalezeného, tak je k tomu také třeba říci i B. Totiž že on 
hledat a odpouštět – vůbec nemusí. Není to tak, když uvěříme (nebo 
neuvěříme), že my bychom tím měli Boha nějak v šachu, že by nám 
měl být za naši víru kdovíjak vděčný. On by si nakonec také mohl 
vystačit bez nás, on není závislý na tom, zda my se pro něj (milostivě) 
rozhodneme či ne. A Bůh není povinen člověku plnit všechny jeho 
požadavky, odpovídat na jeho otázky, a přitom pořád čekat, až si na 
něj člověk udělá čas.  

Ono je to vlastně a prvotně docela obráceně. Protože Bůh je 
Bůh a člověk je člověk. Bůh je hrnčíř a my jsme hliněná nádoba. 
A Bůh má vzhledem k člověku očekávání – zcela oprávněné: „Dostal 
jsi život, tak ať to k něčemu vypadá.“ A v rozhovoru nemá první slovo 
člověk, který se ptá Boha: Jak to, že je to či ono? Jak to, že to či ono na 
světě nefunguje? Nebo vyčítá Bohu, jak je svět porouchán, a copak jsi 
pro nás, Bože, ještě připravil, a proč nesmíme to a to… Tak ne. První 
je Bůh, který se ptá člověka. „Adame, kde jsi?“ „Kaine, kde je tvůj 
bratr?“ „Člověče, jak jsi naložil s životem?“  

To je, sestry a bratři,  takřka koperníkovský obrat. Správně 
pochopenou otázku po smyslu života neklade člověk životu, nýbrž 
život člověku. Není to tak, že se člověk ptá: Tak copak jsi pro mne, 
Pane Bože, připravil?" Ale Bůh se ptá člověka: „Naplnil jsi život 
smyslem, pravdou a láskou, anebo to bylo jalové? A co ještě čeká na 
naplnění?“ Ano, mluvíme o Boží milosti, odpuštění, lásce a ty patří 
k Boží podstatě, ale Boží milost, odpuštění a láska jsou vidět, ano 
vyniknou a zazáří jen tehdy, když budeme vědět, že nejdřív je tu nárok, 
Boží Nárok s velkým N, neoddiskutovatelné očekávání – že naplníme 
poslání být člověkem, očekávání oprávněné, protože on je ten 
absolutní, první, nejvyšší a my jsme relativní, druzí a malí. Protože 
Bůh je Bůh a člověk je člověk. Takový je zorný úhel věčnosti nad 
naším životem, nad naším světem. Pohled z tohoto úhlu je často 
smutný. Ovoce málo. A někde vůbec.  

Je mnoho lidí, kteří pro svět už naději nevidí. Mají za to, že 
svět stále více spěje k dekadenci, jalovosti, prázdnotě. A mají k tomu 

 74



dostatek důvodů – večerní zprávy je přinášejí pravidelně. Ale právě do 
téhle bezútěšnosti zaznívá Ježíšova přímluva: „Ano, Otče, je to 
opravdu zlé, ale ponech ho ještě tento rok, ještě jednou to zkus. Já ten 
strom okopu, pohnojím, jestli pak neponese, potom dobře, vytneš jej.“ 

To je přece stará přímluvná modlitba Abrahamova u Sodomy, 
přímluva Mojžíšova na poušti. Když už soudy Boží padly, když už 
ortel byl vynesen, tu se najde někdo, kdo se začne modlit proti Božímu 
rozhodnutí - rozhodnutí spravedlivému, očekávanému. Přece se najde 
někdo s velkou vírou, kdo se postaví a řekne: „Pane, ještě ne.“ Pán 
rozkáže vytnout, ale on prosí: „Ne, nevytni, dej ještě rok. Pane, dej 
ještě šanci.“ 

V tom Kristově podobenství Syn Boží zápasí jakoby proti 
nebeskému Otci, vinař proti majiteli vinice. O strom, který se ukázal 
být jalový a neúrodný. A tady je kořen celého evangelia: Na člověku 
není nic, proč by si ho Bůh měl zamilovat. (Nedá se to tak říci 
i o nás?). A přece jej miluje. Ten člověk nenese žádné ovoce, a přece 
se Kristus za něj přimlouvá. 

Slyšeli jsme podobenství o dělnících na vinici. Celý den 
prostojí na náměstí, nic nedělají, okounějí, říkají: „Nikdo nás nechce, 
nikdo nás nenajal.“ Jak promarněný den! A přece ho ještě lze 
zachránit. Biblické evangelium nezní: Když je ten den promarněný, 
když je život jalový, tak to nevadí. Biblické evangelium zní: I když to 
vypadá, že ten den, život, vyzní jalově, ještě to lze zachránit. I když to 
na světě vypadá, že to skončí špatně, ještě je čas. Možná už by bylo 
přiměřenější pro svět naději nemít, vždyť člověk toho tolik pokazil a je 
schopen tak hrozných věcí! Ale vinař se u majitele vinice přimluvil: 
„Já ho ještě okopu, pohnojím, budu se o něj starat.“  

Naděje na změnu ještě trvá, ať je nám dvacet, padesát nebo 
sedmdesát. Ježíš sám intervenuje, protože mu o nás jde. A tak ještě je 
čas se přeučit, obrátit se, začít znovu. Vinař totiž místo sekery bere do 
ruky rýč, myslí na to, co strom potřebuje, aby byl uzdraven. A Bůh ve 
své nepochopitelné shovívavosti a trpělivosti dává šanci k obratu, 
k novému vykročení. Kde už nebyl prostor, čas - najednou ještě je. A 
my se můžeme nadechnout.   Amen 
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MODLITBA 

Pane, ty jsi spravedlivý a vidíš, jaký je život jednoho každého 
z nás. Ve společnosti patříme k dobrým a slušným lidem. Ale tváří 
v tvář tvému Slovu si uvědomujeme, co všechno jsme ti ve svém 
životě zůstali dlužni. A ty s námi přece počítáš. Posiluj nás, aby při nás 
rostlo i dobré ovoce. Děkujeme ti za tvoji trpělivost a prosíme, veď nás 
svým Duchem. Amen 
 
PÍSEŇ č. 673 Dej odvahu včas slyšet 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Pane, chceme se u tebe přimlouvat a myslíme na náš všední 
den. Myslíme na lidi, se kterými se setkáváme – abychom se setkávali 
ve vnímavosti a lásce. Myslíme na ty, kteří nás štvou – abychom se 
nenechali svést k nenávisti.  

Prosíme za ty, kteří jsou v našem okolí nemocní; za ty, kteří 
jsou kolem nás smutní; za ty, kteří mají víc úkolů, než zvládají; za ty, 
co jsou nezaměstnaní; za ty, co umírají.  

Prosíme za to, abychom čas svého života, který nám lidem 
dáváš, dokázali vyplnit dobrými a užitečnými věcmi. A modlíme se 
společně: Otče náš... Amen 

POSLÁNÍ 

Petr mu řekl: „Pane, říkáš toto podobenství jenom nám, nebo 
všem?“ On odpověděl: „Když pán ustanovuje nad svým 
služebnictvem správce, aby jim včas rozdílel pokrm, který 
správce je věrný a rozumný? Blaze tomu služebníku, kterého 
pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. Vpravdě pravím 
vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří. Když si však onen 
služebník řekne: ´Můj pán dlouho nejde´ a začne bít sluhy 
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i služky, jíst a pít a opíjet se, tu pán toho služebníka přijde 
v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, vyžene ho 
a vykáže mu úděl mezi nevěrnými. Ten služebník, který zná vůli 
svého pána, a přece není hotov podle jeho vůle jednat, bude 
velmi bit. Ten, kdo ji nezná a udělá něco, zač si zaslouží bití, 
bude bit méně. Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho 
očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více.“   
(L 12,41-48) 

POŽEHNÁNÍ 

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

 
PÍSEŇ č. 568 Život nám ubíhá 
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NEMĚJTE STAROST O SVŮJ ŽIVOT 

VSTUPNÍ SLOVA 

Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který 
přichází. 

Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, 
aby ses zhroutil. (Ž 55,23) Amen 

PÍSEŇ č. 219 Hory, doly, stráně 

MODLITBA 

Hospodine, Pane světa, děkujeme ti, že jsme, děkujeme za své 
rodiny a přátele, děkujeme za svět, uprostřed kterého žijeme.  

Do tvých rukou svěřujeme všechno, na co jsme nestačili 
a nestačíme, všechno to, co se nám nepodařilo a co nám snad přerůstá 
přes hlavu, z čeho máme strach. 

Tebe prosíme, abys nám odpustil všechno, co jsme pokazili, 
čím jsme někomu ublížili. Odpusť nám lhostejnost i lenost přispět 
k dobrému. Odpusť, že na tebe zapomínáme, nepouštíme si tě do svého 
života. 

Před tebou stojíme a věříme, že tvoje Slovo mluví i do našeho 
života. Prosíme, ztiš si nás, abychom mu uměli naslouchat a abychom 
ti rozuměli, co nám říkáš.  Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

První biblické čtení je zapsáno ve Druhé knize Mojžíšově, 
v kapitole 16., od verše 1. do 35.: 

Pak vytáhli z Élimu. Celá pospolitost Izraelců přišla na poušť 
Sín… 

PÍSEŇ č. 373 Ó sešli Ducha svého 
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KÁZÁNÍ 

Druhé biblické čtení, které bude i základem kázání, je zapsáno 
v Evangeliu podle Matouše, v kapitole 6., od verše 25. do 34. Ježíš zde 
říká: 

Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, 
ani o tělo, co budete mít na sebe…  
Mojžíš jim jasně řekl, že si nemají nic nechávat do rána. Že 

mana bude vyjma soboty padat každý den a bude jí dost. Že když to 
Hospodin slíbil, tak to platí a netřeba o tom pochybovat. Jenže našlo se 
pár takových, co tomu nevěřili – nebo si spíš chtěli pro jistotu udělat 
přece jen malou zásobu: co kdyby... A oni se jim do toho dali přes noc 
červi, začalo to hnít a smrdět a k jídlu to stejně nebylo. – Tomu se říká 
malá víra. 

Matouš napsal své vyprávění Ježíšova života a učení pro členy 
svého sboru, kteří o Bohu slyšeli, věděli o Ježíši, občas přišli do 
shromáždění, ale počítali s Bohem jen tak jakoby napůl. Něco mezi 
vírou a nevírou. Ve všední den od něj nic nečekali – co si člověk 
neudělá sám, to nemá. To, že věří v Boha, se vlastně na jejich životě – 
zevnitř ani zvenku – moc neprojevovalo. – Tomu se také říká malá 
víra. 

Ta polní lilie, co je krásnější než nejkrálovštější nádherou 
obklopený král Šalamoun, je vlastně plevel, který přijde vytrhat 
a spálit. Je krásná tím, že vyrostla. Pán Bůh jí dal vyrůst. Jenom to 
stačí. Život pro život sám. Život sám je výjimečný. Růst a být, vážit si 
toho a vnímat, že to je od Boha. – Tak začíná víra... 

„V potu tváře budeš jíst chléb.“ To platí. Tak to řekl Adamovi 
Bůh. Už v ráji se pracovalo a o tom, že být tu na zemi, v tomto světě, 
je těžké a mnohdy plné trápení, nikdo, ani Ježíš, nepochyboval. Ale je 
rozdíl mezi snažením se, staráním se o to mít na chléb, mezi střízlivým 
realismem - a strachem, neustálým soužením a bolestivým díváním se 
do kalendáře, protože bezpečně nevím, co bude zítra, za týden, za rok, 
až bude moje dítě velké. To „nemějte starost“, které se v téhle části 
Kázání na hoře pořád opakuje, by možná šlo vyjádřit, přeložit také 
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jako „nepropadejte strachu“, „nenechejte se ničit strachem“. – Víra 
pomáhá od strachu... 

Jídlo má sloužit k tomu, abychom přežili. Jíme kvůli tomu, 
abychom žili a neměli hlad, ale nežijeme kvůli tomu, abychom stále 
jen mysleli na jídlo a jeho obstarávání. Ježíš tím říká prosté: Uvědomte 
si, kvůli čemu tu jsme. Tělo nemáme kvůli tomu, abychom si na ně 
mohli či museli něco navléci, ale oblečení máme proto, aby nám 
nebylo zima. – Součástí víry v Boha je také uvědomit si, co tu kvůli 
čemu je – seřadit si hodnoty... 

Někdy člověk sní o tom, že vyhraje ve sportce, koupí si byt 
nebo dům a už se nebude muset bát, že nebude mít na nájemné, nebo 
že nebude mít v důchodu kde bydlet, ale že bude někde doma a v 
bezpečí... Ale také se bojí, že ho někdo vykrade, když není doma, 
a nebude mít ani to, co má, a také ví, že s domem jsou starosti. A před 
každým jen trochu novým krokem, krokem do neznáma, nás přepadne 
nejistota a v duchu nebo i nahlas vyjmenováváme všechna „ale“ a „co 
kdyby“ a „třeba“. Ježíš tu říká, že mezi majetkem a pocitem bezpečí 
není „rovná se“. 

Věřit tedy také znamená dívat se do budoucnosti bez 
ochromujícího strachu, připouštět si, že ne všechno je v naší moci, že 
ne všechny varianty dokážeme předpovídat. A nejen že se tedy nedá 
nic dělat, ale že to nevadí, ba že je to dobře. Věřit znamená naučit se 
vkládat dnešek i zítřek do Božích rukou. Jak to říci ještě obyčejněji? 
Snad: naučit se počítat s Pánem Bohem i ve všední den a nespoléhat se 
jen na sebe sama, bezpečí čekat od Boha a ne od někoho jiného, ne od 
ničeho a také ne od sebe. 

Narozdíl od ptáků máme pole a sýpky, elektřinu a internet. 
A také spoustu děsů, včetně těch oprávněných. Nejde o to, že bychom 
měli čekat zázraky, růžovou budoucnost a pečené holuby. Ptáci si také 
stavějí hnízda, krmí sebe i svá mláďata a houfují se k odletu, když 
nastane jejich čas. Podle všeho se ale asi neděsí budoucnosti. „Jakpak 
by to bylo třeba s pouhou ponravou, kdyby měla plakat, že je ptačí 
potravou...“ Proto nám dává Ježíš za příklad ptáky. 

A navíc: když budeme pořád začínat své věty „já“ – já musím, 
já nestíhám, já chci, já potřebuji zařídit ještě tohle..., lehce se nám 
stane, že zapomeneme, že jsme život dostali a že bychom si to měli 
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uvědomit, zastavit se a poděkovat. Ztišíme-li se, pak časem v sobě 
možná zaslechneme duši, která třeba stojí o něco úplně jiného, než za 
čím se ženeme nebo o čem si myslíme, že to bezodkladně 
potřebujeme..., a že to třeba ani není tak daleko. 

Tím, že se budeme bát, co bude zítra, co všechno je potřeba 
zařídit, splnit, obstarat, nebo co by se mělo..., tím si život 
neprodloužíme. Spíš nám ty starosti a strachy jak železné obruče 
sevřou hrudník a my se nebudeme moci nadechnout a umřeme. To není 
výzva ani k lenosti ani k životu ve vysněných zámcích nebo 
k bezduchému čekání na to, co bude (třeba po smrti) – jen nám tu Ježíš 
říká, že dvě věci nejdou dohromady: pořád si dělat o něco starost, mít 
neustálý strach – a věřit Bohu, který nás má rád. Věříme-li v Boha, 
který nás stvořil, pak bychom neměli zapomínat věřit i v toho, který se 
o nás stará. Je to ten stejný Bůh. 

Možná i vás napadlo: Co bychom tak asi říkali, kdybychom 
měli na tyto verše kázat někde, kde je hlad a žízeň a kde se lidé nemají 
kam schovat. Možná jsme už také někdy zažili bezmoc a mlčení 
a žádnou pomoc. Jsou chvíle, kdy by i vzácná Ježíšova slova mohla 
vyznít lacině, upozorňuje na to ostatně sama Bible: „Kdyby byl někdo 
bez šatů a neměl jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl ´Buďte 
s Bohem, ať vám není zima a  nemáte hlad´, ale nedali byste jim, co 
potřebují pro své tělo, co by to bylo platné?“ (Jk 2,15-16) 

A tak už jen to, čím ty Ježíšovy věty končí: Máme hledat Boží 
království a jeho spravedlnost. To znamená zkusit skutečně věřit – 
zkusit žít jako už v Božím království; umět rozlišovat podstatné od 
zbytečného, co je k životu a co není, jídlo od života, šaty od těla, práci 
od panického strachu z neznámého, svou duši od svého JÁ, kterým se 
prosazujeme, neděsit se toho, co přijde, zastavit se a poděkovat. 
Křesťané by měli ve světě ukazovat, že to jde, žít beze strachu. A také 
hledat uprostřed všedního dne Pána Boha a jeho vůli, u něho hledat 
bezpečí – to chce velkou víru. A s tím souvisí i to, nepropadat starosti 
o celý svět, ale ujmout se právě toho jednoho, kterému můžeme nějak 
pomoci. – O to ostatně prosíme, když se modlíme: Přijď království 
tvé... Amen 
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MODLITBA 

Pane Bože, nauč nás, prosíme, nebát se toho, co přijde. Zbav 
nás strachu. Buď s námi, jak si slíbil, a neopouštěj nás. Pomoz nám, 
abychom si ve svém životě uměli seřadit hodnoty. Nauč nás rozlišovat, 
co je a není důležité. A toho, na čem skutečně záleží, abychom se 
skutečně drželi. Amen 
 
PÍSEŇ Svítá č. 284 Radujte se, bratři (nebo EZ č. 582 Toužíme v lásce 
žíti stále) 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Pane Bože, prosíme tě, posiluj naši víru, ať s tebou ve svých 
životech počítáme, ptáme se na tvou vůli a na tvoje představy o našem 
životě, a ať se tvého Slova také držíme. 

Vypadá to, že země proti zemi zase začíná nastavovat zbraně. 
Slyšíme to a připadáme si bezmocní. Nedopusť, abychom my lidé 
zničili tvoje stvoření. Toužíme po míru a pokoji mezi lidmi i národy. 

Myslíme na hladové, žíznivé, vyhnané z domovů – válkami či 
hurikány a povodněmi. Ukaž nám, kde a jak jim pomoci. Nauč nás 
nebýt sobeckými. Buď s těmi, kterým pomoci nedokážeme. V tebe 
doufáme.  

Společně se modlíme: Otče náš… Amen 

POSLÁNÍ 

Všechnu ´svou starost vložte na něj´, neboť mu na vás záleží. 
(1Pt 5,7) 
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POŽEHNÁNÍ 

Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná, žehná těm, kteří se 
bojí Hospodina, jak malým, tak velkým.  Hospodin ať vás 
rozmnoží, vás i všechny vaše. Jste Hospodinovi požehnaní; on 
učinil nebesa i zemi. Amen 

 
PÍSEŇ Svítá č. 201 Nám pomoz, Pane milý (nebo EZ č. 384 Pomoz 
mi, můj Pane) 
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POHANÉ JSOU SPOLUDĚDICOVÉ 

VSTUPNÍ SLOVA 

Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu. On 
pokorné vede cestou práva, on pokorné učí chodit po své cestě. 
Hospodinovo tajemství patří těm, kdo se ho bojí, ve známost 
jim uvádí svou smlouvu. (Ž 25, 8-9.14)  Amen 
 

PÍSEŇ č. 25 K tobě duši pozdvihuji 

MODLITBA 

Hospodine, někdy se nám zdá, že světem nehýbeš ty, ale jiné 
mocnosti. Připadá nám, že ses ze světa vytratil a dal jim své stvoření 
na pospas. Tehdy na nás padá tíseň a ptáme se: Kde se skrýváš, proč 
nezasahuješ? Chtěli bychom, abys nás chránil před lidským rodem. 
Poznali jsme totiž, že největším nepřítelem jsme si my sami. I to 
nejkrásnější dokážeme znetvořit, i to nejdražší dokážeme prodat, i to 
nejčistší dokážeme poskvrnit. Děkujeme ti za každé Slovo, jímž nás 
buduješ a vracíš nám tak podobu, jakou jsme měli na počátku. Vypadli 
jsme z ní, ale ty nám ji ve svém Synu ustavičně stavíš před oči. Při 
pohledu na Ježíše žasneme nad tím, jakou slávu jsi našemu padlému 
lidství zaslíbil. Prosíme, veď nás svým Duchem tak, abychom vším 
svým jednáním směřovali k tebou určenému cíli. Vycházej v našich 
tělech – tak jako v těle Ježíšově – ze své skrytosti a spásně v nich 
zasahuj do dějin. Ať se kolem nás – doma, v církvi i ve společnosti – 
šíří vůně, jas a sláva tvého Království. Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

Dnešní biblické čtení je z epištoly do Efezu, kapitoly 2., od 
verše 11. do 22.: 
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Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané a kterým 
ti, kdo jsou obřezaní na těle a lidskou rukou, říkají 
neobřezanci… 

 
PÍSEŇ č. 249 Ó Jezu Kriste, Spasiteli náš 

KÁZÁNÍ 

Text kázání navazuje na první biblické čtení a je zapsán ve 
3. kapitole epištoly do Efezu, od verše 2. do 6.: 

Slyšeli jste přece o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu 
udělil kvůli vám: dal mi ve zjevení poznat tajemství…  
Milí bratři a sestry, nesčetněkrát jsme v církvi slyšeli, že víra je 

dar. Jako se člověk nepřinutí mít rád, koho rád nemá, tak se ani 
nepřinutí věřit, komu nevěří. V tom i onom případě musí dojít 
k pohybu, který se odehraje mimo nás. My na něj sice můžeme čekat, 
případně se mu snažit vycházet vstříc, ale to je všechno. Pokud se nic 
nepohne v nebi, tak ani kdybychom se my na zemi přetrhli, nic 
neuvidíme, nic neuslyšíme, nic nepochopíme. Apoštol se z toho 
důvodu neostýchá užívat v souvislosti s vírou výrazu tajemství. Víra 
není jako houska na krámě. Nefunguje to tak, že přijdeme na 
bohoslužby nebo si doma přečteme oddíl z Bible, a víra je na světě. 
V člověku takový zážitek určitě zanechá stopu, která k tomuto 
tajemství odkazuje. Má-li se však skutečně zrodit víra, je třeba ono 
tajemství poznat. „Pavel“ si je jistý, že mu ho Bůh zjevil. Ne proto, že 
by jej pokládal za tak důležitého, ale proto, aby povědomí o tomto 
tajemství jako jeho posel šířil dál. – Ono to dobře souzní s Ježíšovou 
evangelijní výzvou: „Co jste slyšeli v soukromí, hlásejte ze střech.“ 

Tajemství odjakživa dráždí lidskou mysl. Všechny  starověké 
i novověké náboženské kulty se jím obestíraly a obestírají jako tím 
nejpřitažlivějším, co o ně má vzbudit zájem. Jako by jím signalizovaly 
do světa: „My něco důležitého víme a za určitých podmínek vám to 
odhalíme.“ Všimněte si, Pavel zachází s tajemstvím, které mu dal Bůh 
poznat, docela jinak. Nedělá s ním drahoty, neklade žádné podmínky. 
Prozrazuje ho lidem na potkání. A stačí mu k tomu, jak sám říká, 
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několik slov. S tajemstvím je to vždycky tak, že čím je slavnější – to 
znamená pro život důležitější, tím je jednodušší a po svém odhalení 
pochopitelnější. Pavlovi bylo zjeveno, že Kristus zbořil zeď mezi 
Bohem a člověkem. To znamená, že kdo se ztotožní s Kristem, ten už 
nebude na tuto zeď při svém hledání Boha narážet. Kristus otevírá 
cestu k Bohu a tím odhaluje tajemství života. To největší 
a nejdůležitější tajemství, jaké na světě existuje. Tohle tajemství totiž 
nemá co činit s naší zvědavostí, ale s naším bytím. 

„Pavel“ říká, že tohle Kristovo tajemství v dřívějších 
pokoleních nebylo lidem známo. Nyní, to znamená v době započaté 
Ježíšovým narozením, se to změnilo. Některým lidem bylo toto 
tajemství Duchem zjeveno. Kristovým svatým apoštolům a prorokům! 
Bylo jim zjeveno proto, aby je sdělovali těm, kterým zjeveno nebylo. 
Jim je mají uvádět ve známost. „Pavel“ se cítí být jedním z těchto 
pověřených. Z tohoto vědomí pramení všechna jeho aktivita, ale 
i autorita, s níž vystupuje. Ukazování k Ježíši je mu ukazováním 
k životu. Proto je protestantismus, který se ustavil na pavlovské 
teologii, ve svých projevech tak civilní. Nejprve je zde přece Bůh pro 
člověka, a teprve potom člověk pro Boha. Tohle tajemství bylo 
v Kristu odhaleno tak, jako nikdy předtím. Bůh v něm nevstupuje do 
světa proto, aby si dal sloužit, ale proto, aby sloužil! Tím staví 
křesťanství všechna náboženství na hlavu. Základní poloha křesťanské 
víry není v kultu, ale v otevřenosti tomu, co nám Bůh sděluje. „Pavel“ 
Efezské neučí, jak si mají v kostele kleknout a kam přilepit svíčku. On 
je vybízí: „Poslouchejte, co vám Bůh říká.“ 

S těmi apoštoly a proroky, jejichž prostřednictvím k nám Bůh 
mluví, máme nejspíš problém. Proč poznávají ve zjevení tajemství 
pouze oni? Proč ne všichni? Bible říká, že k tomu byli vyvoleni. Ale 
ani tohle vysvětlení nás asi příliš neuspokojí. Přitom se s tímto 
modelem v životě setkáváme napořád: Jeden něco pochopí, vyjádří to 
slovy, a díky tomuto přetlumočení to pochopí všichni. Každý prostě 
nemá intelektuální předpoklady Einsteina ani filozofickou hloubkou 
Goetheho. Když však Einstein a Goethe tajemství, jemuž porozuměli, 
obléknou do slov, s úžasem vydechneme: „Ano, je tomu tak!“ 
Apoštolové a proroci vnímají, co my vnímat nedokážeme, a sdělují 
nám to způsobem, který chápeme. Této funkce se dá samozřejmě 
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zneužít. Už starý Izrael znal falešné proroky. Co je převedeno do 
obecně srozumitelného projevu, to je však již možno posoudit a ověřit. 
Rozhodujícím kritériem pravosti je přitom vždycky „ovoce“. Vzcházejí 
nám z toho, co nám Einstein, Goethe či Pavel sděluje, dobré plody? 
Pokud ano, tak nejsou falešnými proroky! 

Apoštolové ani proroci o obsahu svého sdělení nediskutují. 
Nejsou za něj totiž odpovědni lidem – ti ať je třeba kamenují, ale tomu, 
který je oslovil a do služby vyslal. Apoštolové a proroci hrají vždycky 
vabank. Buď všechno, nebo nic! Když po svatodušních svátcích 
synedrium Petrovi přikáže, aby už o Ježíši nekázal, odpoví tento 
apoštol: „Více sluší poslouchat Boha než lidi.“ Pavel, podle svého 
vlastního vyjádření „nejmenší z apoštolů“, uvažuje a jedná jako Petr. 
Proto vyhlašuje, co církvi nikdy nejde moc pod fousy. Totiž, že pohané 
jsou spoludědicové, část společného těla, a mají v Kristu Ježíši podíl 
na zaslíbení evangelia. Křesťané Pavlovy doby – původem většinou 
Židé – viděli v pohanech stále někoho druhořadého. My si dnes zase 
libujeme, jak máme v nemisijní církvi svůj klid a pohodu. Nikdo nám 
neklade nepříjemné otázky a všichni s námi jednají s úctou. Tento 
pohled neodráží jen naši lidskou pohodlnost, ale i to, že jsme Kristovu 
tajemství přece jen ještě úplně neporozuměli. Kdo mu porozuměl, ten 
ví, že pohané jsou spoludědicové. 

Odhalení toho, že se „pro Kristovu prolitou krev“ stali pohané 
Bohu stejně blízcí jako Židé, Pavlovi nedopřává klidu. Ví, že realita 
církve této skutečnosti zdaleka neodpovídá. A nehodlá se s tím smířit. 
Smířit se s tím by znamenalo pohrdnout milostí, kterou mu Bůh udělil, 
když mu dal ve zjevení poznat tajemství. Proto Efezským píše, co oni 
moc rádi neslyší. Kdyby ho měli volit za faráře, tak ho nezvolí. Ale 
Pavel je apoštol vyslaný Kristem. Proto poslouchá více Boha než lidi. 
To je důvod, proč mu stále naslouchají i ti, kteří ho mají plné zuby. 
Cítí totiž, že co říká, je pravda: „Kristovu prolitou krev“ si zbožní 
nemohou zprivatizovat! Tato krev se vylévá za hřích celého světa. 
I toho pohanského. Ti, kteří to pochopili, to mají sdělovat těm, kteří 
o tom dosud nevědí. Nepovědět dědici o jeho dědictví je nečestné. Kdo 
porozuměl Kristovu tajemství, ten ví, že Božím záměrem je, „aby 
všichni spaseni byli“. Taková je apoštolská zvěst. Lidí za kostelními 
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zdmi se týká Kristova oběť úplně stejně jako nás uvnitř. Ti venku by se 
to od nás, kteří nasloucháme apoštolům, měli dozvědět. Amen 

MODLITBA 

Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za apoštoly a proroky, kteří nám 
tlumočí, co jsi jim zjevil. Díky nim máme vhled do tvého tajemství. 
Víme, že tvá spása neplatí jen nám, kteří vzýváme tvé jméno. Jejími 
legitimními dědici jsou i ti, kteří tak nečiní. Ať to neztrácíme ze zřetele 
a přivádíme je k tobě, jejímu zdroji. Amen 
 
PÍSEŇ č. 372 Přijď, dešti nebeský (1-5) 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Pane Ježíši Kriste, ty jsi nám zjevil největší a nejslavnější Boží 
tajemství. To, že nás lidi tvůj Otec miluje. Navzdory tomu, že u něj 
máme tolik vroubků a tolik nevyřízených účtů. Navzdory tomu, že jeho 
svrchovanost zpochybňujeme. Navzdory tomu, že jsme tebe, jeho 
jednorozeného Syna, přibili na kříž. Tvá krev prolitá za hřích světa 
způsobuje, že na zemi nejsou prominenti a zavržení. Jsou jen z tvé 
milosti ospravedlnění. Ty tvoříš z lidí rozdílných předpokladů jednoho 
nového člověka. Takového, který žije z víry a je veden tvým Duchem. 
Nikdo se už nemůže dívat na druhého svrchu proto, že dostal víc než 
on. A nikdo si už nemusí zoufat kvůli tomu, že nedostal tolik, co jiný. 
Pro tvou oběť jsme všichni dědicové, máme právo Božího lidu 
a patříme k Boží rodině. Ty z nás, židů i pohanů, pravičáků i levičáků, 
evangelíků i katolíků, buduješ duchovní příbytek Boží. Otče náš…
 Amen 
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POSLÁNÍ 

Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého 
evangelia a podle zvěsti Ježíše Krista: v ní je odhaleno 
tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno, nyní je však 
zjeveno prorockými Písmy a z příkazu věčného Boha stalo se 
známým mezi všemi národy, aby je poslušně přijali vírou. (Ř 
16, 25-26) 

POŽEHNÁNÍ 

Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na 
věky věků. Amen 

 
PÍSEŇ č. 393 Když chválí naše rty 
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HLE, PŘICHÁZÍ TVÁ SPÁSA 

VSTUPNÍ SLOVA 

Hospodine, celým svým srdcem ti vzdávám chválu, o všech 
divuplných činech tvých chci vypravovat. Hospodin je 
zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem 
nedobytným. Pějte žalmy Hospodinu, který na Sijónu trůní, 
oznamujte mezi lidmi jeho skutky. (Ž 9,2.10.12) Amen 
 

PÍSEŇ č. 9 Oslavovat tě přicházím (1-8) 

MODLITBA 

Bože náš, celým svým srdcem ti vzdáváme chválu. Ne proto, 
že se to tak v církvi dělá, ale proto, že slyšíme o tvých divuplných 
činech a ta zvěst nás nenechává klidné. Žasneme nad sděleními 
proroků a apoštolů. Nad jejich svědectvím o tvé moci, o tvé 
spravedlnosti, ale zejména o tvé lásce. Čím více tě poznáváme, tím 
pevněji jsme k tobě poutáni. Nedovedeme si představit svět, ve kterém 
ty bys nebyl Bohem. I kdyby se v něm všechno lesklo a všecko 
klapalo, veškerý ten efekt by směřoval do prázdna. Ty dáváš svou 
svatostí všemu dění smysl. V konfrontaci s tebou vychází najevo, co 
v sobě má kvalitu a co je prázdné. Kdo tě zná a naslouchá tvému 
Slovu, ten v životě nezabloudí. Ten neztrácí naději, ani když jeho tělo 
chřadne a hyne, protože tvou lásku k nám nezničí ani to, když se naše 
tělo rozpadává v prach. Děkujeme ti, žes nám povahu své lásky tak 
názorně ukázal na svém Synu. Ten miloval až k smrti a smrt ho přesto 
nepohltila. Chválíme tě, Bože, a veselíme se z tvého spasení. Duch, 
který k nám vane z tvé nebeské výsosti, nás zvedá z ochromující tíhy 
naší pozemské pomíjivosti.  Amen 
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ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

Z knihy Zjevení svatého Jana budeme číst oddíl z 21. kapitoly 
od verše 1. do 14.: 

A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první 
země pominuly a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha 
z nebe sestupovat svaté město… 

PÍSEŇ č. 189 Hrad přepevný jest Pán Bůh náš 

KÁZÁNÍ 

Text kázání je zapsaný u proroka Izajáše v kapitole 62., ve 
verších 6. až 12.: 

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce; po 
celý den a po celou noc ať nikdy nejsou zticha. Vy, kteří 
připomínáte Hospodina … 
Milí bratři a sestry, strážci jeruzalémských hradeb jsou ti, kteří 

připomínají Hospodina. Činí tak po celý den a po celou noc, nikdy 
nejsou zticha. Nedopřávají si klidu. Nedopřávají však klidu ani tomu, 
který je do jejich funkce ustanovil. Dokud znovu nepostaví Jeruzalém 
– ovšem ne už ten kamenný, ale svatý, zářící Boží slávou, nepřestanou 
Boha atakovat svými modlitbami: „Pane, odpouštěj; Pane, chraň; Pane, 
dávej Ducha!“ Bůh samozřejmě ví, co je třeba. Chce však, abychom 
my lidé svou touhu vyjádřili, abychom pouze nečekali, až nám spása 
spadne do klína. Nebeský Jeruzalém staví Hospodin. Jeho budoucí 
obyvatelé však mají dát najevo, že v něm chtějí přebývat. Jinak by 
mohli jednou říci: „Tady je to příliš čisté, příliš svaté.“ Strážci, kteří 
lidu připomínají Hospodina, mají Bohu Izraele tlumočit, po čem jeho 
lid touží. Nemají ho umluvit, aby začal jednat proti své vůli. O to se 
pokoušejí pohané. „Svatý lid“, „Hospodinovi vykoupení“, prosí ve 
svých modlitbách o naplnění Božího zaslíbení. O souznění s ním. 
Spása totiž spočine jen na tom, kdo ji přijme. Toho, kdo s ní nechce 
mít nic společného, míjí. 

Koho máme vidět za strážci, kteří připomínají Hospodina? 
V době obnovy Jeruzaléma po návratu z babylonského zajetí to byli 
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především členové kněžských rodů. Ti to měli takříkajíc „v popisu 
práce“. Strážcem se však mohl stát každý. Stačilo postavit se na hradby 
a křičet, když se blížil nepřítel. Tak je tomu dodnes. V církvi jsou 
kvalifikovaní a širším společenstvím pověření strážci. Volat na 
poplach však může každý, kdo vidí blížit se syny ciziny, kteří usilují 
pít mošt, který nevymačkala jejich ruka. Reformace – ta česká 
i světová – ukazuje, jak strážce, který je funkčně níž, může být 
důležitější než ten, který je výš. Každý, kdo se hlásí k Hospodinu, má 
Hospodina připomínat. Reformace to opsala výrazem „všeobecného 
kněžství“. Nejen zvlášť ustanovení kněží, ale každý, kdo věří, má 
vydávat počet ze své víry. Jako každý, kdo vidí, má hlídat, tak každý, 
kdo věří, má připomínat Hospodina. Ti, kteří tak činí z kazatelny, 
nejsou vybaveni nějakou vyšší duchovní kvalitou. Činí tak proto, že je 
tam postavilo společenství, jemuž slouží. 

Takže – třeba s různou mírou odpovědnosti, ale všichni jsme 
strážci. Nikdo nemá být zticha. Nikdo si nemá dopřávat klidu. 
Zaslíbená spása nechce vstupovat do lhostejného prostoru. Máme dát 
najevo, že o ni máme zájem. Máme jí připravovat cestu, vyrovnávat 
silnici, odstraňovat kamení. Při bohoslužbách se tak děje. Při 
bohoslužbách jsme na hradbách a nedopřáváme Hospodinu klidu. 
Nemůžeme mu ho dopřát, dokud nepostaví Jeruzalém. Jestliže 
v neděli chybím, vznikne na hradbách díra. Jestliže Bohu 
nepřipomínám jeho zaslíbení, nenaslouchám mu a nezpívám, vypadá 
to, že od něj chci něco jiného, než nám nabízí. Něco ne tak svatého, ne 
tak poctivého. Z padlého strážce se snadno stane „pátá kolona“, která – 
místo aby hradby bránila – spolupracuje s nepřítelem. Dává mu obilí, 
které mu nepatří, mošt, který nevypěstoval, víno z hroznů, které 
netrhal. Ten „starý nepřítel“ ví, jak snadno jsou strážci k zmožení. 
Stačí zahrát na jejich ješitnost, rozfoukat jejich závist, předhodit něco 
jejich hamižnosti. Obstojí jen ten, kdo myslí více na město nežli na 
sebe. 

Strážci ze svých stanovišť ovšem pouze nevyhlížejí nepřítele. 
Mají být vnímaví i k tomu, kdo přichází s dobrými úmysly: „Hle, 
Hospodin dává slyšet…, hle, přichází tvá spása“. Každé její hnutí 
mají strážci vyřizovat dceři Sijónské. To není nějaká dávná krásná 
dívka. To je Jeruzalém, obyvatelé Jeruzaléma, Izrael a v posledu 
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všichni, kteří touží po spáse. Ti dávní strážci by nejspíš - stejně jako 
dnešní novináři - raději tlumočili zprávy apokalyptické. Ale Hospodin 
jim říká: „Vy máte být předně posly dobrých zpráv.“ A já své stvoření 
držím pevně, takže jimi být můžete. Ano, stále ještě stojíme na 
hradbách starého Jeruzaléma. Přesto však máme před očima Jeruzalém 
nový, krásný jako nevěsta připravená pro svého ženicha. Izajáš 
předjímá, co bude naplno odhaleno v Kristu. Totiž, že největší sláva je 
skryta v ponížení! „Co je zaseto v poníženosti, vstává ve slávě, co je 
zaseto v slabosti, vstává v moci“, píše apoštol Pavel. Stále stojíme jako 
křesťané pod křížem, stále jsme poddáni zákonu smrti. Před sebou 
však máme otevřený hrob, svou spásu, své vykoupení, svůj „nebeský 
Jeruzalém“. 

Hle, přichází tvá spása. Na její příchod čekáme stejně 
toužebně, jako kdysi dcera Sijónská. Připravujeme pro ni cestu, 
vyrovnáváme silnici, odstraňujeme kamení, zvedáme korouhev. 
Usilujeme o to, aby se evangelium dostalo k lidské mysli, aby ji 
povzbudilo a učinilo vnímavou pro to, co narozdíl od trosek ještě není 
vidět, co však přichází. Tohle je nejslavnějším úkolem strážců! 
Sdělovat, co lidem pod hradbami ještě zůstává skryto, co však oni 
z výšin jeruzalémských hradeb už vidí. Vrátit zemi chvalozpěv!  

V každé době je k tomu třeba odvahy. Takové počínání je totiž 
vždycky v napětí se zkušenostmi a názory většiny. Proto se stává, že 
„strážci“ o tom novém, co vidí, raději mlčí. Kdo zvěstuje „Hle, 
přichází tvá spása“, není totiž pouze veleben. Je i zatracován. Kdo je 
přesvědčen, že má svou mzdu jistou, ten po příchodu spásy zvnějšku 
netouží. Ten chce, aby všechno zůstalo při starém. Kdo si je vědom 
svých prázdných rukou, své křehkosti a ohroženosti, ten naopak visí 
strážcům na rtech. A s jásotem vítá každé sebenepatrnější znamení 
naznačující, že se spása blíží. 

Až nás spása obestře, bude všechno nové. Dostaneme - tak jako 
kdysi starozákonní Jákob anebo novozákonní Saul – nové jméno. 
Místo jména problematického jméno slavné: Lid svatý, Hospodinovi 
vykoupení. Nové jméno odráží povahu nové skutečnosti. Už 
nebudeme nazíráni podle toho, co nás odsuzuje. Náš hřích bude zakryt. 
Bude nám přičtena svatost, která není z nás. Všechno naše ponížení, 
ale i všechna naše selhání se stanou mrtvou minulostí. - Takový dopad 
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má na život spása. Obnovuje, co bylo zničeno. Zbořené hradby 
i narušenou důvěru. Křísí, co zahynulo. Ukřižovaného i každého z nás. 
A dává radost. Zaslíbený nový Jeruzalém je něco úplně jiného než 
egyptské město mrtvých. Nový Jeruzalém je místem života. Setkání 
„Ženicha a nevěsty“, k němuž v něm dojde, přece neodkazuje 
k pohřební, nýbrž ke svatební hostině, nikoli k rakvi, nýbrž ke kolébce.  

Strážci si nesmějí dopřávat klidu. Strážci nesmějí Hospodinu 
dopřávat klidu. Dokud před námi nezazáří v plné kráse nový 
Jeruzalém, musí dceru Sijónskou zpravovat o každém spásném hnutí. 
Právě tyto zprávy jí dávají sílu připravovat cestu, vyrovnávat silnici, 
odstraňovat kamení a pozvednout korouhev.  Amen 

MODLITBA 

Pane Bože, děkujeme za každou zprávu, za každý vjem a za 
každou zkušenost, z níž je patrné, že město a země, v nichž žijeme, 
nejsou určeny k zániku, ale jdou vstříc dobré budoucnosti. Věříme, že 
tím rozhodujícím způsobem do nich už ve tvém Synu Ježíši tato 
budoucnost vstoupila. To nám vrací na tvář úsměv a do úst vkládá 
píseň.  Amen 
 
PÍSEŇ č. 236 Ježíši, Pane nejvyšší 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ  

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Pane Ježíši Kriste, ve tvé osobě vstoupila spása do bran 
Jeruzaléma. Ve tvé osobě Hospodin rozhlašuje, co kdysi Izraeli 
zaslíbil, až do dálav země: Že tvůj lid už nikdo nevymaže z tváře země; 
že ho nepřipraví o domov, o bezpečí, o jeho mzdu. Prosíme, otevři 
brány nebeského Jeruzaléma všem zneužívaným, vykořisťovaným 
a okrádaným. Ať zde, ve tvé blízkosti, naleznou útočiště a bezpečí. Ať 
se i oni stanou součástí svatého lidu a Hospodinovými vykoupenými. 
Prosíme tě za všechny, na nichž leží odpovědnost strážců. Ať svou 
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funkci vykovávají svědomitě a s nasazením. Ať nevypouštějí poplašné 
zprávy, ale ať ani nezatajují, co lidi ohrožuje. Především je však učiň 
vnímavé pro každý pohyb prozrazující tvou spásnou přítomnost. Ať 
pro ni otevírají mysl těm, kteří nemají výhled jako oni a snadno proto 
malomyslní. Vrať, Pane, chvalozpěv nejen Jeruzalému, nejen svému 
lidu, ale celému svému stvoření.  

Společně se modlíme: Otče náš… Amen 

POSLÁNÍ 

Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha 
a chrám již neopustí; napíšu na něj jméno svého Boha a jméno 
jeho města, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od 
mého Boha, i jméno své nové. Kdo má uši, slyš, co Duch praví 
církvím .(Zj 3,12-13) 

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. 633 Před trůnem, kam modlitba má pozvedá se 
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HOSPODIN SÁM JE SOUDCE 

VSTUPNÍ SLOVA 

Blahoslavený ten muž, který nechodí po radě bezbožných a na 
cestě hříšníků nestojí a na stolci posměvačů nesedá. Ale 
v zákoně Hospodinově je libost jeho a v zákoně jeho přemýšlí 
dnem i nocí. Nebo bude jako strom štípený při tekutých 
vodách, který ovoce své vydává časem svým, jehožto list 
nevadne a cokoli činiti bude, šťastně mu se povede. (Ž 1,1-3) 
 Amen 

PÍSEŇ č. 1 Kdo nežije dle rady bezbožných 

MODLITBA 

Náš Bože a Pane, děkujeme ti, že jsme se mohli ve zdraví dožít 
této neděle a že teď smíme být tady ve společenství tvého lidu. Často 
na tebe zapomínáme, někdy si na tebe třeba nevzpomeneme celý den. 
Tím více ti děkujeme, že jsi všechno zařídil, abychom se s tebou přece 
setkávali: v den, který jsme se díky tobě naučili mít jako den 
odpočinutí od běžné práce; ve shromáždění, kde nás všecko vede 
k tobě; na místě, které je právě k tomuto cíli vybudováno; ve 
společenství lidí, kteří jsou na tom stejně jako my. Všichni tě 
potřebujeme a ty nás nenecháváš bez odpovědi. Nevyčítáš nám naši 
povrchnost, nepřipomínáš nám prázdná místa a mezery v našem 
duchovním životě, ale jsi tu, jsi nám blízko, abychom tě mohli nalézt 
a slyšet poselství spásy, a dokonce nám k tomu slibuješ i svého Ducha, 
abychom byli nejen vnímavými posluchači, ale i poslušnými činiteli 
tvé vůle. Pokorně tě prosíme, způsob to, aby žádné z těch slov, která 
od tebe přicházejí, nepadlo na zem, ale našlo místo v našem srdci, 
v naší mysli a pak i v našem celém dalším životě. – Není při nás 
mnoho toho, co by se ti mohli líbit, ale ty nás tady na světě chceš mít. 
Ano, ty nás zde potřebuješ, a tak dej, abychom se ti nevzpírali, ale byli 
aspoň trochu světlem a solí – uprostřed světa, který často vypadá 
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všelijak, ale který je stále tvůj. Buď nám všem milostivý, pro Ježíše 
Krista, za nás obětovaného a pro nás vzkříšeného. Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

Poslyšte slova Písma svatého, jak jsou zapsána v 94. žalmu, 
nejprve od verše 1. do 11. a pak od verše 16. do 23.: 

Bože mstiteli, Hospodine, Bože mstiteli, zaskvěj se! Povznes se 
výše…  

PÍSEŇ č. 604 Buď sláva Bohu, chvála Otci 

KÁZÁNÍ 

Základem kázání je 94. žalm, a z něho zejména verše 12. až 
15.: 

Blaze muži, jehož, Hospodine, káráš, jehož svým zákonem 
vyučuješ. Dopřeješ mu klidu v neblahých dnech… 
Přečtené verše připomínají 1. žalm, kterým jsme zahajovali 

tyto bohoslužby. („Blahoslavený ten muž, který nechodí po radě 
bezbožných… Ne tak budou bezbožní, ale jako plevy, které rozhání 
vítr.“) Podobné vyznání je i v našem textu. Ovšem čteme-li ten náš 
žalm celý, vidíme, že to není jen obecné vyznání, sepsané v poklidném 
rozjímání nebo v zátiší pracovny, ale že tato modlitba musela 
vzniknout v přímé návaznosti na to, co skladatel prožíval, a to byly 
události velmi pohnuté. Ale právě tváří v tvář této tvrdé životní realitě 
ještě více vynikne hloubka a obsažnost tohoto vyznání. 

Skladatel žalmu se trápí nad tím, kolik křivd a nespravedlností 
kolem sebe vidí a jak bezostyšně jejich činitelé vystupují. Dotýká se ho 
to tím spíše, že se to neděje někde mezi pohany, ale v jeho vlastním 
lidu. Zřejmě má na mysli lidi z vyšších vrstev izraelské společnosti, 
kteří bezohledně prosazují svoji moc, rozmnožují své majetky a na 
nikoho přitom neberou ohled. Postiženi jsou zejména sirotci, vdovy 
a příchozí (bezdomovci), tedy ti, kteří se sami nemohou bránit a nemají 
nikde zastání. Přitom právě tyto tři skupiny jsou mnohokrát zmíněny 
už v knihách Mojžíšova zákona: jak je potřeba se o ně starat a že sám 
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Hospodin je ochránce vdov a sirotků. To jsou ti „maličcí“ z  Ježíšova 
podobenství o posledním soudu (Mt 25), ke kterým se on sám přiznává 
jako ke svým „nejmenším bratrům“. Podobně to vidí žalmista: Ti 
chamtivci „deptají tvůj lid, Hospodine, činí příkoří dědictví tvému“. 
K tomu navíc ta bezostyšnost, když se s takovým jednáním nejen 
netají, ale přímo vychloubají. „Chrlí drzé řeči, chvástají se tím“, co 
všechno si mohou dovolit. A není to jenom obyčejná pýcha, jako když 
se někdo dostane do ráže a v kruhu sobě rovných vyhlašuje, že „na 
mne nikdo nemá!“ Jejich urážlivá řeč se týká i Pána Boha. „Říkají: 
Hospodin nevidí“, o to se on nestará, je daleko; a kromě toho to 
děláme tak šikovně, že on na to nepřijde. 

Když to čteme, možná se nám vybaví, čeho jsme nejednou 
svědky i dnes: co všechno se děje i v naší společnosti, a nejednou i na 
vysokých místech, kolik lží a podvodů, kolik temných machinací, jak 
nečistým způsobem dosahuje leckdo majetku i moci. Poctivost nebo 
nepoctivost, na tom jako by už tolik nezáleželo. Špinavé peníze 
neexistují. – Ale ono ani nemusí jít o vyložené, velké podvody. Stačí, 
když v tom, co má společnost poskytovat všem, jsou někteří 
opomíjeni. Když se třeba nenápadně upouští od toho, aby základní 
služby byly dostupné i v odlehlých koutech země, aby nezbytnou péčí 
o člověka byla pokryta i vzdálenější místa – nejsou i toto dnešní sirotci 
a vdovy? 

Žalm však nechce vést k tomu, abychom si stýskali na poměry; 
spíše abychom viděli věci v pravém světle. Žalmista přitom připomene 
pět věcí: 

1. Začíná tím, že vše jasně pojmenovává: Nejprve se obrátí 
k samotným činitelům zla, aby jim ukázal, jaká je to pošetilost takto si 
počínat! Osloví je velice nelichotivě: „hlupáci a blázni“, podle 
kralického překladu „lidé hovadní“. To znamená: znáte jenom 
živočišnou, tělesnou, materielní stránku života (jenom ten majetek, 
jenom ty peníze, jenom to vlastní zdraví) a přitom pomíjíte to 
nejdůležitější, totiž vztah k Hospodinu. – Řekne jim to velmi názorně, 
jako malým dětem (9n):  „Copak ten, který stvořil oko, nevidí?“ 
Myslíte si snad, že ten, který dal lidem zrak, je slepý a že mu unikne, 
jak si počínáte? Anebo to vaše vychloubání: „Neslyší  snad ten, který 
učinil ucho“ a který navíc zná i nejskrytější lidské myšlenky? 
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A myslíte si, že ten, který soudí a trestá celé národy, je na vás krátký, 
že na vás jeho spravedlnost nestačí?  

2. Pak se žalmista obrací ke všem, kteří se s takovým 
počínáním setkávají. Co mají dělat? Rezignovat?  Smířit se s tím, že 
taková už je doba a že nezbývá než to vzít na vědomí? Tvářit se, jako 
že se mne to netýká, a tak mít aspoň trochu klid? Nebo se dokonce 
přizpůsobit? Známe to z minulosti. Člověk nesouhlasil, ale tvářil se, 
jako že ano. „Mlčící většina.“ – Hlavně však jde o to, aby odolali 
pokušení jednat podobně. Tady je to naprosto jasné: „Může být tvým 
spojencem trůn zhouby?“ V kralickém překladu je to ještě výraznější: 
Copak je správné „přitovaryšit se ke stolci převrácenosti“?  

Žalmista nikoho neodsuzuje. Dokonce uvede osobní zkušenost 
a naznačí (17), že před takovým pokušením nebyl ochráněn ani on. 
Také jeho noha už „málem klesla“, i jeho noha už „začala ujíždět“ 
(ČEP). A pokorně vyznává: „Kdyby mi Hospodin nebyl ku pomoci“, 
špatně by to se mnou dopadlo, „byl by to můj konec.“ Ale tys mne, 
Bože, neopustil, tys mne nenechal na pospas zlu, „tvé milosrdenství, 
o Hospodine, mne zadrželo“. Včas jsi mě zastavil a obrátil mé myšlení 
správným směrem. – Není taková i naše zkušenost? Kdyby Hospodin 
při nás nestál, kolik špatných rozhodnutí bychom ve svém životě 
učinili. Kolikrát bychom se octli docela jinde. Velmi snadno se dostane 
člověk na cestu zla. I ten nejzbožnější. Tu je na místě pokorné vyznání: 
Jestliže jsem přece obstál, pak ne díky tomu, že jsem měl pevnou vůli, 
ale že on mne neopustil a nenechal mne na pospas zlu. 

3. Žalmista se však neobrací jen k lidem, ale i k Bohu. A prosí 
ho, aby zasáhl. „Bože pomsty, Hospodine, Bože mstiteli, zaskvěj se!“ 
Asi nás to překvapí, v Bibli a v modlitbě bychom něco takového 
nečekali. Není to však nic jiného (možná jen trochu tvrději a naléhavěji 
vyjádřeno), než že Hospodin je Bůh, který odplácí jednomu každému 
podle skutků jeho. Žalmista se prostě dovolává Boha jako soudce, 
který vynese rozsudek a který se také sám postará o trest. V tomto 
smyslu prosí: „Zjev se, ukaž se ve své slávě, ty soudce země, povstaň 
a dej odplatu zpupným!“ (2) 

Přes úvodní oslovení Boha jako mstitele žalm není nesen 
duchem pomstychtivosti. Rozhodně ne ze strany Boží, ale ani ze strany 
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lidské. Žalmistovi nejde o to, aby mohl pocítit zadostiučinění, až ti 
pyšní padnou na ústa a z veškeré jejich slávy bude jenom polní tráva. 

Tímto zvoláním žalmista sobě i nám připomíná, jak to 
s pomstou je: odplata patří Hospodinu a ne nám lidem! On se tu prostě 
dovolává Boha jako soudce; touží po tom, aby Bůh učinil konec všem 
nepravostem, aby v dědictví Hospodinovu (a my řekneme: na tomto 
světě, který přece patří Hospodinu) přece jen byly věci aspoň trochu, 
jak mají být. 

Žalm vede k důvěře v Boha, že tu nejsme jenom my lidé, že 
věci nejsou jen v našich rukou, ale že je tu i Soudce a Pán vší země. 
U něho je soud a spravedlnost. K němu se máme obracet v prvé řadě. 
Už proto, abychom se i v tom svém vlastním (nezbytném 
a oprávněném) úsilí o spravedlnost pohybovali ve správných mezích, 
abychom nebyli vedeni ani závisti vůči těm úspěšným, ani nepropadali 
pomstychtivosti, hněvu a zlobě. 

4. Právě tato skutečnost je v Bibli vícekrát připomenuta, už 
v Starém zákoně. Zaznělo to už v Páté knize Mojžíšově (32,35n): „Má 
je pomsta i odplata, přijde včas a noha činitelů nepravostí zakolísá, den 
jejich bídy se blíží. Hospodin služebníky své obhájí.“ Tento verš cituje 
i apoštol Pavel, když varuje, aby se křesťan tváří v tvář zlu nenechal 
svést k jednání stejně zlému: „Nikomu neoplácejte zlým za zle. 
Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale dejte místo hněvu (to znamená 
hněvu Božímu, tj. Božímu soudu); vždyť je psáno: Mně pomsta, já 
odplatím, praví Pán.“ (Ř 12,17nn) A do třetice to čteme v Listu Židům 
(10,30), kde ovšem to ´Mně pomsta, já odplatím´ je doplněno dalším 
starozákonním citátem, totiž že „soud se začne od domu Božího“. Což 
je dobré slyšet už proto, abychom si pokorně uvědomovali, že pod 
stejným soudem a pod stejnou Boží spravedlnosti stojíme i my sami. 

5. Z toho všeho pak vyrůstá ono vyznání, které tvoří střed 
celého žalmu: Blahoslavený je ten muž, kterého ty cvičíš, Hospodine, 
a ze zákona svého jej vyučuješ. Dopřeješ mu klidu v neblahých dnech, 
zatímco vykopána bude bezbožníku jáma. Vždyť Hospodin svůj lid 
neodvrhne, své dědictví neopustí. Na soudu opět zavládne spravedlnost 
a půjdou za ní všichni, kdo mají přímé srdce. 

Podobně jako v 1. žalmu, i tady je východiskem Hospodinův 
zákon, ve kterém Bůh dává člověku poznat, co je dobré a co je zlé, oč 
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máme usilovat a čemu se vyhýbat. Přitom je výslovně řečeno, že to 
Boží vyučování má někdy i podobu cvičení (kárání). A že to cvičení 
může probíhat i za nesnadných okolností, když ke správnému poznání 
člověk dospívá uprostřed životních zkoušek. (Tak jak o tom – podle 
tohoto žalmu – svědčí i jeho vlastní příběh.) 

A přece, koho takto Bůh vyučuje, je blahoslavený. Je na tom 
dobře. Už proto, že stojí na správném místě. A ovšem i proto, že když 
přijdou neblahé dny, „časy zlé“, není tím zaskočen, nenechá se tím 
vyvést z míry, bude si vědět rady. Má předpoklady, aby se rozhodoval 
správně i v situacích všelijak složitých, kdy se svévolníci roztahují 
a rozkřikují. Bez ohledu na to ubírá se pokojně svou cestou, tj. cestou 
Božího zákona. V jistotě, že tak je to pro něho nejlepší, že tato cesta je 
dobrá a spolehlivá; Hospodin se k ní přiznává, líbí se mu, a proto má 
budoucnost. – Na rozdíl od cesty bezbožných: Říká-li o nich 1. žalm, 
že budou jako plevy hnané větrem, tady je jejich smutný konec 
vyjádřen ještě drastičtěji: Zatímco páší zlo a úspěšně uskutečňují své 
násilnické plány, už se jim kope jáma – což není jen připomenutí 
smrtelnosti a hrobu, ale obraz naprostého odsouzení a zániku. („Zná 
Hospodin cestu spravedlivých, ale cesta bezbožných zahyne.“)  

Toto čtyřverší končí trojím slibem, trojím výhledem do 
budoucna: První je slib, že „Hospodin svůj lid neodvrhne, své dědictví 
neopustí.“ I kdyby se bezbožníkům dařilo je decimovat, až by jich byla 
menšina, Bůh své věrné ochrání a nenechá je na pospas svévolníkům. – 
Za druhé: Hospodin je zárukou, že se dříve nebo později ke slovu 
dostane i pozemská spravedlnost; „na soudu opět zavládne 
spravedlnost“. Tento výhled je vzpruhou i povzbuzením pro všechno 
dobré lidské usilování: že taková činnost má smysl. – A do třetice, že 
tady vždycky budou „lidé přímého srdce“, kteří tuto cestu 
spravedlnosti zvolí a po ní půjdou.  

Nakonec si to „blahoslavenství“ povězme docela konkrétně: 
Blahoslavený každý soudce, který soudí spravedlivě a ne podle 
mocenských zájmů. Blahoslavený chudý, který – když musí leccos 
snášet - se nenechá svést k nepoctivému jednání. Blahoslavený každý, 
kdo  neoplácí zlo zlem. – Ale právě tak: Blahoslavení všichni, kteří 
i ve vysokém postavení (uprostřed všelijakých pokušení) neopouštějí 
to, co jim třeba v dětství bylo vštěpováno spolu s desaterem 
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a s přikázáním lásky k Bohu a bližním. Blahoslavení, kteří přemýšlejí 
ne o tom, jak by se na svém postu udrželi, ale jak by na tom svém 
místě mohli druhým sloužit. A blahoslavení bohatí, kteří nemyslí 
hlavně na to, jak by své majetky ochránili, ale jak by ve svých 
možnostech mohli prospívat druhým. – Prostě blahoslavený každý, 
kdo přijímá Boží zákon a dá se jím vést – v duchu Pána Ježíše Krista. 
Takové jednání se Bohu líbí, a tuto možnost má každý člověk i dnes, 
ten obyčejný stejně jako ten vysoko postavený. Amen 

MODLITBA 

Svatý Bože, všichni jsme nakloněni zvažovat věci příliš po 
svém, podle svého zdání, podle obecných nálad, nebo podle toho, co se 
nám zdá být výhodné. Děkujeme ti, že nás nenecháváš na pospas 
našim vlastním názorům. Děkujeme ti za každé slovo Písma, které nás 
učí vidět věci ve správném světle. Prosíme, buď nám milostivý, 
abychom se tvým Duchem dali vést. Amen 
 
PÍSEŇ č. 388  Aj, jak jsou blahoslavení 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Náš Pane, před očima nám vyvstávají všechna místa našeho 
světa, kde se dějí zlé věci, kde je právo a spravedlnost odsouváno, kde 
se dává přednost osobním výhodám před péčí o každého člověka. 
Myslíme na to, jaký je rozpor mezi tím, co se vyhlašuje jako správné, 
a tím, jak to nejednou dopadá v našem životě. A nejednou se na tom 
podílíme i my sami. Tím více nás to trápí, a proto ti to vše teď 
přinášíme v této modlitbě. 

Prosíme za lidi, kteří jsou v pokušení, že zneužijí svého 
postavení k sobeckým cílům. Prosíme za všechny, kdo pracují v oblasti 
justice. Prosíme za lidi na úřadech, aby byli poctiví a vstřícní. Prosíme 
za ty, kterým se stala nějaká křivda, aby se sami nestávali nepoctivými. 
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Prosíme za rodiče, aby slovy i příkladem stavěli dětem před oči to, 
v čem je pravá hodnota lidského života. Vyprošujeme moudré a citlivé 
jednání pro ty, kteří jsou posláni pomáhat lidem všelijak zuboženým. 
Nedovol nám dělat příliš unáhlené soudy o druhých. Nechť do všech 
těchto míst jako rosa shůry vstupuje dobrota a milosrdenství, trpělivost 
i odvaha. Žehnej, prosíme, každému dobrému dílu, tak aby i na tomto 
našem světě přibývalo toho, co se ti líbí. 

Ve tvém jménu se nyní společně modlíme: Otče náš.. Amen 

POSLÁNÍ 

Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte 
o dobré mezi sebou a vůči všem. Stále se radujte, v modlitbách 
neustávejte, za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží 
v Kristu Ježíši při vás. Plamen Ducha nezhášejte, prorockými 
dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se 
chraňte v každé podobě. (1Te 5,15-22) 

POŽEHNÁNÍ 

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

PÍSEŇ č. 447 Tobě, Bože, děkujeme 
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