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SLYŠ, SIÓNE 

adventní 

VSTUPNÍ SLOVA 

Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého.  

Vystup si na horu vysokou, ty, která neseš radostnou zvěst Siónu, 

co nejvíc zesil svůj hlas, ty, která neseš radostnou zvěst 

Jeruzalému, zesil jej, neboj se! (Iz 40, 9)  

PÍSEŇ č. 261 Aj, čas vzácný přišel 

MODLITBA 

Pane Bože, děkujeme, že i tuto neděli můžeme znovu 

nezaslouženě očekávat na tvé promluvení a tak vzhlédnout ze všech 

strachů a zmatků vlastních i strachů a zmatků tohoto světa k tobě. Tvá 

zaslíbení dalekosáhle přesahují všechno, co dokážeme my sami 

odhadnout a očekávat. Vyznáváme, že ve svém každodenním 

rozhodování nemáme dost odvahy důvěřovat síle bezbranného Kristova 

evangelia a snadno se přizpůsobujeme schématům myšlení a jednání, do 

kterých nás strhává dnešní doba. A pak zůstáváme uzavřeni ve své 

vlastní malosti, strachu o sebe i o církev a stáváme se zmařenou solí. Ale 

ty mezi nás navzdory tomu všemu stále přicházíš, znovu nás zastavuješ 

a oslovuješ. Za tento adventní div ti děkujeme. Otevři nám, prosíme, 

i dnes uši, oči a srdce, abychom znovu zaslechli tvůj hlas a nově 

porozuměli tomu, jak věci našeho života i tohoto světa vidíš ty. Obnov 

naši víru, lásku a naději proměňující mocí Kristova evangelia. Na tebe 

očekáváme.        Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

První čtení Písma svatého je z Evangelia podle Matouše, 

21. kapitoly, prvních 5 veršů:  
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Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové 

hoře… 

PÍSEŇ č. 239 (Svítá) Připravujte cestu  

KÁZÁNÍ 

Základ kázání je z Proroctví Izajáše, 52. kapitoly, kde ve verši 

7. čteme: 

Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství 

nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje 

spásu, jenž Siónu hlásá: „Tvůj Bůh kraluje!“  

Slyš, Sióne, tvůj Bůh kraluje. Úplně prvním adresátům těchto 

prorockých slov muselo, sestry a bratři, to, co zde slyšeli, připadat jako 

slovo z jiného světa, a tak trochu jako výkřik někoho, kdo vůbec 

nevnímá skutečnou realitu. Za prvé už to oslovení, Sióne, a za druhé 

ovšem také to, když jim prorok vzkazuje, že jejich Bůh kraluje. Vždyť 

oni přece právě teď zažívají a mají před očima pravý opak. Jsou už pěkně 

dlouhou dobu někde v babylonském zajetí a ze všech stran slyší něco 

docela jiného: Kraluje babylonský král a jeho božstvo Marduk. Ten váš 

Hospodin už dávno odešel do propadliště dějin a svou roli v tomto světě 

jednou provždy dohrál. Vždyť jeho chrám už mnoho let nestojí a z jeho 

města jsou rozvaliny. Tak se s tím konečně smiřte a zařiďte si život podle 

toho. Věřit v takové situaci, že Hospodin přesto kraluje, to vůbec není 

jen tak. 

Hrstky judských přesídlenců sedí někde u babylonských řek 

Eufratu a Tigridu a na Sión opravdu už jenom vzpomínají. Je sice krásné, 

že ve svých žalmových písničkách zpívají: Nikdy na Sión 

nezapomeneme, ale ono to „nezapomeneme“ prostě nestačí na výhled 

do budoucnosti, o který by bylo možné se i v časech všelijakého úhoru 

a nejistoty pevně opřít. Dodnes si ve své víře uvědomujeme jako prostou 

pravdu, že je sice pěkné připomínat si to, co bylo, ale že Boží slovo je 

tu proto, aby hovořilo především do toho, co je a co očekáváme. A jak 

je to s tím Siónem? Sión je jeruzalémská hora, na které stál Hospodinův 

chrám. Je to místo, které je ve víře a vyznání Izraele spojeno se slibem 

Hospodinovy blízkostí a přítomnosti. Takový slib dal Hospodin už králi 
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Davidovi a králi Šalomounovi. Jenže tento siónský chrám je teď 

v troskách. Spolu s ním jako by přestala platit i všechna Boží zaslíbení 

a zbývala jen hezká minulost.  

Ale teď to prorok tím oslovením postaví do naprosto nových 

souvislostí. Hloučky, které už v Babylóně nedovedou uchopit ve víře 

svou budoucnost, oslovuje: Slyš, Sióne! Už tohle „slyš“ je v Bibli 

vždycky nadějné a ukazuje k tomu nejpodstatnějšímu. Slyš, nastraž 

svoje uši ještě jiným směrem než k tomu, co k tobě ze všech stran 

doléhá. Naslouchej hlasu svých proroků. Obrať teď svůj zřetel 

k Hospodinu. Neber vážně, že už do toho nemá co říci. Znovu se v tom 

pravém slova smyslu před Hospodinem ztiš a čekej na něj. Proto přece 

i my chodíme na bohoslužby, abychom naslouchali ještě jinému hlasu, 

než řečem, které slyšíme okolo sebe a kterým často dopřáváme víc 

sluchu, než Pánu Bohu. Ale pak přichází to samotné oslovení „Sióne“, 

a najednou to slovo začíná mít docela jiný význam. Je jasné, že se tu 

prorok neobrací k nějaké vzdálené troskami poseté chrámové hoře, ale 

že se obrací k živým lidem, kteří žijí tady a teď. Vy sami jste teď, v tuto 

chvíli, tím Siónem! Sión už tu není hora, ale je to živé společenství, 

kterému Hospodin navzdory všemu zaslibuje svou přítomnost… Však 

to zpíváme také v mnoha adventních písních: Sióne, prozpěvuj. Živí lidé 

mají prozpěvovat Pánu. Církev má zpívat Pánu, a to v každé situaci. Vy 

sami jste tím Siónem: Vy, kteří si s mnohým teď nevíte rady, vy, kteří ve 

své křehké víře tak snadno podléháte skepsi a beznaději, vy, kteří ze 

žhavé přítomné naděje a potěšení Božího slova dovedete někdy tak 

snadno udělat už jen vzpomínku na něco minulého a pak řešíte svoje 

přítomné problémy a otázky, jako by Boha nebylo… Vy jste tím Siónem. 

Tak si to znovu odslabikujte. 

Stále jde o přítomné společenství Božího lidu, které tu stále je 

a které si i v té momentálně mizerné situaci má především uvědomit 

samo sebe, čím je a čím zůstává. A jaká naděje se z jeho života neztratila. 

To je užitečné připomínat si i v dnešní době, kdy stojíme se svou vírou 

v církvi i v jednotlivých sborech na jisté křižovatce a ptáme se, jak dál. 

Mnohé maličké sbory si víc a víc začínají klást otázku: Bude nějaké dál? 

Co když to neutáhneme, co když na to nebudeme mít? Je vždycky dobré 

si uvědomit a připomenout, v čem a v kom spočívá naše identita víry, 

a s tím i naše nejvlastnější zakotvení. Na kom a na čem skutečně záleží. 
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Uvědomit si, čím jsme a proč tu jsme. Vy sami jste tím Siónem, 

uprostřed kterého chce Pán Bůh znovu uvádět ve známost svou dobrou 

vládu. Jste a zůstáváte jako ta jeruzalémská hora znamením jeho 

přítomnosti, a to i ve světě, který Pána Boha už odepsal, pohřbil, 

nepočítá s ním… Odsunul ho do minulosti jako něco, bez čeho se 

obejde. Vy s ním počítejte a ničím se od toho nenechte odvést a odradit. 

Jde tu o jednotlivce i o celé společenství. Stav svůj život poctivě 

před Hospodina. Vyznávej také, že sis mnohou mizérii a bídu zavinil 

sám svou nevěrohodností. Tím, že jsi fakticky s Pánem Bohem ve svém 

každodenním životě nepočítal a nepočítáš. Ale on se přesto z tvého 

života nestahuje, on je ti stále přítomný, on tě stále provází, on tě tu stále 

chce mít jako svého. On je i s tím naším společenstvím a nepřestává je 

doprovázet. A tak se nechme i my zase znovu povzbudit a s novou 

důvěrou zahrnujme Boží věrnost a jeho zaslíbení do svého života – jako 

něco, co i nám může otvírat nové pohledy, dát novou duchovní vzpruhu 

a taky znovu připomenout naši vlastní odpovědnost i za to, uprostřed 

čeho žijeme. 

Najednou se prorokovým slovem stává z těch hloučků, které už 

namnoze ztrácejí svou vlastní řeč, zase Boží lid, společenství lidí Pánem 

Bohem zastavených a povolaných. Ty jsi tím Siónem a nezáleží na tom, 

jestli se scházíš ve velikém chrámu nebo v malé modlitebně. A dokonce 

vůbec nezáleží na tom, jestli druzí budou brát tvou víru vážně a jestli 

budou vážně brát tvou církev. A dokonce nehraje žádnou roli ani to, že 

naprostá většina lidí kolem tebe ve tvého Boha nevěří. Když Židé končí 

své bohoslužby a rozcházejí se do svých domovů a do všedního týdne, 

tak prosí: Učiň, Pane, aby se v nás, v nás naplnila slova Písma: Tvůj Bůh 

kraluje… Učiň, Pane Bože, aby i v nás, v našem životě a v našem sboru 

byla patrná tvá dobrá vláda, i když je zatím skrytá a není všem zřejmá… 

Za toto i my můžeme a máme prosit. Tam to vždycky musí začínat. 

U mne a u tebe, u našich třeba nepatrných a v některých případech 

i docela zdecimovaných společenství, která někdy už ani sama nemají 

velké mínění o své budoucnosti. I za ně prosme, aby je tato adventní 

naděje Boží přítomnosti zase duchovně napřimovala a dávala jim 

odvahu něco dělat pro budoucnost, vidět ji s odvahou.  

Tvůj Bůh kraluje a chce kralovat v tobě, skrze tebe. Jak jinak 

máme dosvědčovat, že se Pán Bůh z tohoto světa nestáhl a že to, k čemu 
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nás v životě vede, má budoucnost. Jak jinak, než že budeme především 

prosit za to, aby se ta dobrá Boží přítomnost projevovala také v našich 

osobních životech, v tom, jak jednáme s druhými. I v tom, že si pak lidé 

budou do našich společenství přicházet pro skutečnou naději, která 

nebude moralizovat, ale pomůže jim orientovat se a neztratit se v této 

nesnadné a náročné době. O to jde, aby to zaslíbení, že tvůj Bůh kraluje, 

vstupovalo vždycky nově do našeho života, do našeho sboru, do naší 

církve, i do našeho okolí. Zaslíbení, že on zůstává Pánem nad vším 

chaotickým, čím můžeme procházet sami, v rodinách, v církvi, ve 

společnosti. Bůh je přítomen, i když se to třeba tak nejeví. V tom je to 

prorocké slovo jedinečné. Že nás vždycky, v každé situaci vrací k tomu 

pevnému základu, který je v Bohu. A že nám zároveň adresně 

připomíná: Vždyť ty sám, vy sami jste tím Siónem, ze kterého má jako 

adventní světlo vycházet tato naděje, že to Pán Bůh s námi nevzdal a že 

k nám nepřestává být milostivý.  

Ó jak krásné na horách nohy toho, ježto potěšené věci zvěstuje 

a ohlašuje pokoj. Ne pokoj ledajaký, ale ten pokoj Boží. Pokoj Boží, 

který nevede k tomu, že chci mít od všeho pokoj a klid. Někdy i v církvi 

bychom byli nejraději, kdyby nás nikdo moc neotravoval a nekladl nám 

šťouravé a nepříjemné otázky. O takový pokoj však nejde. Jde o pokoj, 

který směřuje k dobrému řádu všech věcí a vztahů, a také k nápravě 

toho, co sami kazíme. Pro jeho závan a inspiraci si choďme ke slovu 

Božímu, pro ten si choďme jako lační a žízniví ke stolu Páně. Ó jak 

krásné nohy toho, který tento pokoj ohlašuje…  Schválně tu cituji 

z přesnějšího Kralického překladu. Krásné jsou nohy, které tento pokoj 

ohlašují, za takovými stojí za to se ohlédnout, takovým stojí zato 

věnovat pozornost. Ten obraz nás odkazuje k tomu, že bychom si měli 

nohy uběhat s tou potěšující adventní zvěstí, že se Bůh nevzdálil 

z našeho světa, že s námi solidárně nese naše problémy. A i když nás 

soudí a někdy v našem životě i nechává shořet věci, na které se bláhově 

a falešně spoléháme, že je to nakonec k našemu dobrému a k našemu 

duchovnímu užitku. Vždyť to, že Bůh je s námi, je stále to nejdůležitější 

a nejvlastnější, co máme z našich společenství předávat. A že i dnes jde 

o to, aby tu takové nohy, které s tím poběží životem, byly.  

Tvůj Bůh kraluje, a my k tomu smíme připojit také naše 

křesťanské vyznání: Kristus kraluje. Tvůj Bůh kraluje ne tak, jako mnozí 
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mocipáni, ale tak, že přichází jako král pokorný a tichý. Přichází k nám 

v tom, co do našeho života přináší tak jedinečně Ježíš, když nám říká: 

Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Toho se držme, 

tomu se otvírejme, i když je jeho kralování všelijak skryté a nenápadné 

a někdy ho zkreslí i nevěrohodnost jeho vlastních vyznavačů. Jen si 

nenechme vzít a ničím zastřít tu adventní naději, že Bůh takto ježíšovsky 

i do našeho života skutečně přichází, že v něm takto chce jednat a takto 

i z nás tvořit svoje lidi na této zemi.     Amen 

MODLITBA 

Pane Bože, prosíme, učiň, aby se v nás z tvé milosti naplnila 

slova, která jsme slyšeli: Tvůj Bůh kraluje.      Amen 

 

PÍSEŇ č. 273 Zvedněte, brány, svrchků svých 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Pane náš, modlíme se za naše sborová společenství, aby byla 

místy otevřenými všem potřebným a hledajícím, místy pokoje a smíření. 

Pane, smiluj se!  

Modlíme se za sborová společenství, která se bojí o svou 

budoucnost. Obnovuj jejich víru a naději. Pane, smiluj se! 

Modlíme se za ty, kdo procházejí trápením duše i těla. Pane, 

smiluj se! 

Modlíme se za lidi, kteří trpí ve válečných konfliktech, za 

pronásledované, vězněné, za lidi, kteří ztratili své domovy. Pane, smiluj 

se! 

Modlíme se za ty, kdo vědomě rozsévají zlo. Prosíme, proměňuj 

jejich tvrdá srdce. Pane, smiluj se! 

Modlíme se za všechny, kdo nesou odpovědnost za pokoj ve 

světě, aby nacházeli cesty, které vedou k porozumění a spolupráci. Pane, 

smiluj se! 
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Obnovuj, prosíme, naši důvěru, že zůstáváš Pánem nad námi 

i nad tímto světem, obnovuj naši důvěru v proměňující sílu 

milosrdenství a odpuštění. Pane, smiluj se! 

Své prosby vložme nyní do tiché modlitby… 

Společně prosme: Otče náš…    Amen 

POSLÁNÍ 

Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy 

a oblečme se ve zbroj světla. (Ř 13, 12) 

POŽEHNÁNÍ 

Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost 

Ducha svatého se všemi vámi.  Amen 

 

PÍSEŇ č. 685 I když se rozcházíme (verše 1 a 5) 
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PŘIPRAVTE SRDCE – PÁN BLÍZKO 

adventní 

VSTUPNÍ SLOVA 

Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž 

přijíti má!  

Brány, zvedněte výše svá nadpraží! Výše je zvedněte, vchody 

věčné, ať může vejít Král slávy! Kdo je Král slávy? Hospodin 

zástupů, on je Král slávy!" (Ž 24,9–10) Amen 

PÍSEŇ č.  260 Otče všemohoucí 

MODLITBA 

Hospodine, svatý Bože, Pane náš, děkujeme ti za to, že o nás 

stojíš. Nejen pro naše předky ve víře, ale i pro nás jsi poslal svého Syna 

Ježíše Krista. Dal jsi mu zakusit plný lidský úděl, vydal jsi ho napospas 

smrti. Za nás jsi ho vydal a pro nás jsi ho vzkřísil, aby se mohl stát 

i naším životem – světlem uprostřed temnot, nadějí uprostřed 

bezvýhlednosti, pravdou uprostřed rozbředlosti. Pane, děkujeme ti za to, 

že o nás stále stojíš, nanovo nám Krista připomínáš, povzbuzuješ nás 

k víře, a tak nás vytahuješ z povrchnosti a prázdnoty. Bože, děkujeme ti 

za to, že nás vidíš pravdivě. Že nás nechválíš za naše nevěrnosti, za naši 

nedůslednost, za naše sudičství, za naši duchovní mdlobu. Ale také nás 

pro to všechno hned neodsuzuješ, nýbrž máš pro nás i této neděle novou 

porci svého Ducha, novou naději, nové pozvání. Dej, ať ho dovedeme 

radostně přijmout.       Amen 

 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

První čtení Písma svatého je z Listu apoštola Pavla Římanům, 

6. kapitoly, od 1. do 13. verše: 
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Co tedy máme říci? Že máme dál žít v hříchu, aby se rozhojnila 

milost?  Naprosto ne! Hříchu jsme přece zemřeli… 

PÍSEŇ č. 259 Navštiv nás, Kriste žádoucí 

KÁZÁNÍ 

Základ kázání je z Proroctví Izajáše, 40. kapitoly, od 3. do 

5. verše. Vyslechněme, jak je to v překladu Bible kralické: 

Hlas volajícího: Připravte na poušti cestu Hospodinovu, přímou 

učiňte na pustině stezku Boha našeho. Každé údolí ať jest 

vyvýšeno a všeliká hora i pahrbek ať jest snížen; což jest 

křivého, ať jest přímé, a místa nerovná ať jsou rovinou. Nebo se 

zjeví sláva Hospodinova a uzří všeliké tělo spolu, že ústa 

Hospodinova mluvila. 

Pustinu a poušť můžeme zažívat i v té naší krásné české krajině, 

plné půvabných měst a vesniček, vodních zdrojů, v krajině oplývající 

mlékem a strdím, v krajině dostatku. Prorok Izajáš promluvil k Židům 

v Babylóně ve chvíli, kdy jim zas až tak zle nebylo. Mohli zakládat 

zahrady a vinice, stavět a kupovat domy. Co jim chybělo? – Co nám 

chybí?  

V biblickém pohledu i štědrá země se stává pouští pro tvrdost 

lidských srdcí. A tak i svět zabydlený lidmi a zaplněný věcmi může být 

pustinou – tam, kde převládne povrchnost, prázdnota vztahů a všednost 

věcí. Kde vlastně žiji – to se nepozná podle vnějšku, ale podle vnitřku. 

Podle toho, jací jsme, podle toho náš svět vypadá. A tak každé místo 

neradostné a nenadějné je pouští. Poušť je tam, kde jsme daleko od 

Boha. 

Žijeme v pustině? Nic však není ztraceno. I v pustině se může 

něco začít dít. Je slyšet osamělé volání. Promlouvá prorocký hlas.  

Prorocký hlas někdy jenom řekne, že císař je nahý. Řekne 

pravdu. Někdy vzbudí odpor, ale jindy strhne a přesvědčí. Co volá tento 

osamělý hlas na poušti? Hlas Izajášův zvěstuje příchod Hospodinovy 

slávy. Potěšující zprávu – na utrápené, nesvobodné ani na ztučnělé 

a lhostejné nezapomněl Ten, který nastoluje právo a spravedlnost 

a přináší milosrdenství a odpuštění. Bůh nezapomněl na ty, kdo se mu 
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vzdálili. Hospodin je blízko – a proto mu připravte stezku, připravte 

srdce! 

Hlasem volajícím na poušti je dnes pro nás zvěst adventu. 

Advent říká: hle, do pustiny a prázdnoty vstupuje Bůh v osobě Ježíše 

Krista. Potěšující zpráva – i na té naší poušti se můžeme setkat 

s pravdou, láskou a odpuštěním. Už nám jde vstříc! Pán blízko – 

připravte srdce! Přímou učiňte na pustině stezku Boha našeho! 

Vyrovnejte pro něj cestu! 

Advent apeluje na naši víru: Ježíš Kristus přichází! Ne, tady 

nejde o víru, že se narodí Ježíšek, ale o víru, že do světa (do našeho 

života) opět vstoupí láska, naděje, svaté, věčné Boží věci, v nichž je 

pravý život, naše bytí. Už je to těsně před námi. A přece, kolikrát to 

nevidíme, nemůžeme se toho dobrat. Něco se mezi nás staví, něco se 

nakupilo mezi nás a v ústrety nám přicházejícího Božího vyslance 

Krista. Proč musí prorok volat: „Přímou učiňte cestu!“?  

Naše duše se podobají členitému terénu, kde se nalézá všecko 

možné, kde kupíme nepotřebné harampádí, které komplikuje cestu Boží 

naděje k našemu srdci. Těch zákrutů, překážek, příkopů a barikád – naše 

strachy, naše ukřivděnost, pýcha, iluze soběstačnosti, ublíženost, citová 

závislost a nade vším potřeba sebe ospravedlnit. A ovšem, nejen my 

sami takto stavíme Bohu překážky, ale terén našeho srdce činí 

neschůdným i jiní. Události, zážitky či slova druhých lidí nás také 

mohou zatvrdit a obrnit. Zvláště v citlivém období dětství může něco 

člověka negativně poznamenat do té míry, že Božím věcem už do konce 

života otevřen není. 

Přijímáme tisíce a milióny podnětů, terén naší duše je všelijak 

křivolaký. Kristus přichází, Pán blízko, blízko je láska a naděje, ale my 

na ně přes svou bagáž nedohlédneme. Zůstáváme odloučeni od naděje, 

od zdroje odpuštění, odvahy k pravdě, síly k životu, zůstáváme 

v neschůdné temnotě, ve zbabělosti srdce, v malomyslnosti ducha. 

Prorok povzbuzuje a bouří: Tak už dost zákrutů a barikád ve 

vašich srdcích! Přímou učiňte cestu Hospodinovu! Každé údolí ať je 

vyvýšeno, každý pahrbek ať je snížen! Co jest křivého ve vašem srdci, 

ať je přímé! A místa nerovná ať jsou rovinou! Odstraňte překážky, 

zbourejte zdi, otevřete svá srdce dokořán! Vpusťte Ducha Božího bez 
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zábran, nechte se proniknout a podmanit Božím Slovem, které přichází 

a které promění pustiny v rozkvetlou zahradu. 

Přímost – jak je nádherná, silná ve své prostotě! Jak krásné je 

normálně být pravdivý, milující! Tušíme, víme, pevně věříme, že 

odpustit provinění je mnohem větší síla než lpět na svém hněvu. Že 

dávat zadarmo působí mnohem větší radost než chladné výpočty. Že 

pravda činí svobodným (od ohledu na vlastní postavení i na mínění 

druhých). Že nepočítat křivdy posiluje velkorysost ducha, že výhled 

k Boží budoucnosti přemáhá zlobu a naříkání. Že láska vyhání pýchu. 

Že naděje dává odvahu proti úzkostem a obavám. Víme o tom všem, 

a přece znovu zabředáváme do svého křivolakého taktizování plného 

strachů a falešných nadějí. – Kde vzít sílu k toužené přímosti? Jak 

zdolat, co si hrneme před sebou?  

Apoštol Pavel v Listu Římanům (jak jsme četli) ukazuje cestu: 

Tyhle překážky se nezdolávají mravní silou, odhodláním ani duchovní 

urputností, nýbrž – paradoxně – odevzdáním, důvěrou a spolehnutím. 

Spolehnutím nikoli na svoje síly, nýbrž na uchopení od toho, který 

přichází z druhé strany.  

Advent. Radostný, osvobodivý. Pán přichází. Můžeme se 

narovnat, můžeme vykročit, můžeme promluvit, odmítnout či obejmout. 

Jednat na rovinu. Na Boží rovinu.    Amen 

MODLITBA 

Dárce přímosti, ukaž se nám a proveď nás těsnou bránou 

a úzkou cestou do svého království pravdy!    Amen 

 
PÍSEŇ č. 669 Přijď, Spasiteli 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Pane, prosíme a přimlouváme se za všechny, kdo žijí v prostředí 

deformovaném lží, nátlakem, skrytými zájmy, kdo jsou manipulováni 

a zneužíváni. 
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Prosíme za ty, kdo trpí pro pravdu a spravedlnost.  

Prosíme za nemocné a umírající, zvláště za ty, kterým lékaři 

a jejich blízcí lžou.  

Prosíme za odvahu k pravdě, prosíme za všechny, kdo usilují 

o přímost a pravdivost v církvi i ve světě. 

Otče náš… 

POSLÁNÍ 

Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které 

vychází z Božích úst. (Mt 4, 4) 

POŽEHNÁNÍ 

Hospodin tě požehná a ochrání tě, Hospodin rozjasní nad tebou 

svou tvář a bude ti milostiv, Hospodin obrátí k tobě svou tvář 

a obdaří tě pokojem. Amen 

PÍSEŇ č. 489 Tvé požehnání, dobrý Otče 
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VÁNOCE – ŠTĚPÁN 

VSTUPNÍ SLOVA 

Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží, dar a přítomnost Ducha 

svatého se všemi námi!       Amen 

Hospodin kraluje! Zajásej, země, raduj se, ostrovů množství! 

Nebesa hlásají jeho spravedlnost a všechny národy vidí jeho 

slávu. (Ž 97, 1 .6) Amen 

PÍSEŇ č. 278 Velebme vždy s veselím 

MODLITBA 

Hospodine, svatý a věčný Bože, ty jsi poslal svého Syna na svět 

a za to ti děkujeme. Tvému Synu Ježíši Kristu se přicházíme dobrovolně 

a s radostí poklonit. Je pro nás zjevením tvé bezprostřední blízkosti ve 

světě fascinovaném velikostí a mocí, je pro nás znamením svobody ve 

světě příkazů, zákazů a nutností, je pro nás svědectvím lásky živé a žité, 

která se nerozplývá pod náporem všednosti, je pro nás nadějí na lidskost, 

která dává prostor pravdě i milosti. Pane, stal ses člověkem, abys nám 

byl nejbližší, dej, ať my jsme ve svém člověčenství blízko tobě. Prosíme 

o tvé požehnání všem, kdo se dnes scházejí a s důvěrou k tobě vzhlížejí, 

prosíme o tvé požehnání celému tvému stvoření.   Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

První čtení Písma svatého je z Evangelia podle Matouše: 

nejprve z 2. kapitoly od verše 1. do 6., pak z kapitoly 13. od verše 31. 

do 35.: 

Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda… 

Ještě jiné podobenství jim předložil: „Království nebeské je jako 

hořčičné zrno…“ 

PÍSEŇ č. 320 (Svítá) Syn Boží se nám narodil (EZ 281 Narodil se 

            Kristus Pán) 
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KÁZÁNÍ 

Druhé biblické čtení, které je i základem kázání, je z knihy 

Proroctví Micheáše, 5. kapitoly, od verše 1. do začátku verše 4.: 

A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, 

z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je 

odpradávna, ode dnů věčných. I když je Hospodin vydá v plen 

do chvíle, než rodička porodí, zbytek jeho bratří se vrátí zpět 

k synům Izraele. I postaví se a bude je pást v Hospodinově moci, 

ve vyvýšeném jménu Hospodina, svého Boha, a budou bydlet 

bezpečně; jeho velikost bude nyní sahat až do dálav země. A on 

sám bude pokoj. 

Slavíme Vánoce. Je to událost, kterou prožívá celá společnost. 

Těžko si představit někoho v naší zemi, kdo by tím nějak nebyl dotčen. 

Veliká věc. A nejsme na světě zdaleka jediní, kdo Vánoce slaví.  

Když se člověk zamyslí nad tím, jakých rozměrů Vánoce 

nabraly (hýbou dokonce ekonomikou!) a z jakého nepatrného počátku 

přitom vyrostly, musí se podivovat, nebo se smát, nebo se chytat za 

hlavu. Impulsem pro tuto dnes tak významnou událost bylo narození 

jednoho židovského dítěte v malém městečku. Betlém (přes všechen 

zájem turistů) je dodnes vlastně díra. A celý Izrael jen flíček na mapě 

světa.  

A teď si představte, že někdy 700 let před Kristovým narozením 

jako by přesně o tomhle mluvil prorok Micheáš: „Ačkoli jsi, Betléme, 

nejmenší, z tebe vyjde ten, jenž bude vládcem...“ Přitom nejmenší tady 

znamená nepatrný, přehlížený, nicotný. A přece se stane tak 

významným, dokonce vůdcem, tím, kdo bude rozhodovat.  

Nevíme, jestli prorok viděl tak daleko dopředu. Spíš se zdá, že 

po způsobu tehdejších izraelských proroků mluvil ke svým 

současníkům. Byla to doba, kdy královský dvůr v Jeruzalémě byl 

zkorumpovaný. Namyšlený, zdánlivě sice velkolepý, ale skutečné vlády 

neschopný, neboť byl zcela ve vleku partikulárních zájmů. Micheáš sice 

mluví o budoucnosti, ale svým posluchačům připomíná minulost: že je 

to jako za krále Saula, za toho, co byl sice o hlavu vyšší než ostatní 

smrtelníci, ale nevypočitatelný, náladový a nespolehlivý. A jako tenkrát 
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si Hospodin zvolil jiného krále, nenápadného pastýře Davida, 

nejmladšího syna z nevýznamné rodiny v Betlémě, tak že tomu může 

být (a jistě bude) i tentokrát. Z podceňovaných povstane nový David. 

Prorok se vysmívá pýše a významnosti, kterou si vysoce postavení rádi 

připisují (nemusí to platit jen o politicích, ale třeba i o církvi). Bůh dá, 

a najednou zjistíte, že hlavní proud neteče hlavním korytem.  

Křesťané tohle proroctví vztáhli na Ježíše z Nazareta. A udělali 

to už ve chvíli, kdy Ježíš byl ještě ten nepatrný, přehlížený potulný 

kazatel z Galileje, náboženskými židovskými autoritami zavržený. Ten 

mimo hlavní koryto. Křesťané však do něho vložili svou důvěru, že 

právě on je tím, který nakonec bude vůdčím slovem, bude tím 

rozhodujícím. Mesiášem, Kristem. A možná se jim tohle proroctví také 

(jako i nám dnes) spojilo s Ježíšovým podobenstvím o hořčičném zrnu 

– zcela nepatrném, které však přece vyroste ve strom, na němž si 

dokonce ptáci mohou zbudovat svá hnízda. Dobře porozuměli tomu, že 

kontrast mezi nepatrným počátkem a velikým dopadem je jakýmsi 

paradoxním principem celého Ježíšova života i dalšího působení jeho 

Ducha. Tohle je, myslím, důležité: Micheášovo proroctví a Ježíšovo 

podobenství se nenaplnilo tím, že se křesťanství rozrostlo a rozšířilo po 

světě. Vnější rozmach křesťanství nelze ztotožňovat s královstvím 

nebeským, o kterém mluví Ježíš. Možná naopak – v dobách svého 

největšího rozmachu křesťanství možná nejvíc ztrácelo ze zřetele to 

podstatné – aspoň takový je protestantský pohled. Podobenství 

o hořčičném zrnu je pořád teprve před námi – kontrast mezi nepatrným 

počátkem nyní a velikým dopadem potom jsou jakýmsi paradoxním 

principem celého Ježíšova života i dalšího působení jeho Ducha. Je to 

něco, co se pořád vrací, v čem jsme pořád na počátku. Micheášovo 

proroctví je hodně jazykově obtížné, nesnadné na pochopení. Jako by 

mluvil o nějakém čase, který musí proběhnout, než se ty věci stanou. 

„Než rodička porodí“, to se nedá uspěchat. A ten čas, zdá se, bude zlý, 

bude zkouškou, budou čemusi vydáni napospas a jen zbytek se vrátí 

– a teprve pak je ten z Betléma vzešlý bude vodit po pastvě a ochraňovat. 

Nějaký čas je také nutný i v Ježíšově podobenství – k tomu, aby 

bylina vyrostla a kvas prokvasil těsto.  

Vánoce tu nejsou od toho, abychom jen užasli nad tím, jak nám 

to betlémské dítě narostlo, ale abychom byli posíleni ve víře, že cokoli 
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nepatrného v jeho Duchu bude dnes zaseto, nebude zmařeno, ale přinese 

časem své dobré ovoce. Jsou místa ve světě, kde se roztahuje bezostyšné 

násilí. Pro nás žijící v míru nepředstavitelné. Peklo. Ale právě 

v souvislosti s tím dnešním textem a s Vánocemi si troufneme doufat, 

že pro dobrou budoucnost toho místa, pro budoucnost jeho přeživších, 

bude možná rozhodující, zdali se tam odehrají nějaké ty zdánlivě 

nepatrné události v Kristově duchu (na kterých se vůbec nemusejí 

podílet jen křesťané). Samozřejmě k tomu, aby se nějak zastavilo šílené 

násilí, je třeba síla, ale pro skutečnou budoucnost bude rozhodující, zdali 

se už uprostřed toho běsnění zaseje setba nekontaminovaná nenávistí. 

Něco mimo hlavní zprávy, něco natolik nepatrného, co média nezachytí, 

ale co je dílem Kristova Ducha, dílem nepochopitelné, 

nepravděpodobné důvěry, naděje, lásky.  

Jistěže zlo se šíří a roste daleko snadněji! Kdo zasévá vítr, sklízí 

bouři. Malý kamínek uvedený neuváženě do pohybu strhne zničující 

lavinu. Pohyb shora dolů, pouhou gravitací, gravitací lidského srdce, 

které se nechá snadno zmanipulovat a strhnout ke zlému. Ale právě 

v tomto kontextu je třeba říci: Boží království má přesto šanci. Boží 

království má budoucnost.  

K Vánocům patří svátek prvního křesťanského mučedníka 

Štěpána. Ten je spojen s Kristovým narozením právě proto, že připomíná 

realitu zla i sílu Kristova ducha. Štěpán je obklopen zlobou 

a nepřátelstvím. Jeden sáhne po kameni a strhne další. Lavina nenávistí 

se valí. A tu Štěpán následuje svého Mistra a po Ježíšovi opakuje jeho 

slova: „Odpusť jim, Pane, tento hřích.“ To je setba naděje pro 

budoucnost. To je pravý odkaz betlémského dítěte.   Amen 

MODLITBA 

Pane Kriste, snažně věříme, že se z tohoto světa nenecháš 

vytlačit, že přijdeš a přicházíš. Tvůj Duch vane, kam chce, a dává nám 

nejistým odvahu tě následovat.     Amen 

 
PÍSEŇ č. 304 V tmách čekáme 
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SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Pane, tvá je všechna země a ti, kdo na ní sídlí. A tak věříme, že 

tvá milost platí všemu stvoření. A když se přimlouváme za ohrožené, 

zraněné a ztracené, že jsme v souladu s tvou vůlí. 

Přimlouváme se a prosíme zvláště za ty, kdo za sebe prosit 

nedovedou. Za ty, kdo se nemodlí. Za ty, které umlčela nemoc, násilí 

nebo vlastní pýcha a omezenost. 

Přimlouváme se a prosíme za ty, kdo potřebují odpuštění. 

Zvláště pak za ty, kdo odpuštění potřebují, ale neprosí o ně. Za ty, kdo 

svou vinu nevidí nebo nepřiznávají nebo odpuštěním pohrdají.  

Prosíme a přimlouváme se za tvou církev, která jen díky tvé živé 

přítomnosti a působení tvého Ducha může překročit svou malost 

a ustrašenost, a nadechnout se k velkorysému výhledu a naději.   

Otče náš…      Amen 

POSLÁNÍ 

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle. Bůh 

má ve vás zalíbení. (L 2,14) 

POŽEHNÁNÍ 

Hospodin tě požehná a ochrání tě, Hospodin rozjasní nad tebou 

svou tvář a bude ti milostiv, Hospodin obrátí k tobě svou tvář 

a obdaří tě pokojem. Amen 

PÍSEŇ č. 649 V tobě je radost  
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NOVOROČNÍ 

VSTUPNÍ SLOVA 

Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a  přítomnost 

Ducha svatého se všemi vámi. 

Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! 

Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho 

ujímáš? (Ž 8, 1 a 5) Amen 

PÍSEŇ č. 546 Má duše, Pána svého chval 

MODLITBA 

Pane Bože a v Ježíši Kristu náš laskavý Otče, děkujeme, že 

nemusíme nový občanský rok začínat vlastními předsevzetími, ale 

můžeme se znovu zaposlouchat do slov tvých svědků, kteří nám 

vyprávějí o tvém doprovázení na cestě života a o tvé věrnosti. Ta i nás 

držela a drží. Ty nejlépe víš, co všechno jsme dnes přinesli s sebou, co 

nás tíží, z čeho máme radost, v čem hledíme do dnů nového roku 

s obavami a nejistotami. Prosíme, abys všechno to, co přijde, prozářil 

svou přítomností. Když ty jsi nám, Pane, světlem, spatřujeme světlo. 

Dej, prosíme, ať se pro nás i dnešní bohoslužba stane novým 

povzbuzujícím setkáním s tebou.    Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

První čtení Písma svatého je z Prvního listu Petrova, 1. kapitoly, 

od 13. do 16. verše: 

Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou 

svou naději upněte k milosti… 

PÍSEŇ č. 433 Otče náš, milý Pane 



19 

 

KÁZÁNÍ 

Základ kázání je z Druhé knihy Mojžíšovy, 13. kapitoly, verše 

20. až 22.:  

I vytáhli ze Sukótu a utábořili se v Étamu na okraji pouště. 

Hospodin šel před nimi ve dne v oblaku sloupovém, a tak je 

cestou vedl, v noci ve sloupu ohnivém, a tak jim svítil, že mohli 

jít ve dne i v noci. Sloup oblakový se nevzdálil od lidu ve dne, 

ani sloup ohnivý v noci.  

Sestry a bratři, cesta Izraelců pouští z Egypta do zaslíbené země 

není historickým popisem jednoho dávného čtyřicetiletého putování, na 

kterém dnes historikové najdou i řadu dějinných nepřesností. Je to 

především svědectví o cestě víry. O jejích četných propadech 

a selháních, ale jedním dechem také o tom, jehož jméno je 

nevyslovitelné, ale který nás na této cestě s láskou drží, nese a ze své 

milosti obnovuje. Kolik dalších generací do tohoto vyprávění zpětně 

promítlo své vlastní zkušenosti s tím neviditelným a přece blízkým 

Hospodinem! Jedinečně tím vyjádřili, že důvěra v něho souvisí 

s putováním, s nehotovostí, s tím, že člověk je stále na cestě, stále 

otevřený novému oslovení, stále ´na poskoku´, jak to formulovali bratří 

ve staré Jednotě bratrské. Že ke skutečné víře, která nechce být jenom 

pověrou a falešnou pojistkou, bude vždycky patřit zápas o to, abychom 

vycházeli z nesvobody a všelijakých svázaností ke svobodě, ze strachu, 

obav a starání k nesamozřejmé důvěře v Pána Boha. Zároveň je to ale 

životní putování, které není jen tak odnikud nikam. Má svůj cíl. Víra je 

stále abrahamovsky upřená k Boží budoucnosti a ke všemu tomu, čím 

nám už dnes Boží budoucnost mává vstříc.  

Nečekaně tu začínají v textu promlouvat i některá obyčejná 

zeměpisná jména a zkušenost víry je naplňuje nečekaným obsahem. 

Sukót: to je místo, odkud podle našeho textu Izraelci vycházejí na cestu. 

Jistěže je najdeme na biblických mapách. Ale tady jde o mnohem víc. 

Sukót, to jsou stany, stánky. A především se za těmi stánky vybaví ten 

jeden stánek, ten nejdůležitější: tzv. stánek setkávání, stánek úmluvy. 

Jakási polní modlitebna, nebo úschovna Božího Desatera, kterou 

Izraelci táhnou pouští s sebou, aby ji vždycky znovu postavili a v ní 
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slavili bohoslužbu – doslova na pochodu, na cestě, skutečně uprostřed 

životního putování a všech jeho nástrah. Právě takto si viditelně 

připomínají: Hospodin, kterého očima nevidíme, jde s námi cestou 

života se všemi jejími zákrutami. Jde s námi svým Slovem, orientuje 

nás, je naší směrovkou. A je s námi v každé vteřině, i uprostřed pokušení 

pouště. Prochází s námi i vším všedním mezi bohoslužebnými 

zastaveními. Dneska bychom řekli: Jde s námi nejen v neděli, ale také 

od pondělí do soboty. Cesta víry je pořádně náročná, není to žádná 

procházka, ale on nás doprovází! A my v tom můžeme slyšet i ty vánoční 

tóny, že slovo tohoto doprovázejícího Boha se v určitém čase našich 

dějin stalo tělem a přebývalo, doslova přeloženo „stánkovalo“, mezi 

námi, postavilo si mezi námi stánek – jak jsme si to připomínali na Boží 

hod vánoční. Bůh promlouvající v příběhu Ježíše Krista, jehož pokoře a 

tichosti se máme učit, nás doprovází vždycky a všude.  

Když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo, říká žalmista. Když 

ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo, návěstí, směrovku k dobré 

budoucnosti navzdory všemu… A tak k nám, Pane, nepřestávej ani 

v tomto roce promlouvat jako náš doprovázející Bůh… Slavíme 

bohoslužbu jako tolik potřebné zastavení na cestě a zároveň vyznáváme: 

Bůh s námi není jenom v tuto sváteční chvíli. On jde s námi i v tom 

prachu života, v prachu týdne, v nejistotách, bolestech i nemocech 

a  nenechává nás sobě samým. A zase to není jenom vzpomínka na 

minulost. Slavnost sukot slavili Izraelci i ve všech dalších 

generacích,  když už byli usazeni v zemi zaslíbené. Při každoročním 

svátku stánků vycházeli ze svých pevných domů a trávili týden 

v nepohodě stánků, aby se zase dostali do toho správného pohybu 

a dynamiky víry a vztahu s Pánem Bohem. Aby se znovu nechali vyrušit 

ze své všelijaké zabydlenosti, falešné sebespokojenosti a stali se zase 

vnímavějšími pro Boží hlas, pro jeho vůli a pro jeho řády v životě.  

To je přece také smysl naší bohoslužby na začátku nového 

občanského roku. Abychom se i v té neznámé budoucnosti, v těch 

dnech, o kterých nikdo z nás neví, co přinesou, mohli zorientovat. 

Abychom si nechávali oči, mysl i srdce otevřít pro naději budoucnosti 

Boží, pro to, co on pro nás a pro všechny lidi připravil, k čemu nás zve 

a s čím nám také vychází ve svém Slovu vstříc.  
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Nejde tedy jen o to, že víra je cesta, ale že je to cesta, která má 

svůj směr a cíl. Tím cílem je zaslíbená země, řekne starozákonní svědek, 

tím cílem je Boží království, řekne Ježíš a novozákonní svědkové. Boží 

království – plnost Božích řádů lásky, pravdy, milosrdenství a pokoje, 

pravý šálóm celého stvoření. Nic méně. Pavel v dopise Filipským, 

a podobně i autor listu Židům, to nazvou nebeským povoláním. Ve víře 

nejdeme vstříc neznámé budoucnosti. Nádherně to vyjadřuje do složité 

dějinné situace 1. epištola Petrova: „Odhodlaně se tedy připravte ve své 

mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám 

přichází ve zjevení Ježíše Krista.“ Znovu čerpejte sílu, motivaci, 

inspiraci, potěšení, útěchu i odvahu ke smysluplným životním krokům 

z Kristova slova. To je to nejstřízlivější a nejvěcnější, co můžeme i my 

v novém roce udělat. Kraličtí tu zachovali původní text ještě přesněji: 

„přepášíce bedra mysli své a střízliví jsouce…“ Přepásat bedra znamená 

vykročit, s přepásanými bedry vycházeli také Izraelci z Egypta. Je to 

doporučení, vykročit s odvahou víry za tím Božím hlasem, který tak 

jedinečně promluvil v celém Ježíšově životě, znovu se pokoušet ho 

následovat, třeba v drobných krocích.  

A pak tu starozákonní svědek připomíná ještě jednu základní 

duchovní zkušenost putujícího lidu: Hospodin šel před nimi. Trvale 

a stále. Jsou tu dva obrazy, které se ve Starém zákoně několikrát opakují. 

„Ve dne v sloupu oblakovém, a tak je cestou vedl, a v noci v sloupu 

ohnivém, a tak jim svítil, že mohli jít ve dne i v noci.“ Mohli jít 

bezpečně, nemuseli bloudit, uprostřed všeho mohli zůstat na správné 

cestě. To je důležité povzbuzení tohoto textu. Bible je plná obrazů, 

symbolů, a my se snad už nad jejich zdánlivou zázračností nebudeme 

pohoršovat; víme, že obrazy a symboly nás pouze odkazují k něčemu, 

co je jiným způsobem těžko vyjádřitelné. Tak i tady. Hospodin 

nedoprovází svůj lid přímo, je skryt v sloupu oblakovém, je skryt 

v sloupu ohnivém, v sloupu, který připomíná sloupy před vchodem do 

jeruzalémského chrámu. Tady však ty sloupy nejsou na jednom místě, 

tady jsou v pohybu. Ten jeden i ten druhý sloup před lidmi jde a ukazuje 

jim cestu. My jsme, sestry a bratři, jistě rádi, tak jako byli rádi staří 

Izraelci, že se máme kde scházet, jsme vděčni také za tuto modlitebnu 

jako místo duchovních setkání i v roce, který je před námi. Jsme vděčni 

za kostely jako znamení, která ukazují k tomu, co nás přesahuje, k nebi, 
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ale Hospodinovo doprovázení na tom závislé není. Hospodin je ten 

sloup pohybující se s námi, nedá se uzavřít do svátostného prostoru, tak 

jako se do něho nedá uzavřít víra. A je to dobře, protože pak se tím 

svátostným prostorem setkání s Hospodinem stává skutečně celý náš 

život, a o to jde. O bohoslužbu jako zastavení, ale také o bohoslužbu 

celého našeho života. K té jsme Božím slovem stále povzbuzováni, 

posilováni a vyzbrojováni. Hospodin šel před nimi ve dne v sloupu 

oblakovém a v noci v sloupu ohnivém: V podobě nezachytitelné, 

nemanipulovatelné, přímo prchavé, ale přece nezaměnitelný. Skrytý, 

a přece nás oslovující. Jde před nimi věrně, bez ustání, bez únavy, ve 

dne v noci, v dobrém i zlém. Ukazuje cestu, svítí na ni, dává orientaci 

a dodává i odvahu k vážnému pokání a obratu, když někdy to naše 

putování nabývá směru, který začíná být spíš ostudou. Světlo pro mé 

nohy je tvé Slovo, osvěcuje mou stezku. Svíce nohám mým je slovo tvé 

a světlo stezce mé.  Připomínejme si to při každém kázání. Nejde přece 

o nějaká moudra, ale o to, aby nám Pán Bůh dával Slovo, které bude 

slovem na cestu, které bude slovem pro naše nohy, které nás skutečně 

povede i tou pouští se všemi pokušeními a ohroženími jako nejlepší 

světlo a orientace. „Na úsvitu voda staré splaví, stíny zákeřného otroctví, 

cesta míří dál, celý průvod jde před námi, směr udává nám sloup 

ohnivý.“ Tak to zpíváme v té mládežnické písni: K svobodě je dlouhé 

putování. Cesta víry míří dál. A Boží budoucnost nám v drobných činech 

lásky, pravdivosti, milosrdenství, solidarity, skutečné lidskosti, prostě 

tím, co bylo při Kristu, mává do vší té nejistoty jako sloup ohnivý, jako 

ukazatel, jako dobrá naděje. Tak ji slyšme a vnímejme – i pro tento nový 

rok.         Amen 

MODLITBA 

Pane Bože, tvůj Syn Ježíš Kristus nám celým svým příběhem 

svítí na cestu životem. Dej, ať se jeho světlu milosrdenství a odpuštění 

otvíráme.        Amen 
 

PÍSEŇ č. 135 (Svítá) K svobodě je dlouhé putování 



23 

 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Bože, spolu se žalmistou vyznáváme, že náš čas, minulost, 

přítomnost i budoucnost je ve tvých rukou. Dej, prosíme, ať i v novém 

roce Kristovo evangelium povzbuzuje naši víru, je zdrojem vnitřní 

obnovy našich rodin, sborů i církve a posilou i pomocí ve složitých 

otázkách života i světa, ve kterém žijeme. Pane, smiluj se! 

Prosíme za všechny, kdo do dnů nového roku vstupují se 

strachem a obavami z budoucnosti. Za ty, kdo žijí uprostřed válečných 

konfliktů, za ty, kdo prchají ze svých domovů ze strachu před násilím, 

za lidi v utečeneckých táborech. Pane, smiluj se! 

Prosíme za nemocné i za ty, kdo procházejí všelijakým vnitřním 

trápením, za ty, kdo se blíží ke konci své životní pouti. Pane, smiluj se! 

Prosíme za sílu a vytrvalost pro všechny, kdo se všelijakým 

způsobem snaží trápení druhých zmírňovat. Pane, smiluj se! 

Prosíme za ty, kterým byla svěřena odpovědnost za správu 

veřejných věcí. Dávej jim moudrost, aby se rozhodovali podle práva 

a spravedlnosti. 

Své osobní prosby vkládáme nyní do tiché modlitby… 

Společně se modlíme: Otče náš…    Amen 

POSLÁNÍ  

Vyuč mne, Hospodine, cestě své, abych chodil v pravdě tvé. 

Ustav srdce mé v bázni jména svého. (Ž 86, 11) 

POŽEHNÁNÍ 

Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad 

tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí svou tvář 

k tobě a obdaří tě pokojem. Amen 

PÍSEŇ č. 452 Za dar Slova, Bože milý 
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POKOUŠÍ NÁS OBŽERSTVÍ? 
postní 

VSTUPNÍ SLOVA 

Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého.   Amen 

Hospodin praví: Bude mě volat a já mu odpovím, v soužení 

s ním budu, ubráním ho a obdařím slávou.  Amen 

PÍSEŇ č. 158 Samému Bohu sláva, čest  

MODLITBA 

Dobrý Bože, chválíme tě a radujeme se, že jsme se mohli 

probudit do nového dne a přijít do shromáždění. Není to nic 

samozřejmého a chceme za to poděkovat. Jsme vděčni za vše dobré 

a krásné, co od tebe dostáváme. Přiznáváme, že máme chvíle, kdy tvé 

dary nevidíme a jen naříkáme, jak to máme v životě složité. Je nám to 

líto. Odpusť nám naši netrpělivost a malověrnost, když jsme vystaveni 

různým zkouškám a pokušením.  

Prosíme, ať nás tvé Slovo opět zasáhne a pomůže nám o trochu 

víc se vyznat ve spletitosti života a světa, nebo nás jen povzbudí, dodá 

naději, či naopak pokárá, i to někdy potřebujeme.  

Na celém světě se také dnes mnoho lidí schází ve tvém jménu. 

Spolu s nimi ti chceme vzdávat čest a chválu. Prosíme, buď svým 

svatým Duchem s nimi a také tady s námi.    Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

První biblické čtení je z Páté knihy Mojžíšovy, 8. kapitoly, od 

1. do 3. verše: 

Bedlivě dodržujte každý příkaz, který ti dnes přikazuji… 

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

Druhé biblické čtení, které je i základem kázání, je z Evangelia 

podle Lukáše, 12. kapitoly, od 13. do 24. verše: 

Někdo ze zástupu ho (Ježíše) požádal: „Mistře, domluv mému 

bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví.“ Ježíš mu odpověděl: 

„Člověče, kdo mne ustanovil nad vámi soudcem nebo 

rozhodčím?“ A řekl jim: „Mějte se na pozoru před každou 

chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život 

zajištěn tím, co má.“ Pak jim pověděl toto podobenství: 

„Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. 

Uvažoval o tom a říkal si: ‚Co budu dělat, když nemám kam 

složit svou úrodu?‘ Pak si řekl: ‚Tohle udělám: Zbořím stodoly, 

postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní 

zásoby a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si 

žij, jez, pij, buď veselé mysli.‘ Ale Bůh mu řekl: ‚Blázne! Ještě 

této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi 

nashromáždil?‘ Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není 

bohatý před Bohem.“ Svým učedníkům řekl: „Proto vám 

pravím: Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co 

budete mít na sebe. Život je víc než pokrm a tělo než oděv. 

Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, 

a přece je Bůh živí. Oč větší cenu máte vy než ptáci!“  

Hlad je nejlepší kuchař, říká jedno přísloví. Opačně už to 

neplatí. Když máme na stole mnoho lákavého jídla a všechno můžeme 

okusit, tak nakonec ani nevíme, co nám chutnalo víc a co méně. 

Z přemíry jídla a pití bývá většinou špatně. A pokud si přestaneme hlídat 

rovnovážný příjem a výdej kalorií, brzy začneme tloustnout. Statistiky 

OSN hovoří o celosvětové epidemii obezity, která je zvlášť alarmující 

u malých dětí. Jedna z příčin obezity je nestřídmost, nenasytnost, nebo 

také obžerství. Biblické život je víc než pokrm mnoho lidí nebralo a ani 

dnes nebere vážně. Kvůli pamlskům a nadbytečnému množství jídla jsou 

někteří ochotni utratit hodně peněz. A jsou i tací, kteří si jídlem léčí své 

životní trable.  
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Obžerství se dostalo na seznam sedmi smrtelných hříchů, které 

v 6. století zformuloval papež Řehoř I. Veliký. Dále v seznamu 

nalezneme: pýchu, lakomství, závist, hněv, smilstvo a lenost. Papež 

tímto seznamem nastavil zrcadlo upadajícímu chování v tehdejší církvi. 

Většina společnosti té doby měla málo jídla a obžerství, kterého se 

dopouštěli duchovní za zdmi klášterů, bilo do očí.  

V postním období si křesťané připomínají Kristův zápas 

s hříchem, Ježíšovo pokušení na poušti. Postní čas je i pro nás dobou, 

kdy se soustředíme také na náš zápas s hříchem, se zlem. Pokouší nás 

hřích obžerství? Nestřídmost neboli obžerství je přespřílišné požívání 

jídla a nápojů. Teolog Tomáš Akvinský vymyslel šest způsobů, kterými 

se lze obžerství dopustit. Když budeme jíst příliš brzy, draze, mnoho, 

dychtivě, vybíravě a rozpustile.  

A nyní si zkusme místo slova ‚jíst‘ dosadit jiná slova jako 

například pracovat, nakupovat, spotřebovávat, mít zážitky, pečovat o své 

tělo. Obžerství je vlastně nadspotřeba čehokoliv. Reklamy v televizi, na 

ulici, na internetu nás vytrvale masírují, jak je skvělé, když jíme ten a ten 

jogurt, používáme čisto skvoucí prací prášek a že bychom měli jezdit 

jedině nejnovějším typem auta. Reklamy mají obrovskou moc. Slibují, 

že až si člověk všechno pořídí, pak teprve bude šťastný, zdravý, úspěšný, 

pak teprve bude jeho život stát za to. A jsou lidé, kteří se na lep reklamy 

chytí a třeba se i zadluží, a to kvůli nepotřebným věcem, jako dovolená 

v zahraničí nebo nové (zbytečné) vybavení bytu. Najednou se nedokáží 

spokojit s výletem do lesa a obyčejnou televizí. Zavírají oči před svými 

možnostmi a kapitulují před hříchem nestřídmosti. A kam takové životní 

obžerství vede? K exekucím, osobním bankrotům, k rozpadům vztahů. 

Nestřídmé pití vede k alkoholismu, nenasytnost práce k workoholismu.  

Pán Ježíš říká: Mějte se na pozoru před každou chamtivostí 

(nenasytností), neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn 

tím, co má. (L12,15) V podobenství se mluví o bohatém člověku, 

kterému se na polích hodně urodilo. Slovo úroda je v řečtině odvozeno 

od slova dobrý. Mnohá úroda by se pak dala přeložit jako mnohé dobro, 

nebo také požehnání. Na majetku ještě není nic špatného. I věřící člověk, 

který něco zdědí, nebo se mu výborně vede v podnikání či v práci, se za 

své bohatství ještě nemusí stydět a ani se ho nemusí vzdávat. V Bibli 

nalezneme bohaté lidi, jako je Abraham, Job, Zacheus, a všichni jsou 
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nám dáváni za vzor víry. Bohatý zemědělec z podobenství začne nahlas 

uvažovat, co udělá s nadúrodou. A výsledek jeho úvah známe: mít větší 

stodolu pro větší úrodu. Možná hospodář počítal s tím, že další roky 

budou také tak výborné. Jenomže tady nastává problém. Problém není 

v bohatství, ale ve vztahu k bohatství, k nadbytku, který tu člověku 

zbude. S nadbytkem lze v životě naložit docela prospěšně. 

Mít větší dům, mít víc oblečení, silnější auto, víc peněz, víc 

obdivovatelů, špičkové doktory. Učinit si život co nejvíc bezproblémový 

a pohodlný. Co když ale člověka přestane jeho dům bavit a bude toužit 

po ještě větším domě? Umíme ovládat své touhy, nebo touhy ovládají 

nás? Jak to dopadne, když člověka ovládnou touhy, by mohli někteří lidé 

vyprávět. Z kdysi z úspěšných a slavných jedinců jsou dnes 

politováníhodní lidé, neschopni normálního života. Co se v jejich 

životních programech pokazilo? Nebyla jednou z příčin jejich krachu 

právě nenasytnost luxusu, obžerství slávy, nestřídmost zážitků? 

I u těch největších jedlíků řekne jednoho dne jejich tělo dost a na 

další porci jídla si už nepochutnají. V boháčově případě to byl sám Bůh, 

který se vložil do jeho monologu: Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou 

duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil? V čem udělal hospodář chybu? 

V tom, když si sám u sebe řekl: Máš postaráno na mnoho let. Klidně si 

žij, jez, pij a užívej radostí! Místo co by žil tak, aby dobře využil 

možností, které mu byly dány. Aby nepromarnil čas, který ještě má. 

Nemluvě o tom, že je to často na úkor druhých lidí, někdy i těch 

nejbližších. 

S pokušením hříchu obžerství, nestřídmosti, nenasytnosti 

čehokoliv se asi musí vyrovnávat i každý z nás. To zásadní v boji 

s jakýmkoliv pokušením je uvědomit si, co je v mém životě důležité, co 

má smysl a kvalitu, jinými slovy: co je Boží vůlí. Člověk nežije pouze 

chlebem, ale člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst. Bez jídla 

v lednici, teplého oblečení a pár stovek k tomu se živoří. Bez 

nejnovějšího telefonu, zahraniční dovolené a drahých večírků se dá 

docela hezky a spokojeně žít. Bez lidí, se kterými se máme vzájemně 

rádi a které mohu kdykoliv požádat o pomoc, se žije velmi těžko. A bez 

víry, že i já jsem zahrnuta v Božím záchranném plánu navzdory mé 

nehodnosti, postrádá celý život smysl a přesah.   
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Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít 

na sebe. Život je víc než pokrm a tělo je víc než oděv. Všimněte si 

havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. 

Oč větší cenu máte vy než ptáci! (L 12,22–25) Každý z nás dostal darem 

život. O každého z nás se Pán stará: jsme obklopeni blízkými, všichni 

jsme obdařeni nějakým talentem, žijeme v zemi s vysokou životní 

úrovní, zažíváme pokojné dny. Postní období nás zve k tomu, abychom 

se dobrovolně v něčem uskromnili a pamatovali na lidi, kteří z různých 

důvodů mají něčeho nedostatek. Když přemýšlíme o Kristově utrpení 

a jeho oběti pro druhé lidi, tak nemůžeme zůstat pouze u slov o veliké 

lásce, ale smíme a máme se odvážit i dobrých skutků.  Amen 

MODLITBA 

Pane Ježíši Kriste, prosíme o dar střídmosti a dar milosrdenství 

v našem každodenním žití.      Amen 

 
PÍSEŇ č. 689 Proč se svět marností, bohatstvím honosí 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

MODLITBA 

Pane Ježíši Kriste, prosíme o pomoc, když se snažíme zvládat 

své touhy a bojovat s tím, co je ti odporné a druhým ubližuje. Smiluj se, 

Pane, nad námi.  

Prosíme za všechny lidi, kteří se dostali do vleku nestřídmosti. 

Konkrétně prosíme za obézní děti a dospělé, za lidi závislé na alkoholu, 

drogách, hracích automatech, za lidi závislé na práci či na druhém 

člověku. Smiluj se, Pane, nad nimi.  

Prosíme také za ty, kdo se ocitli v dluhové pasti, a za všechny 

kdo pošlapali svoji důstojnost kvůli své slávě. Smiluj se, Pane, nad nimi.  

Prosíme za rodiče, kteří nemají čas a zájem o své děti, a také za 

děti, které zapomněly na své rodiče a prarodiče. Smiluj se, Pane, nad 

nimi. 
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Prosíme za vážně nemocné, umírající, pozůstalé, za děti 

a dospělé, kteří mají nějaké postižení. Za opuštěné a lidi bez domova, za 

všechny pronásledované. Smiluj se, Pane, nad nimi.  

Prosíme za lidi, kteří žijí v takových podmínkách, které si 

neumíme ani představit. Prosíme za mír a pokoj v našem světě. Smiluj 

se, Pane, nad nimi.  

Prosíme za požehnání pro tvoji církev všude na světě, prosíme 

za náš sbor, ať je místem lásky, milosrdenství a odpuštění. 

Společně se modleme k Bohu Otci. Otče náš…  Amen 

POSLÁNÍ 

Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky 

měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro 

každé dobré dílo. (2K 9, 8) 

POŽEHNÁNÍ 

Hospodin pro nás učinil velké věci. Ať jeho láska v nás zůstává 

a dává nám odvahu činit veliké věci pro naše bližní na zemi – ve 

jménu Otce, Syna a Ducha svatého. Amen 

PÍSEŇ č. 636 Z tvé ruky, Pane můj 
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O POSLUŠNOSTI A VYSLYŠENÍ 

postní 

VSTUPNÍ SLOVA 

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

který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího 

zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce. 

Dopomoz mi, Bože, k právu, ujmi se mého sporu, dej mi 

vyváznout před bezbožným pronárodem, před člověkem 

záludným a podlým! Sešli své světlo a svoji věrnost; ty ať mě 

vedou! (Ž 43, 1. 3) Amen 

PÍSEŇ č. 440 Ozvi se, Pane můj 

MODLITBA 

Milostivý Bože, náš Otče! Děkujeme za tvé neustávající 

působení mezi lidmi. Děkujeme za to, že neodpočíváš a nepřestáváš ve 

svém volání k nám. Mnoha způsoby jsi v Duchu svatém promlouval 

k našim otcům a ani v naší současnosti nezní méně tvého Slova. My 

všichni je můžeme slyšet, my všichni na ně můžeme odpovídat svou 

poslušností. 

Prosíme, kéž takto odpovídat dokážeme. Vytrhuj nás z našich 

starostí a z našich zájmů, které nás tak naplno ovládají, až se stáváme 

jejich otroky. Kéž tvé pozvání k účasti na nebeském království láme jha 

naložená na našich bedrech, rozvazuje zneschopňující pouta a otevírá 

před námi prostor svobody tvých dětí. 

Tvé království přichází. Je nám nablízku a zve nás ke vstupu. 

Dej, ať tuto jedinečnou příležitost nepropásneme. Kéž jsme naplno tvoji, 

tak jako byl plně tvým poslušným a věrným služebníkem tvůj Syn a náš 

Pán Ježíš Kristus.       Amen 
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ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

První čtení Písma svatého je ze starozákonní knihy Kazatel, 

z 8. kapitoly, od verše 11. do 14.: 

Poněvadž nad zločinem není hned vykonán rozsudek, tíhne srdce 

synů lidských…  

PÍSEŇ č. 42 Jako jelen mučen žízní 

KÁZÁNÍ 

Základ kázání je z Listu Židům, z 5. kapitoly, verše 7. až 9.: 

Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním 

a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl 

zachránit před smrtí; a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Ačkoli to 

byl Boží Syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jímž prošel, tak 

dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se 

původcem věčné spásy. 

Nezbedný syn, který neposlouchá své rodiče, asi není výjimkou. 

Mnozí rodiče se s tím potýkají, zvláště v období lidově zvaném puberta. 

A na druhé straně jsou rodiče, kteří nejsou schopni své děti vyslechnout, 

naslouchat jejich steskům, anebo i jejich vyprávění o tom, co je těší. To 

je také běžná věc. Taková je prostě skutečnost našeho světa, našich rodin 

a domovů. 

Obě tato témata se také objevila v úryvku z Listu Židům, který 

jsme dnes, sestry a bratři, četli. „Ježíš, ačkoliv to byl Syn Boží, naučil 

se poslušnosti.“ (v. 8) „A Bůh ho pro jeho pokoru slyšel.“ (v. 7) Vztah 

Boha Otce a Božího Syna se nám oproti vztahům lidských rodičů a dětí 

jeví jako ideální, jako dokonalý. Ano, ladná harmonie. Ale vůbec ne 

samozřejmá. Ten vzájemný vztah prošel mnoha zkouškami, aby 

nakonec „dosáhl dokonalosti“. 

S uměním být poslušný se nikdo nerodí, musíme se to učit. A že 

máme problémy s tím, podřizovat se i samozřejmým autoritám, nejen 

rodičům, ale třeba učitelům nebo zákonům a pravidlům slušného 

chování, abychom jmenovali také něco pro nás dospělé, to musíme 

uznat. Nám se totiž příliš nelíbí, že bychom měli poslouchat. My si raději 
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děláme, co sami chceme, co si sami zamaneme, co je pro nás výhodné, 

co sami uznáme za dobré bez ohledu na normy a jakoukoli ohleduplnost. 

Přece nebudu jezdit po městě padesátkou, když mé auto zvládne jet třeba 

i sto čtyřicet, a já navíc pospíchám. Co na tom, že na silnici a na 

přechodech jsou další lidé? Co je mi do toho? 

To je právě ten problém naší poslušnosti, když v centru dění 

jsem já sám. To jsou skutečnosti, s nimiž máme každodenní zkušenosti. 

Nejednou máme problémy už i s docela „běžnou“ poslušností, 

s respektováním „normálních“ pořádků. Natož pak s poslušností Boha, 

který není vidět, nepromlouvá přímo a nezasahuje bezprostředně, třeba 

tak, že by ty neposlušné ihned na místě ztrestal. O to je to těžší. 

U Ježíše je tomu jinak. On nebyl v centru svého myšlení. Nešlo 

mu o sebe samého. On tu byl pro druhé. Proto dokázal být 

poslušný   v utrpení, až na smrt. Dal přednost poslušnosti před 

zaměřením se na sebe, před strachem o sebe. S takovou poslušností se 

nikdo nerodí. Té je potřeba se učit, a nakonec k ní vede jen víra. Pocity 

i rozum nás totiž v této otázce zradí. Zaplavují nás pocity ohrožení, které 

vyvolávají obavy. Nezajištěnost sebe sama a pomíjení vlastních zájmů 

se jeví jako holý nerozum. Víra však navzdory tomu všemu tvrdí opak, 

že poslouchat Boha je důležitější nežli být poslušný světa a jeho 

pravidel. 

Není to nijak snadné. A nedívejme se spatra na nikoho, kdo 

poslušností neoplývá. Vždyť my sami s ní máme mnohé problémy. Ale 

povzbuzuje nás právě víra, že „všem, kteří ho poslouchají, stal se (Ježíš) 

původcem věčné spásy“ Stal se jistotou těm poslušným a pozváním pro 

ty dosud neposlušné.  

A pak je tu ten druhý pól, totiž vyslyšení. Ježíš se modlil, prosil, 

obracel se k Bohu, chválil jej. To z mnohých svědectví evangelií víme. 

„A Bůh ho pro jeho pokoru slyšel.‟ Ne proto, že by měl nějakou 

protekci. Ale pro jeho pokoru, s jakou přistupoval k nebeskému Otci 

a  modlitbám k němu. 

Vyslyšel jej ten Bůh, „který ho mohl zachránit před smrtí“. Bůh 

mohl, ale copak to učinil? – napadne nás. Vždyť Ježíš přeci zemřel na 

kříži. Tak jak jej Bůh vyslyšel? Nejspíš jinak, než jak bychom si to 

představovali. Nedorazily legie nebeských andělů, které by Ježíše 

vysekaly z nebezpečí, když byl zatýkán. Ačkoli o ně mohl prosit a Bůh 
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by je poslal. Stejně tak nebyl odňat od Ježíše ten kalich utrpení, který 

mu bylo dáno pít. Protože on především prosil: „Ne má vůle, ale tvá 

vůle, Otče, se staň.“ Ježíš prosil o poslušnost Boží vůle, ne o svou vlastní 

záchranu. Ne o prodloužení své pozemské existence, ne o bezbolestný, 

prominentní přechod z tohoto světa do Božího království. „Ne má vůle“, 

ne moje vlastní představy, „ale tvá vůle, Bože, se staň“. „A Bůh ho pro 

jeho pokoru slyšel.“ 

Některé rukopisy k tomuto textu dodávají, že Bůh vyslyšel 

Ježíše v tom, že jej zbavil strachu ze smrti, že jej posílil v tom, aby 

dokázal dokonat své poslání až do úplného konce. Aby necouvl, neutekl, 

nezradil. Jenže my díky novozákonnímu svědectví smíme vidět ještě 

dál. Až za hranici smrti. Bůh Ježíše vyslyšel tak, že jej skutečně 

vysvobodil ze smrti. Ne že by jej nenechal zemřít. Učinil to způsobem, 

kterým porazil smrt mnohem zásadněji, když Ježíše třetího dne vzkřísil 

z mrtvých. Bůh jej z moci smrti vychvátil. Svou mocí a silou učinil 

mnohem víc, než zmůžeme my, když třeba smrt o nějaký čas oddálíme. 

Bůh byl s Ježíšem. Slyšel jej. A nakonec jej ze smrti vysvobodil.  

Tak Ježíš „dosáhl dokonalosti“. (Tak mohl dokonat své dílo až 

do konce.) „A všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné 

spásy.“ Přičemž slovem „dokonalost‟ se tu míní i to, co je jinde 

vyjadřováno například jako podíl na věčném životě, vyvýšení 

a oslavení, zmrtvýchvstání, přístup do blízkosti Božího trůnu apod. 

Co jsme říkali o Ježíšově poslušnosti, to platí i v tomto bodě. 

Totiž že o to neusiloval sám pro sebe, ale pro druhé. Dělal to pro druhé, 

pro nás. „Všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy.“ 

Takto byl Ježíš kvůli druhým poslušný Boží vůle. V ní je naše spása od 

samého počátku obsažena a založena. Bůh nás chtěl zachránit, a v Ježíši 

Kristu se to díky jeho poslušnosti stalo skutečností. Skutečností 

dokonalou a dokonanou.     Amen 

MODLITBA 

Tys nepřišel, náš Pane, aby sis dal sloužit, ale abys sloužil. 

A abys dal svůj život jako výkupné za mnohé. Za tuto tvou službu ti 

děkujeme, i za to, že v poslušnosti tebe a v následování tvého příkladu 

dáváš sílu k službě i nám.     Amen 
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PÍSEŇ č. 512 Pojďte všichni, kteří lkáte 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Náš Pane Ježíši Kriste, Synu milosrdného Boha, tys volal ke 

svému Otci v modlitbách, úpěnlivě jsi jej prosil. Díky tobě také my, tvoji 

učedníci a následovníci, se můžeme takto k Bohu obracet a prosit jej: 

Přimlouváme se za mnoho zoufalých lidí, kteří se ocitli 

v bezvýchodných situacích. Za ty, kdo jsou ponecháni zcela napospas 

svému osudu. Za ty, kteří toužebně vyhlížejí mír, aby se mohli vrátit do 

svých domovů. 

Přimlouváme se za ty, kdo se snaží pomáhat druhým a narážejí 

při tom na aroganci a nezájem úřadů; za ty, kdo léčí a ošetřují nemocné, 

slabé a staré a musejí se při tom vyrovnávat s nedostatkem personálu 

i prostředků, posiluj je v jejich službě. 

Prosíme tě za to, aby tvá pravidla platila v našich vzájemných 

vztazích, abychom dbali na dobro druhých, abychom dávali prostor 

vzájemné lásce a odpuštění. 

Přimlouváme se za odpovědnost jednoho každého z nás, za 

odpovědnost v rodinách, v církvi, v obci, v zaměstnání, v celé naší 

společnosti, ba v celé Evropě. Kéž si svou velikou zodpovědnost 

uvědomují ti, kdo svým rozhodováním ovlivňují životy miliónů. 

Prosíme, posiluj nás ve zkouškách naší víry. Zachraňuj nás 

v pokušení a ve strachu, zvláště pak, když procházíme utrpením. 

Nevyhýbá se ani nám, kdo žijeme v bohaté, svobodné a klidné zemi. 

Prosíme za tvou církev rozdělenou mnoha dávnými spory. Uč 

pokoře, pokoře před tebou i jedněch před druhými, uč nás poslušnosti 

Boží vůle a veď nás k jednotě. Překonávej rozpory svým usmířením. 

Přimlouváme se u tebe, který máš moc zachránit před smrtí, 

abys tak podle své milosti činil. Přiznáváme, že nerozumíme vždy tomu 

tajemství, jak přesně a kdy tvá záchrana přichází, ale máme jistotu, že 

se tvé blízkosti a útěchy dostává všem, kdo ji hledají. 

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

Proto poznej dnes a vezmi si k srdci, že Hospodin je Bůh nahoře 

na nebesích i dole na zemi; žádný jiný není. Dbej na jeho 

nařízení a příkazy. (Dt 4, 39n) 

POŽEHÁNÍ  

Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. A Pán nechť řídí 

vaše srdce k Boží lásce a trpělivosti Kristově.  Amen 

PÍSEŇ č. 486 Svaté Boží požehnání 
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VELKOPÁTEČNÍ SMÍŘENÍ 

VSTUPNÍ SLOVA 

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

který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil 

z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce. Amen 

PÍSEŇ č. 324 Pane, ty jsi hoden chvály 

MODLITBA 

Bože, ty navzdory bolesti, trápení i smrti dáváš vítězství životu. 

Prosíme, abychom na tomto vítězství i my měli svůj podíl. Dej nám tu 

milost a přihlas se k nám, ačkoli my se k tobě svými slovy, činy a životy 

mnohdy nehlásíme. 

Synu Boží, Ježíši Kriste, ty jsi trpěl, byl ukřižován a zemřel pro 

odpuštění všech našich provinění. To vše jsi podstoupil, abys nám 

daroval usmíření s Bohem. Ty jsi ten Beránek Boží, který snímá hřích 

světa. Kéž se dokážeme k tobě s důvěrou přimknout. Smiluj se nad námi 

a buď nám milostivý. 

Bože Duchu svatý, probouzej a posiluj v nás víru, že pro Ježíše 

Krista zlo a smrt nemají nad námi a nad tímto světem poslední slovo. 

Veď dál Boží dílo spásy i mezi námi v tomto čase skrze zvěstování 

evangelia a skrze službu lásky.      Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

Jako první čtení poslyšme slova Evangelia podle Lukáše 

z kapitoly 23., verše 32. až 38., a poté ještě verše 44. až 49.: 

Spolu s ním byli vedeni na smrt… 

Bylo už kolem poledne; tu nastala tma…  

To jsou slova dnešního prvního evangelijního čtení z Písma. 

 
PÍSEŇ č. 130 Můj Pane, z hlubin volám 
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KÁZÁNÍ 

Základem kázání jsou slova apoštola Pavla z jeho Druhého listu 

do Korintu z 5. kapitoly, verše 19. až 21.: 

V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich 

provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy posly 

Kristovým, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově 

vás prosíme: dejte se smířit s Bohem. Toho, který nepoznal 

hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli 

Boží spravedlnosti. 

Co se to vlastně děje, když je Ježíš ukřižován? Jaký to má 

význam? Proč se to stalo? Otázky, které se rok co rok objevují v době 

velikonoční. Otázky, které nám kdykoliv během roku lidé kladou. Proč 

zrovna kříž? Nešlo to jinak? 

Apoštol Pavel nám, sestry a bratři, předkládá jeden z pokusů 

o odpověď: „V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich 

provinění.“ Usmíření přichází na řadu tehdy, když se vede spor, když 

jsou proti sobě dvě strany, když nastane neporozumění, napětí 

a vzájemný konflikt, když se někdo proviní. A právě z této situace, která 

usmíření předcházela, musíme vyjít při hledání odpovědi po smyslu 

Kristova kříže. 

Ta roztržka nastala mezi člověkem, lidmi – a Bohem. Na vině 

ovšem nebyl Bůh. Na vině je člověk, který nedodržuje smlouvu, 

nedodržuje pravidla hry, odmítá to, aby byl Bohu dobrým partnerem.  

Člověk se proviňuje. Mnoha různými způsoby. Jednak přímo 

proti Bohu, ale také proti druhým lidem, což se ovšem zase dotýká 

i Boha. Když přestupujeme jím určená pravidla, nedbáme na jeho vůli, 

narušujeme jím ustanovený řád. Jedním ze současných nejčastějších 

provinění v naší společnosti je lidská lhostejnost vůči Bohu. 

A tak by právě člověk jako provinilec měl usilovat o nápravu, 

o smíření. Ale jak? Copak můžeme napravit všechny své přečiny? 

Možná bychom byli ještě tak schopni vrátit ukradenou peněženku. Ale 

jak odčinit třeba to, že tisíce lidí na druhé straně zeměkoule mají zničený 

a ukrácený život kvůli naší spotřebě a našemu pokroku, blahobytu 

a bohatnutí? Jsou skutečnosti, které nelze vzít zpět, nelze je odčinit. 



38 

 

Přesto lidé vymýšleli vždycky cesty, jak svá provinění zahladit. 

Jak překonat tu vzájemnou roztržku mezi nebem a zemí. Snaha o smíření 

ze strany lidí tu byla vždycky. Protože nést sám v sobě vědomí 

provinilce je nesmírně těžké. Je to přímo k neunesení. Proto se objevují 

všemožné obřady a úkony kajícnosti, projevů lítosti. Proto lidé přinášeli 

a přinášejí oběti. Ale proto jsou také mnozí lhostejní, protože se tak, 

možná podvědomě, brání tomu vědomí vlastní hříšnosti. Dělají, jako že 

nic. Že se nic nestalo. Ovšem tím už vůbec problém nezmizí.  

Je pochopitelné, že všecky lidské snahy odstranit svá provinění 

jsou jen dočasné. Jsou to jen chabé pokusy a nedostačující řešení. 

Rozhodující slovo v tom, zda skutečně nastane smíření, má protistrana. 

Podstatný je výrok toho, proti komu jsme se provinili. Hlavní roli hraje 

Bůh. A to nejenom tak, že by jednoho dne řekl: „Tak konečně jste 

přinesli dost velkou oběť, že jsem uspokojen a usmířen. Tohle už mi 

stačí, abych přestal připomínat vaše provinění. Došlo vám, že žádám 

lidskou krev.“ Tak si to totiž mnohdy lidé vykládají, že Bůh proto, aby 

se s námi usmířil, od nás něco neustále požaduje. A když vidí Ježíše na 

kříži, myslí si, že to je něco, čím jsme si my, lidé, usmíření koupili. Že 

jsme tím splnili Boží požadavky.  

Jenže to je právě omyl. Ono je to celé úplně jinak. Ježíš na kříži 

není náš příspěvek ke smíření, ale je to Boží usmiřující jednání: 

„V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění.“ 

To Bůh Ježíše Krista dal, to on jej poslal s úkolem vykonat dílo smíření. 

Je to projev Božího zájmu o nás, projev Božího slitování nad naší 

neschopností, v otázce smíření něco kloudného podniknout. V Ježíši 

Kristu nám Bůh sám smíření předává, nabízí, otevírá, daruje. Bůh se 

neuzavírá ve své zraněnosti a ukřivděnosti, nevyčítá donekonečna, čeho 

všeho jsme se proti němu dopustili. Ale vychází nám vstříc s nabídkou 

na smír, s podanou rukou ke znovu uzavření partnerské dohody mezi 

ním a námi, s nabídkou společného nového začátku. 

Apoštol Pavel zajde tak daleko, že napíše: „Toho, který 

nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli 

Boží spravedlnosti.‟ Ježíš sám byl nevinný. To známe i z příběhů pašijí, 

že Ježíš byl odsouzen nespravedlivě, že byl nevinnou obětí lidské zloby. 

„Nepoznal hřích.“ Ale Bůh „jej ztotožnil s hříchem“. Odsouzen 

a ukřižován je v Kristu náš hřích. Jak říkáme s prorokem: On na sebe 
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vzal naše bolesti a naše nemoci, naše hříchy a naše provinění. Pavel to 

vyjádří tak, že v Kristu je na kříži zničen a umírá náš hřích. Tím 

dosahujeme Boží spravedlnosti, spravedlnosti před Bohem, 

spravedlnosti od Boha nám dané.  

A na zemi, v našich životech má smíření hrát důležitou roli. 

Může vstoupit do našich mezilidských vztahů. Může působit tam, kde 

prožíváme provinění druhých vůči nám, i tam, kde jsme se sami 

provinili. Smíření darované v Ježíši Kristu má dostat příležitost 

v rozvrácených rodinách, v národě rozpolceném díky politické 

reprezentaci. Smíření má přijít ke slovu v napjatých vztazích mezi 

Ruskem a jím dříve podmaněnými zeměmi, jako je Ukrajina, Moldávie, 

Gruzie. Smíření má nastat v Sýrii a v Iráku, v zemích, které jsou 

rozvráceny občanskou válkou, v dlouholetém palestinsko-izraelském 

konfliktu, v Evropě, rozbouřené migrací a novými teroristickými útoky. 

„Nám uložil (Bůh) zvěstovat toto smíření. Jsme posly 

Kristovými.“ Právě tak, skrze nás, toto Boží smíření, dokonané 

a zrealizované v Ježíši Kristu, vstupuje do našeho světa.  

A všimněme si dobře, jakých slov apoštol užívá: „Bůh vám 

domlouvá našimi ústy.“ Nepřikazuje, ale domlouvá. „Na místě Kristově 

vás prosíme.“ Žádné donucovací prostředky, žádná světská moc, jen 

prosby máme k dispozici. Ale ono to není tak málo. Pokud lidé uslyší 

naše domluvy a prosby, stále ještě si budou moci vybrat mezi smířením 

s Bohem i s druhými a mezi peklem na zemi. Boží smíření je v Kristu 

naplno otevřeno. Nikdo a nic není vyloučeno, je tu pro celý svět. Ale 

vstoupit do něho je na člověku. Neobejde se to bez nás. Jsme k tomu 

pozváni, domlouvá se nám, jsme prošeni: „Dejte se smířit s Bohem.“ 

Buď zůstaneme lhostejní a neteční, anebo této jedinečné příležitosti nám 

dané v Ježíši Kristu využijeme.     Amen 

MODLITBA 

S vděčností poznáváme, náš Pane, že jsou to naše nemoci, které 

neseš, naše bolesti jsi na sebe vzal. Nepřestává nás udivovat velikost tvé 

lásky, pro niž jsi podstoupil tupení, mučení a zavržení, a to kvůli našim 

nevěrnostem a našim nepravostem, proto abys nám přinesl pokoj, 

smíření s Bohem a uzdravení. Děkujeme.   Amen 
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PÍSEŇ č. 320 Ó hlavo plná trýzně 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Náš Pane Ježíši Kriste, v tobě prožíváme naplno Boží blízkost, 

Boží soucit a lásku k nám. Proto přijmi, prosíme, naše dnešní přímluvy: 

Prosíme, slyš křik lidí zasažených bolestí, lidí mučených, 

raněných, nespravedlivě vězněných. Nebuď vzdálený a měj slitování. 

Prosíme, shlédni na nemocné, zoufalé, umírající. Nebuď 

vzdálený a dodávej odvahu. 

Prosíme o tvůj soucit se slzami truchlících a se samotou 

opuštěných. Nebuď vzdálený a přinášej útěchu. 

Prosíme za tvé vcítění se do nepříjemné situace lidí bez domova, 

lidí hladovějících, uprchlíků. Nebuď vzdálený a žehnej milosrdenství. 

Prosíme, přemáhej pocit bezmoci u normálních lidí, u těch, kdo 

by rádi projevili svou lásku k bližním, kdo by rádi věci napravovali, ale 

nevědí jak. Nebuď vzdálený a povzbuzuj odvahu jednat. 

Prosíme za tvou církev, povzbuzuj nás v hledání a šíření smíření, 

které jsi nám od Boha přinesl. Posilni víru, že naše dílo není pro tvé 

jméno marné. Nebuď vzdálený a dej vytrvalost. 

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

POSLÁNÍ 

Pojďte, vraťme se k Hospodinu, on nás rozsápal a také zhojí, 

zranil nás a také obváže. Po dvou dnech nám vrátí život, třetího 

dne nám dá povstat a my před ním budeme žít. (Oz 6,1n) 

POŽEHNÁNÍ 

Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. Pán nechť řídí 

vaše srdce k Boží lásce a trpělivosti Kristově.  Amen 

PÍSEŇ č. 658 Tvůj kříž mi září v temnotách 
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KDYBY KRISTUS NEVSTAL Z MRTVÝCH 

velikonoční 

VSTUPNÍ SLOVA 

Ježíš jim pověděl: „Přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka. 

Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do 

země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý 

užitek.“ (J 12, 23–24) Amen 

PÍSEŇ č. 341 Veleben Bůh buď, jeho čin 

MODLITBA 

Hospodine, Pane náš, slavíme dnes svátek vzkříšení. Je to den 

radosti, nového života, odpuštění vin, splněných nadějí a nových 

začátků. Ale přesto nesmíme a nechceme zapomenout na to, co mu 

předcházelo. Ježíš nezemřel přirozenou smrtí, ale byl ponížen, posmíván 

a umlčen. Ti nejzbožnější se ho zbavili. Jeho nejbližší přátelé ho opustili. 

A ostatní stáli opodál a dívali se, jak to dopadne. 

A my bychom dnes nejednali jinak. Odmítnutí tvého Syna 

odhaluje naši lhostejnost a sebejistotu. Zatímco ty nám, Bože, nabízíš 

pomoc, my chceme jít vlastní cestou. Zatímco ty nás voláš k lásce, 

odpuštění, solidaritě, trpělivosti a mírnosti – my raději prosazujeme 

sami sebe, necháváme se ovládat hněvem a na útok odpovídáme útokem. 

Víme, že bychom měli Ježíše Krista následovat, unést zlobu 

druhých a ztlumit ji svou láskou a odpuštěním, ale bojíme se, že pak také 

nás poníží, umlčí. 

Ale tys toho odmítnutého, posmívaného a popraveného vzkřísil 

z mrtvých. Přiznal ses tak navždy k jeho cestě a životu. Prosíme, ať nás 

víra v jeho i naše vzkříšení podrží, až budeme mít strach, až budeme 

bezradní a bezmocní, až nebudeme mít co říci, až budeme umírat. Dej, 

ať nás dnes naplní radost a nové odhodlání odpouštět, milovat, pracovat 

a doufat navzdory všemu zlému kolem nás.    Amen 
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ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

První čtení Písma svatého je z První epištoly apoštola Pavla 

Korintským, 15. kapitoly, od verše 1. do 11.: 

Chci vám připomenout, bratři, evangelium, které jsem vám 

zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte, 

a skrze něž docházíte spásy… 

PÍSEŇ č. 323 Ó země, hleď, tvá spása 

KÁZÁNÍ 

Základ kázání je z Prvního Pavlova listu Korintským, 

15. kapitoly, od 12. do 22. verše. Apoštol tam píše: 

Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří 

mezi vámi říkat, že není zmrtvýchvstání? Není-li 

zmrtvýchvstání… 

Milí bratři a milé sestry! Věřit v dnešní době ve 

vzkříšení z mrtvých není jednoduché. Nejde o pouhé oživení z klinické 

smrti. (To je samozřejmě možné.) Nejde o nějaký další život v jiné 

formě, jak tomu věří lidé na východě. Nejde ani o věčnou duši, která se 

po smrti oddělí od těla a žije vlastním nehmotným životem. Těla 

z mrtvých vzkříšení je událost, kterou si neumíme představit. Odporuje 

všem našim zkušenostem a poznatkům. 

Nešlo by se bez tohoto článku křesťanské víry obejít? Nebylo 

by lepší prohlásit ho za pouhou metaforu naděje a podobenství, které 

nesmíme chápat doslova? Je víra ve vzkříšení nutná? Nebylo by 

poctivější říci – Ježíš nám ukázal, jak by spolu lidé měli žít? Zlí lidé ho 

však ukřižovali a umlčeli, ale my přesto věříme, že měl pravdu, 

a snažíme se ho následovat. Není právě toto podstatou křesťanské víry? 

Proč má křesťan jednou do roka na velikonoční neděli vypnout rozum 

a tvrdit, co nikdo neumí vysvětlit ani dokázat? 

Zkusme se tedy na chvíli, cvičně, obejít bez vzkříšení. Věřme 

v Ježíše, jak jsme ho poznali, když uzdravoval nemocné a sytil hladové. 

Zapomeňme na prázdný hrob a pokusme se vyrovnat s jeho smrtí tak, 

jako se s ní musíme vyrovnat u všech ostatních lidí. Copak není Ježíšův 
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odkaz dostatečně inspirující? Proč bychom si nemohli říci: Pojďme se 

k lidem chovat podobně jako on. Budeme jim pomáhat, odpouštět, 

nebudeme dělat rozdílu mezi chudým a bohatým, budeme se dělit 

s potřebnými, budeme věřit, že nebeský Otec ví, co potřebujeme. 

Scházelo by naší víře a životu něco podstatného? Tak jako mnozí lidé 

nepotřebují církev a jsou dobří křesťané, možná nepotřebujeme věřit ani 

ve vzkříšení a můžeme být dobrými učedníky Ježíše Krista.  

Ale je tu jeden problém. Jestliže Ježíš nevstal z mrtvých, pak to 

znamená, že fakticky prohrál. I kdyby byly jeho myšlenky a ideje 

sebekrásnější, jsou odsouzeny k nezdaru. Pokud Ježíš nevstal 

z mrtvých, jsme na tom jako lidé, kteří si za normalizace připomínali 

smrt Jana Palacha a Jana Zajíce. Se smutkem v duši jsme si říkali: Byli 

to stateční hoši, ale ta oběť byla zbytečná. Byli to hrdinové, ale nic 

nezmohli a nezměnili. 

Jestliže Ježíš nevstal z mrtvých, pak si poctivě přiznejme, že 

všechny naše křesťanské hodnoty ztratí na ceně. Kdo z nás bude ochoten 

být statečný, věrný, poctivý a odpouštět druhým, když zjistí, že to stejně 

nemá smysl, že se mu to nikdy nevyplatí? Kdo se rozdělí s druhými, 

když pozná, že ho za to nikdy nikdo nepochválí? 

Nedělejme si iluze. Lidská solidarita a humanismus jsou krásné 

myšlenky, ale pouze za předpokladu, že jednou zvítězí. Ale není-li 

naděje na vzkříšení, pak je to všechno na vodě. Je hezké chovat se 

ušlechtile, ale nemá to cenu. Nebo jak to řekl apoštol: Je-li pro nás Ježíš 

jen příklad pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí.  

Pak náš vzor prohrál a my dopadneme stejně. Náš zápas je 

předem prohraný. A to nikdo dlouho nevydrží. Když přijde na lámání 

chleba a budeme mít hluboko do kapsy, kdo by byl takový blázen, aby 

rozdával, odpouštěl a nastavoval druhou tvář? To, že to přece jen občas 

uděláme, je způsobeno tím, že v koutku své duše přece jen věříme 

v Kristovo vítězství a uznání všeho, co uděláme zadarmo a z lásky. Ale 

Kristus může být vítězem pouze tehdy, jestliže vstal z mrtvých. Ale 

pokud nevstal on, nevstaneme ani my. A to znamená, že se dřív nebo 

později začneme chovat jako všichni ostatní. Tak, abychom uspěli. Tak, 

abychom přežili. Ale co bude s tímto světem, když každý bude hrabat 

jen sám pod sebe? 
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Apoštol však uvádí ještě jeden deficit, který by vyplul na 

povrch, kdyby nebylo Kristova vzkříšení. Jestliže Kristus nevstal 

z mrtvých, pak jsme stále v moci svého hříchu. 

Jestliže Kristus zemřel a zůstal v hrobě, pak to znamená, že nám 

Bůh neodpustil a my zůstáváme bezmocní proti zlu, které jsme způsobili 

a kterého se žádným jiným způsobem nezbavíme. Někdo ovšem může 

říci: Proč by bylo třeba k Božímu odpuštění Kristova vzkříšení? Ať nám 

Bůh odpustí sám od sebe. Odpuštění přece nemá žádné podmínky. Je to 

projev lásky a dobré vůle. Jenže jak poznáme, že nám Bůh odpustil? 

Jestliže Kristus zemřel a nic víc už se nestalo, pak nemáme žádný důvod 

si myslet, že nám bylo odpouštěno. Nic na světě nás nepřesvědčí, že se 

už nemusíme trápit nad tím, co jsme provedli, koho jsme zklamali, co 

jsme nedokázali, pokazili, zničili. Marně budeme čekat, že nám někdo 

řekne: Neboj se! Netrap se a nevyčítej si, cos zavinil. Já jsem ti odpustil. 

Tohle nám nemůže říci maminka, ani církev, ani stát. A mrtvý Ježíš přece 

nemluví. 

Když lidé žijí a odcházejí ze života nesmíření, je jejich život 

utrpením. Vina nás tíží, bolí, trápí a děsí. Proto si většina lidí raději 

žádnou vinu nepřizná. Tváří se a namlouvají si, že všechno bylo 

v normě. Nic zlého neudělali, vždy byli v právu, a byli to naopak ti 

druzí, kdo ublížili jim. Proto se s nimi soudí, proto s nimi nemluví, proto 

jim jejich domnělé křivdy oplácejí, proto jsou zahořklí, naštvaní, uražení 

a protivní. Ale žít s lidmi, kteří neumějí odpustit, je hrozné a ubíjející. 

Jenže kdo sám neprožil odpuštění, ten většinou neumí a nedovede 

odpouštět.  

Kdyby Kristus nevstal z mrtvých, pak bychom nemohli věřit, že 

nám bylo odpuštěno, a nedokázali bychom odpouštět svým bližním. 

Kdyby Kristus nevstal z mrtvých, neměli by lidé důvod navzájem se 

smířit – a to by byla katastrofa. Její důsledky vidíme kolem sebe. Lidé 

si nechtějí a neumějí odpouštět, protože nevěří v Boží odpuštění. 

A v Boží odpuštění nevěří, protože nevěří v Kristovo vzkříšení. Jestli 

Kristus třetího dne nevstal z hrobu, pak jeho smrt nebyla obětí, která nás 

vykoupila, ale jeho i naší prohrou, koncem a zklamáním. A my budeme 

dál žít se svými vinami, vyčítat si navzájem možné i nemožné, 

neschopni smířit se a začít znovu. Copak se mohou domluvit a žít v míru 

uražení a zklamaní lidí, kteří neprožili zázrak Božího odpuštění?  
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Ale kdyby Kristus vstal z mrtvých, mohl by být náš život úplně 

jiný. Měli bychom naději! Věděli bychom, že je nám odpuštěno. Mohli 

bychom odpouštět druhým. Mělo by smysl se obětovat. Mělo by smysl 

prohrávat. Poslední by mohli být první a první by se právem báli, že 

budou poslední. Ubylo by naštvaných, nespokojených a nešťastných 

lidí. Přestali bychom si nadávat a nemuseli bychom se stydět, co 

všechno jsme pokazili. Smrt by neměla poslední slovo a naše vina by 

byla amnestována. 

Je to tak krásné, že se jen těžko ubráníme podezření, že si 

učedníci Ježíšovo vzkříšení možná vymysleli. Muselo to být pro ně 

obrovské pokušení. Ježíš byl tak strhující, že by byla věčná škoda nechat 

ho zemřít a rozejít se domů. Co když si víru ve vzkříšení vynutila 

zoufalost a bezradnost učedníků? Kdo by se mohl zlobit na nešťastné 

apoštoly, kdyby si Ježíšovo zmrtvýchvstání vysnili a podlehli tak iluzi, 

které chtěli podlehnout? Bylo by to lidské a pochopitelné. Proto si také 

většina lidí si myslí, že evangelium je pouhá fikce. 

Jenže ono to bylo jinak. Apoštol v Prvním listu Korintským 

přináší nejstarší doklad o víře v Ježíšovo vzkříšení. Z něho vyplývá, že 

to nebylo svědectví pouhých fanoušků nebo fanatiků. Na prvním místě 

je jmenován Petr, a ten přece Ježíše zapřel a veřejně prohlásil, že ho 

nikdy neviděl. Petr se Ježíše bál. Neměl žádný důvod věřit v jeho 

vzkříšení. Vzkříšený Ježíš by ho mohl jedině odsoudit a zavrhnout.  

Dvanáct učedníků na tom bylo podobně. Když Ježíše zatýkali, 

všichni se rozutekli. Když umíral na kříži, všichni byli poschovávaní. 

Co by mu řekli, kdyby vstal z mrtvých? Když někdo opustí přítele, 

nechce se s ním už znovu setkat a hledí na něj co nejrychleji 

zapomenout. 

Jakub byl Ježíšův bratr. Mezi Ježíšovy učedníky nikdy nepatřil. 

Mesiáše v něm rozhodně neviděl. Proč by si měl zrovna Jakub vysnít, 

že jeho starší bratr Ježíš vstává z mrtvých? Vždyť by přišel o své sotva 

nabyté prvorozenství. Byl by sám proti sobě, kdyby tvrdil, že ho viděl 

živého. 

A pět set lidí najednou? Tolik lidí nemůže mít naráz stejné 

halucinace. Pět set lidí může skandovat jedno heslo, pochodovat stejným 

směrem, ale všichni naráz neuvěří tomu, co nikdo z nich neviděl. 
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A pak je tu ještě jeden svědek. Apoštol Pavel. Úhlavní Ježíšův 

nepřítel. Programový popěrač vzkříšení. Ale když přijel zatýkat 

křesťany do Damašku, byl naráz zakřiknutý a tichý, jako provinilé dítě. 

Přede všemi dosvědčil: Ježíš se mi zjevil a svěřil mi úkol svědčit o tom 

všem židům i pohanům. Proč by dělal tento názorový kotrmelec, kdyby 

ho o tom nepřesvědčil sám Vzkříšený? Lidé jsou schopni popřít nos 

mezi vlastníma očima, jen aby nemuseli měnit názor. Ale zde římský 

občan a horlivý farizeus veřejně přiznal, že byl hlupák a choval se jako 

největší nepřítel Boží! Proč by to dělal? Co by z toho měl? Přesto se dal 

pokřtít a celý zbytek života sloužil člověku, který měl být dávno mrtev. 

Všechna dobová svědectví potvrzují, že s Ježíšovým vzkříšením 

nikdo předem nepočítal. Nikdo si nic podobného neuměl představit. 

Lidé tehdy věřili ve všeobecné vzkříšení celého lidstva na konci věků. 

Ale zde žádný konec světa nenastal. Všechno bylo jako dřív. Apoštolům 

dokonce hrozila smrt, když budou o Ježíšově vzkříšení mluvit. Ale ti, 

kteří živého Mistra opustili, byli neochvějní a neumlčitelní, když se měli 

přihlásit k mrtvému. Ježíšovo vzkříšení nemůžeme objektivně dokázat 

– ale můžeme ukázat na jeho otisk v životě mnoha lidí.  

Petr, Jakub a Pavel však nebyli jediní, kteří náhle změnili názor. 

I dnes se přece stává, že člověk proti svému očekávání a rozumu uvěří 

a pozná, že Ježíš žije, pomáhá, uzdravuje a zachraňuje. Vzkříšení není 

jen dávná historie, ale skutečnost, kterou můžeme zažít a která 

změní náš život. 

Ale co se tedy toho prvního dne po sobotě vlastně stalo? Apoštol 

Pavel o tom hodně přemýšlel a našel pro tu událost dobré vysvětlení. 

Ježíš vstal jako první z těch, kteří zesnuli. Jako prvorozený všeho 

stvoření. 

Ježíšovo vzkříšení je stejný zázrak jako stvoření světa. O světě 

kolem nás nikdo nepochybuje. Kdysi tu nebylo nic a nyní je tu tolik 

krásy. A nikdo neví, jak a proč. Ježíšovo vzkříšení je podobná událost. 

Prvního dne po sobotě se stalo, co se ještě nikdy předtím nestalo. Co 

nemá srovnání, co nelze změřit ani zařadit. Ježíšovo vzkříšení 

se vymyká naší logice. Nepodléhá našim vzorcům ani zákonům. Ale při 

stvoření světa také žádné přírodní zákony neplatily. Vzkříšení nemá 

precedens, nedá se uchopit našimi pojmy. Je to něco, s čím nikdo z nás 
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nemá zkušenost. Ale to neznamená, že vzkříšení není možné. Kolem nás 

je přece mnoho věcí, které neumíme vysvětlit. 

Víra ve vzkříšení je přesvědčení, že Bůh může učinit, co my lidé 

neznáme, nechápeme, neumíme a nevymyslíme. Je-li Bůh, pak je možné 

i vzkříšení. Není-li vzkříšení, pak není ani Boha. A Ježíš prohrál a náš 

život je ubohý, prázdný a zbytečný. 

Ale svět tu přece je, i když nevíme, co bylo před ním. Zázraky 

se dějí. Kristus zemřel, ale Bůh mu dal nový život. A dá ho i nám. 

Nebojme se tomu věřit. Jestliže něco neumíme vysvětlit, neznamená to, 

že je to nesmysl. Člověk přece všechno neví a nezná. Nestyďme se 

radovat a zpívat, že Kristus vstal z mrtvých jako první u těch, kteří 

zemřeli. Je to jen víra, ale dodnes působí zázraky.   Amen 

MODLITBA 

Pane Ježíši Kriste, díky, že ses nám poznat jako živý a laskavý 

člověk, který s námi nese všechnu tíhu života a dává nám naději, kde již 

žádná naděje není.       Amen 

 

PÍSEŇ č. 346 Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLIBA 

Pane Ježíši Kriste! Děkujeme ti za povzbuzení, kterého se nám 

dostalo ve tvém Slovu. Věříme, Pane, že právě ty, Ježíši Kriste, nám 

přinášíš Boží pomoc, sílu a naději. Ale nechceme si to nechat jen pro 

sebe. Věříme, že když se za někoho modlíme, ty bereš náš hlas vážně 

a hledáš způsob, jak těm, na které myslíme, pomoci. 

Prosíme tě proto za lidi z našeho okolí, o kterých víme, že 

procházejí těžkou životní zkouškou – ať už jsou to různé nemoci, trápení 

v rodině, samota či zklamání. Evangelium nám napovídá, že změny jsou 

možné, když jim budeme věřit, trpělivě o ně usilovat a nevzdávat se, 

když se napoprvé nepodaří. Prosíme, dej, sílu a vytrvalost a touhu po 
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změně všem, kteří to chtějí vzdát, všem, kteří jsou unavení, duševně 

i tělesně zranění, smutní nebo zklamaní. 

Kolem nás je mnoho lidí, kteří si myslí, že od tebe žádnou 

pomoc nepotřebují, a neuvědomují si, jak mnoho od tebe každý den 

dostávají a přijímají. Prosíme, otevři oči těm, kteří se k tobě otáčí zády 

a nehledají cestu k tobě.  

Prosíme, Pane, aby byl slyšet hlas tvého lidu a církve. Možná 

není nejhlasitější, možná není dost atraktivní, možná ho lidé nechtějí 

slyšet, nebo si myslí, že nic nového nepřináší – a přece věříme, že jsi 

nám svěřil něco důležitého a nenahraditelného. Není nás mnoho, ale 

radost a vděčnost, kterou můžeme nabídnout, je velká a trvalá. 

A tak prosíme, aby náš hlas a zpěv bylo slyšet nejen v kostele 

a modlitebně, ale všude tam, kde toho bude třeba. Dej, ať naši kazatele 

připomínají, co je správné, naši politici ať jednají moudře, novináři ať 

píší pravdu, umělci burcují veřejnost a vědci poznají hranice, které není 

dobré překročit.  

Přimlouváme se i za tento sbor, aby stál pevně na svém místě 

a měl komu předat štafetu víry, kterou přijal a pokorně nese do dalších 

dnů. 

A to co nás v naší víře, naději a lásce spojuje, vkládáme do 

modlitby, kterou jsi nás naučil: Otče náš…   Amen 

POSLÁNÍ 

První vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo 

jsou jeho. Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech 

mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. Jako poslední 

nepřítel bude přemožena smrt. Až mu bude podřízeno všecko, 

pak i sám Syn se podřídí tomu, kdo mu všecko podřídil, a tak 

bude Bůh všecko ve všem.  

Až pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, 

pak se naplní, co je psáno: ‚Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil!‘ Kde 

je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň? Zbraní smrti je 

hřích a hřích má svou moc ze zákona. Chvála buď Bohu, který 

nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista! A tak, moji 

milovaní, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější 
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v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. (1K 

15, 23–28. 54–58) 

POŽEHNÁNÍ 

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

přichází, i od sedmi duchů před jeho trůnem a od Ježíše Krista, 

věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. 

Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů a učinil nás 

královským kněžstvem Boha, svého Otce – jemu sláva i moc 

navěky.  Amen 

PÍSEŇ č. 660 Buď Bohu všechna chvála, čest 
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MOC, KTERÁ UTĚŠUJE I BURCUJE 
svatodušní 

VSTUPNÍ SLOVA  

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

Hospodin praví: „A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím 

nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám 

vám srdce z masa.“ (Ez 36, 26) Amen 

PÍSEŇ č. 670 Ducha svatého dnešní den 

MODLITBA 

Pane Bože, Tvůrce tohoto světa, oslavujeme tě, protože se stále 

znáš ke svému stvoření, i když ono se k tobě mnohdy znát nechce. 

Děkujeme ti, že jsi k nám přišel ve svém Synu Ježíši Kristu a že tvůj 

vztah k nám neskončil s jeho smrtí. Seslal jsi apoštolům svého Ducha, 

aby ti byli svědky v Jeruzalémě, v Judsku a až do posledních končin 

země. Díky nim a všem, kteří pokračovali v jejich díle, jsme se mohli 

s evangeliem setkat i my.  

Chválíme tě za to, že k nám promlouváš skrze slova Písma, 

skrze svědectví našich kazatelů i našich bratří a sester, každý den nově 

a zčerstva. Bez těchto impulsů bychom neměli sílu věřit, doufat 

a dosvědčovat tě druhým.  

Děkujeme, že svým Duchem zachováváš křesťanskou církev, že 

jsi jí pomohl přestát těžká dějinná údobí a že ji provázíš i dnes. 

Děkujeme, že působení tvého Ducha zakoušíme i v tomto sboru. Je to 

On, kdo nás přivádí na toto místo, kdo nám otvírá ústa ke kázání 

evangelia, kdo nás ujišťuje o odpuštění u tvého stolu a kdo působí, že 

odtud odcházíme silnější ve víře a horlivější v lásce.  

Prosíme tě, proměňuj nás svým Duchem stále znovu. Ať nám 

jeho moc proniká do srdce i do mysli. Ať nás burcuje v situacích, kdy 

bychom neměli zůstat lhostejní; ať nás potěšuje ve chvílích smutku 

a bolesti; ať nám dává odvahu vydat pravdivé svědectví před světem. 

O to tě prosíme ve jménu tvého Syna Ježíše Krista.   Amen 



51 

 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO  

Poslyšte čtení Písma svatého, jak je zapsáno u proroka Izajáše, 

ve 44. kapitole, od verše 1. do 5.:  

A nyní slyš, Jákobe, můj služebníku, Izraeli, jehož jsem vyvolil… 

PÍSEŇ č. 368 Ó Tvůrce, Duchu svatý, přijď 

KÁZÁNÍ 

Základem kázání jsou slova zapsaná v Evangeliu podle Jana, 

v kapitole 16., od verše 5. do 15.: 

Nyní však odcházím k tomu, který mě poslal, a nikdo z vás se mě 

neptá: Kam jdeš? Ale že jsem k vám tak mluvil… 

Milé sestry, milí bratři, Ježíšův odchod naplňuje srdce učedníků 

zármutkem. To je na první pohled přirozená reakce. Člověk se rmoutí, 

když jej opouští někdo drahý a blízký. Ovšem v případě Ježíšova 

odchodu ze světa učedníci nepociťují jen smutek z toho, že ztrácejí 

milovanou bytost, že s Ježíšem již nebudou moci hovořit tváří v tvář, že 

se ho nebudou moci dotknout, že on tu s nimi prostě fyzicky nebude. 

Zármutek učedníků vychází především ze zklamání Ježíšovým údělem. 

Naděje na nastolení nového, spravedlivějšího řádu se zřejmě 

neuskuteční. Odchod Božího Syna se jim jeví jako jeho – jako Boží 

prohra. Proto naplňuje srdce učedníků zármutek. Takový zármutek nelze 

zvládnout postupným vyrovnáváním se se ztrátou. Ve skutečnosti tady 

jde o problém, jak se vypořádat s hlubokými pochybnostmi o smyslu 

Ježíšova života, jak zvládnout pokušení nevěry.  

Zármutek z Ježíšova odchodu, zklamání z toho, že Bůh ve svém 

díle na zemi prohrál, se – byť s jiným předznamenáním – fakticky 

opakuje v životě křesťanů dodnes. I po Velikonocích se nás zmocňují 

obavy, že Bůh vposledu nic nezmůže proti násilí a nespravedlnosti, proti 

sobecké zaměřenosti na sebe sama, proti zániku a smrti. I po letnicích 

se nás zmocňují obavy, že Bůh je ve světě bezmocný. Zdá se, že 

křesťanská víra je utopie, která nemá sílu změnit člověka, natož pak 

společnost, k obrazu Božímu. I v našem sboru se nás někdy zmocňuje 

podobný zármutek a pochybnosti – když lidé kolem nás přestávají mít 
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zájem o věci víry, když narážíme na nezájem rodičů o biblické 

vzdělávání jejich dětí, když se ze sboru vytrácejí čerství konfirmandi. 

Marně se přitom snažíme najít vhodnou metodu, jak zmíněným trendům 

zabránit a obhájit tak Boha, ale i svou vlastní existenci.  

Zkušenost pochybností ve víře často vyvolává otázku „Proč?“. 

Proč vůbec musíme zakoušet ten zármutek a pochybnost? Proč Bůh 

nejednal v Kristu nějak jinak, suverénněji a mocněji? Proč jej nechal 

přibít na kříž? Ježíšova smrt představuje nejhlubší paradox jeho poslání. 

Pro mnohé je právě ona tím největším kamenem úrazu, aby uvěřili.  

Co nám však v našem pohledu připadá jako pasivita a nešťastný 

úděl, to je podle Ježíšových vlastních slov jeho vlastní konání, dávání 

a přijímání. „Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět 

přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe“ (J 10, 18). 

Ježíšova smrt je jeho svobodným činem. Nikoli tedy narušením, nýbrž 

naopak završením jeho poslání. Je to jednání v logice Božího království: 

Kristus dává svůj život proto, aby jej druzí získali. Jeho oběť, ta zdánlivá 

prohra, je jeho největším vítězstvím.  

Ovšem jak dospět k tomuto pohledu? Jak dospět k pohledu víry, 

která za křížem vidí i naději velikonočního jitra? Pochybnost víry nelze 

překonat z vlastních sil. Proto Kristus zaslibuje svým učedníkům 

Utěšitele. Kristovi učedníci sice zůstávají na zemi sami, ale nejsou 

opuštěni. Utěšitel, jinými slovy Duch svatý, je má vytrhnout z jejich 

zármutku a bolesti.  

Duch svatý je Boží moc přicházející k člověku. Je to pomoc, 

která překonává naše pochybnosti a dává nám uvěřit. Dává nám uvěřit 

v situaci, kdy jsme zklamáni Boží slabostí, kdy se nám Boží dílo ve 

světě jeví jako zápas s větrnými mlýny. Nevidět, a přece věřit. To 

nemůže způsobit nikdo jiný, rodiče, bratr a sestra ze sboru, farář. To 

může být jedině dílem Ducha svatého. Duch svatý, to je Boží aktivita 

a iniciativa, která jediná způsobila a působí, že jsme uvěřili, že náš sbor 

existuje – jako sbor pod křížem, jako sbor doufající ve vzkříšení.  

Ovšem působení Ducha svatého není namířeno jen dovnitř 

církve, nýbrž také do světa. K tomu si Duch svatý sám připravuje své 

nástroje. Učedníci, kteří zakusili opuštěnost Bohem, se posilněni 

Utěšitelem stávají nositeli evangelia. Boží Duch si tak sám vytváří své 

mluvčí ve světě. Působí skrze apoštoly, skrze kazatele, presbytery, bratry 
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a sestry, skrze nás samé. Používá našich lidských schopností, ale není 

jimi omezen.  

Skrze tyto své nástroje Duch svatý vydává světu svědectví. 

Evangelista Jan se zmiňuje o třech zásadních tématech křesťanské 

zvěsti: o hříchu, spravedlnosti a soudu.  

Za prvé, Duch svatý poskytuje vhled do naší vlastní hříšnosti. 

My obvykle hledáme hřích v něčem, co je mimo Krista, domníváme se, 

že hřích je ve světě, v tělesnosti, v nelásce, sobectví atd. Duch svatý 

však ukazuje, že podstata hříchu nespočívá ve zlé vůli, vlastně v ničem 

morálním, nýbrž právě v naší nevěře v Krista, v naší slepotě. Toto 

zjištění vyvádí křesťanství z pouhého moralizování, současně mu však 

také otevírá horizont naděje. Duch svatý totiž odkrývá lidský hřích vždy 

jako již přemožený Kristovou obětí! Před Kristem stojí hříšník současně 

jako ospravedlněný.  

S tím úzce souvisí druhý moment: v čem je spravedlnost. Podle 

svědectví Ducha svatého je to právě Kristova cesta k Bohu, co nám 

přináší odpuštění hříchů a spravedlnost před Bohem. Tedy ne naše cesta, 

ale cesta Božího Syna k Bohu nám otevírá tuto novou dimenzi života.  

Za třetí, Duch svatý dosvědčuje, že „kníže tohoto světa“ byl již 

odsouzen. To znamená, že ten rozhodující a konečný zápas není před 

námi, ale již za námi. Byl pro nás vybojován. Svět je tak osvobozen od 

strachu, osvobozen k bázni Boží.  

To je pohled na svět, který nám otvírá Duch svatý. Nejde přitom 

o nějakou novou zvěst, o nové evangelium. „Nebude mluvit sám ze sebe, 

ale bude mluvit, co uslyší.“ Duch svatý není Duch nezávislý a svévolný, 

nýbrž Duch Kristův. Prokazuje se právě svou vázaností na Ježíšova 

slova a činy. Je to Duch, který Krista zpřítomňuje; který nás ujišťuje 

o platnosti Kristových zaslíbení a posiluje nás v naději. Svědectví, 

k němuž Duch svatý vede, je svědectvím o Kristu.  

Sestry a bratři, v prostředí naší církve panuje vzhledem 

k působení Ducha svatého jistý ostych. Často si s dílem Ducha svatého 

spojujeme jen mimořádné projevy, jako je mluvení jazyky či 

uzdravování, a s nimi je třeba zacházet velmi obezřetně. Ovšem Duch 

svatý působí rozmanitými způsoby a je škoda nevidět i jiné formy jeho 

aktivity.  
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Duch svatý boří bariéru mezi námi a Bohem, překonává naši 

nedůvěru, pochybnost, zármutek, bolest. Duch svatý boří bariéry mezi 

námi navzájem. Pomáhá překonávat předsudky, závist, pohrdání, 

nepřejícnost; proměňuje sobecké srdce v milující. I to, co nám někdy 

připadá jako samozřejmost, totiž to, že věříme a že existuje křesťanská 

církev, i to je dílem Ducha svatého. Duch svatý spojuje, vytváří vztahy, 

přivádí lidi dohromady a celé naše společenství spojuje s Bohem. Bez 

daru Ducha svatého by nemohl vzniknout živý sbor. Jedině díky němu 

církev existuje a dosud nezanikla.  

Duch svatý někdy burcuje, jindy hladí, někdy vede k zamyšlení 

nad sebou samým, jindy ujišťuje o odpuštění, někdy odkrývá přetvářku 

a ukazuje pravdu, jindy pozvedá toho, komu vyhasla naděje. Sbor, který 

je držen a nesen Božím Duchem, vydrží pokušení z nepřítomnosti svého 

Pána a zármutek ze zdánlivé Boží porážky. To je příslib, který nám 

přinášejí svatodušní svátky.      Amen 

MODLITBA 

Pane Bože, děkujeme ti, že nás svým Duchem uvádíš do veškeré 

pravdy. Prosíme, sesílej nám ho i nadále, proměňuj nás a potěšuj.   Amen 
 

PÍSEŇ č. 385 Do světa, kde jsi s lidmi žil 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Duchu svatý, náš Utěšiteli a Přímluvce, děkujeme ti, že k nám 

přicházíš, že svou mocí udržuješ při životě tento náš sbor a že nám 

pomáháš unést nezajištěnost naší víry. Prosíme tě, upevňuj ji a čiň si 

z nás nástroje svého díla v tomto světě. Burcuj svou církev tam, kde se 

nechává ukolébat k pohodlnosti, a potěšuj a povzbuzuj ji tam, kde zápasí 

o holou existenci. Dej kazatelům radost z práce pro tvé království a sílu 

v ní pokračovat. Veď presbytery a sbory k tomu, ať pravdu evangelia 

střeží v její čistotě, a nedopouštějí, aby byla zatemňována.  
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Pane Ježíši Kriste, přimlouváme se za všechny, kteří v tebe 

nevěří, kteří si svou spravedlnost chtějí vybojovat vlastními silami, kteří 

nemají naději než pro tento pozemský život. Přimlouváme se za svět, 

který tě odmítá, ale i za církev všude tam, kde se ti vzdaluje.  

Bože, Otče náš, dej, ať dary tvého Ducha nenecháváme ležet 

ladem, ale ať je rozvíjíme k užitku mnohých. Uč nás žít ve svobodě, do 

které jsi nás dílem svého Syna uvedl.  

Vyslyš nás, když k tobě společně voláme slovy tvého Syna: Otče 

náš…         Amen 

POSLÁNÍ 

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Nepřijali 

jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž 

přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! Tak 

Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-

li děti, tedy i dědicové – dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; 

trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy. 

(Ř 8, 14–17) 

POŽEHNÁNÍ  

Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost 

Ducha svatého se všemi vámi.  Amen 

PÍSEŇ č. 685 I když se rozcházíme 
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O BOŽÍM PŘICHÁZENÍ K ČLOVĚKU 
neděle svaté Trojice 

VSTUPNÍ SLOVA  

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

Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu buď 

čest a sláva na věky věků. (1Tm 1, 17)  Amen 

PÍSEŇ č. 158 Samému Bohu sláva čest 

MODLITBA 

Bože, Stvořiteli nebe a země, ty jsi Pánem vesmíru. Oslavujeme 

tě za dílo stvoření, za dar života i za péči, kterou nás denně zahrnuješ. 

S lítostí vyznáváme, že často jednáme proti tvé lásce, odcizujeme se 

tobě i svým blízkým. Hledíme na druhé ve světle svých předsudků, 

nedokážeme odpustit křivdu. Prosíme, ukazuj nám, že tvá otcovská 

náruč je otevřená k našemu návratu.  

Pane Ježíši Kriste, ty jsi s námi sdílel lidský život, jeho radosti 

a krásu, ale také úzkosti, pokušení, bolest a smrt. Svou láskou, důvěrou 

a poslušností vůči Bohu jsi nám ukázal, jak žije pravý Boží Syn. 

Oslavujeme tě za dílo našeho vykoupení a záchrany. Zemřel jsi, 

abychom my mohli žít věčně. Vnesl jsi do našeho světa světlo naděje. 

Prosíme, dej, ať tvá láska, tvé přátelství a tvé smilování získají v našem 

životě prostor. Dej nám zakoušet své království. 

Bože Duchu svatý, přišel jsi k apoštolům a přicházíš i k nám. 

Oslavujeme tě za to, že proměňuješ naše nitra, probouzíš víru, stmeluješ 

společenství a ze starého činíš nové. Prosíme, utvářej i nadále svou 

církev a přiznávej se k jejímu zvěstování.    Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO  

Poslyšte čtení Písma svatého, jak je zapsáno u proroka Izajáše, 

ve 40. kapitole, od verše 25. do 31.: 
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„Ke komu mě chcete připodobnit, aby mi byl roven?“ praví 

Svatý. „K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto 

všechno…“ 

PÍSEŇ č. 641 Svatý, svatý, svatý, všemohoucí 

KÁZÁNÍ 

Základem kázání jsou slova zapsaná ve Druhé epištole 

Korintským, 13. kapitole, od verše 11. do 13.: 

Nakonec, bratří: žijte v radosti, napravujte své nedostatky, 

povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky 

a pokoje bude s vámi. Pozdravte jedni druhé svatým políbením. 

Pozdravují vás všichni bratři. Milost našeho Pána Ježíše Krista 

a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. 

Milé sestry, milí bratři, dnes slavíme neděli svaté Trojice. Téma 

Trojice není mezi křesťany příliš oblíbené. Pro mnohé je učení o Trojici 

ustrnulým dogmatem, které nám jen ztěžuje už tak nesnadné předávání 

evangelia. Kdo se někdy pokusil vysvětlit nevěřícímu člověku, že 

věříme v jednoho Boha ve třech osobách, ví, o čem je řeč. Avšak zatímco 

na první pohled se učení o Trojici možná jeví jako ustrnulé dogma, 

v jeho jádru jde o naprostý opak. Učení o Trojici je výrazem toho, že 

Bůh není ustrnulý a zkostnatělý, nýbrž naopak pohyblivý a živý. Bůh 

není bezevztažný monolit, nýbrž sám v sobě vztahová bytost. A to platí 

také o jeho působení navenek. Již bibličtí svědkové učinili zkušenost, že 

Bůh vstupuje do vztahu s člověkem různým způsobem: daruje život, 

odpouští, naplňuje sebou samým. Stará církev tedy nepřišla na učení 

o Trojici jinak, než že přijala biblické svědectví o Bohu Stvořiteli, 

Vykupiteli a Utěšiteli, totiž svědectví víry, že máme Boha nad sebou, 

máme jej jako člověka mezi sebou a máme jej v sobě. 

Svědectví o tom, že Bůh se vztahuje k člověku rozmanitým 

způsobem, je obsaženo i v našem textu z Druhé epištoly Korintským. 

Pavel uzavírá svůj dopis korintským křesťanům přáním, v němž se 

odráží Boží Trojjedinost: Hovoří o milosti toho, který nás vykoupil svou 

smrtí na kříži – o milosti Ježíše Krista. Hovoří o lásce toho, který nás 

stvořil a který nás denně zachovává – o lásce Boha Otce. A nakonec nám 
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přeje přítomnost toho, který jediný vytváří pravé společenství 

– přítomnost Ducha svatého. Pavel tak stručně jmenuje body, které jsou 

pro nás křesťany nejdůležitější. A uzavírá tím svůj dopis, protože ví, že 

všechny problémy, které v dopise projednával, mají v této svaté Trojici 

svůj úběžný bod a své rozuzlení. Podívejme se nyní na verše, které 

bezprostředně předcházejí Pavlovu přání.  

„Žijte v radosti.“ Tak zní první výzva, kterou Pavel adresuje 

konflikty zmítanému sboru v Korintě. Žijte v radosti. Jako by to bylo tak 

jednoduché. Ne vždy nám tvář září úsměvem, ne vždy lze život unést 

s lehkostí. Někdy přicházejí dny, kdy člověk má už při vstávání pocit, 

že by se nejradši zase vrátil do postele a přetáhl si peřinu přes hlavu, aby 

ho vnější svět nedostihl. Někdy se zdá, že nám den skutečně nepřinese 

nic jiného než námahu, útrapy, krize, hádky a omyly. Když pak někdo 

přijde a řekne „Žij přece v radosti“, zní to jako provokace či výsměch.  

Pavel však míní hlubší důvod radosti, takříkajíc ten, který 

všechno utrpení světa a nespokojenost přesahuje. V Kristu jsme od tlaků 

tohoto světa osvobozeni. Ovšem nikoli v tom smyslu, že nás už nic 

nezasáhne, že nás nic nezraní, že v ničem nešlápneme vedle. Dál 

musíme řešit nově vzniklé problémy a opakovaně zápasit s tím, co se 

nám staví do cesty. Nemůžeme se nad to povznést do duchovních výšin. 

Současně však smíme vědět, že to nejsou tyto tzv. světské věci, co nás 

určuje, definuje a vymezuje. Hodnota lidského života před Bohem se 

neměří podle našich schopností, úspěchů či uznání druhých. Každý z nás 

je více než výkon, více než zevnějšek, více než to, co v něm druzí lidé 

vidí.  

Někdy, když se dostaneme do rozhovoru se starším člověkem, 

který po celý svůj život pracoval, byl aktivní, činorodý a nyní už 

nemůže, slyšíme stýskání: Už nejsem k ničemu. Tomu nelze než 

oponovat. Sice je smutné vidět, jak někomu ubývá sil, ale rozhodně to 

nikterak nesnižuje jeho hodnotu. Když Ježíš jako nevinný zemřel na 

kříži, osvobodil nás od pohledu, který přičítá člověku jen takovou cenu, 

jakou si sám zaslouží. To platí pro každého, kdo tu dnes sedí pod 

kazatelnou: Máš větší cenu, než si sám přičítáš, cenu, kterou dala tvému 

životu oběť Božího Syna na kříži. To je ten nejhlubší důvod k radosti. 

A tento důvod nám pomáhá vytvořit si nadhled nad tím, co se nám 

nevydařilo, i když jsme tak snažili. Tento důvod nás osvobozuje od toho, 
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abychom se viděli jen ve světle uznání druhých. Se zřetelem k milosti 

našeho Pána Ježíše Krista je možné se radovat, i když jiné důvody 

k radosti postrádáme. Milost, nezasloužené, ale darované přijetí 

v Kristu, to je první moment, který je charakteristický pro Boží 

přicházení k člověku. Bůh k nám přichází v milosti Ježíše Krista.  

Pavel pokračuje: „Napravujte své nedostatky, povzbuzujte se.“ 

Řecké sloveso „povzbuzovat“ má současně význam „napomínat“. Tedy: 

„Napravujte své nedostatky, napomínejte se.“ Lidé – a to patří k jejich 

podstatě – dělají chyby. Vydávají se špatnou cestou, chovají se 

nesprávně, mýlí se. Pavel vyzývá k tomu, abychom si vzájemně 

prokazovali zpětnou vazbu a uměli druhému člověku sdělit kritiku. 

K čemu je mi přítel, který mi ve všem přitakává? Pak je jako zrcadlo, 

v němž chci vidět sám sebe. Pokud však odstraním klamnou stříbrnou 

vrstvu za zrcadlem, pokud překonám svou ješitnost a pýchu, pak se mi 

přítel stane oknem, které mi otvírá a rozšiřuje pohled do světa i na sebe 

sama.  

A tady se opět dostáváme na tenký led. Jak snadno se z takového 

napomínání stane suché mentorování, jízlivé rýpání nebo dokonce 

výsměch. Je vůbec možné, aby bratrské a sesterské napomínání někdy 

fungovalo, aniž by došlo ke konfliktu? Podle Pavla je rozhodující, aby 

se takové napomínání a napravování nedostatků dělo v lásce. V takové 

lásce, jakou k nám chová náš nebeský Otec. Neboť láska, to je druhý 

charakteristický moment Božího přicházení k člověku. Bůh k nám 

přichází ve své otcovské lásce.  

Boží láska přitom není jen zrcadlem našich přání a tužeb, nýbrž 

zahrnuje i Boží spravedlivý hněv, neboli kritiku vůči tomu, co člověk 

dělá špatně. Ovšem kritika z Boží strany se neděje způsobem, který by 

člověka drtil, ničil nebo rozleptával. Není to kritika destruktivní, nýbrž 

konstruktivní. Je to povzbuzení k vykročení lepším směrem, povzbuzení 

k novému začátku. Z této Boží lásky má vyrůstat i vzájemné napomínání 

a povzbuzování ve sboru.  

Do třetice Pavel říká: „Buďte jednomyslní, pokojní.“ Být jedné 

mysli a zachovávat pokoj, to patří dohromady. Být jednomyslní přitom 

neznamená mít na všechno povinně jeden a tentýž názor. 

Jednomyslnost, o které píše Pavel, je přesným opakem totalitních 

režimů, které připouštějí jen jeden pohled na svět a násilím si vynucují, 



60 

 

aby se od něj nikdo neodchyloval. Zachovávat jednotu mysli podle 

Pavla znamená vztahovat se k jednomu duchovnímu základu, k Bohu 

v  Duchu svatém, a s jeho pomocí k jedné naději, ke společnému cíli.  

Jestliže jsme takto jednomyslní, pak jsme současně svobodní 

k tomu, abychom měli na věci různé názory, abychom o nich 

diskutovali, abychom byli různými individui. Onen jeden duchovní 

základ, k němuž se vztahuje naše mysl, má za následek, že je naše srdce 

větší než my sami. Vedle nás a s námi mohou existovat a žít jiní, kteří 

nemusejí být stejní jako my. Společenství, která se jen vymezují vůči 

druhým, která se pokládají za něco lepšího a vyššího, taková 

společenství nemají budoucnost, neboť jsou bezduchá, totiž doslova bez 

Ducha. Avšak tam, kde vládne Duch svatý, panuje tolerance a vzájemný 

respekt před tím, co je cizí a jiné. Toho Ducha, kterého Bible nazývá 

svatým, přeje Pavel svému sboru v Korintě a všem dalším sborům, tedy 

také nám. To je ten třetí charakteristický moment Božího přicházení 

k člověku. Bůh je nám přítomen ve svém Duchu svatém. 

Pamatujme na toto trojí, totiž na onen hluboký důvod k radosti, 

který máme v milosti Ježíše Krista, na Boží otcovskou lásku k nám a na 

přítomnost Ducha svatého ve společenství věřících. Všemi těmito 

způsoby k nám přichází trojjediný Bůh, aby s námi něco činil, aby nás 

proměňoval v našem nitru a připodobňoval k obrazu svého Syna. 

„Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha 

svatého se všemi vámi.“      Amen 

MODLITBA 

Pane Bože, děkujeme, že jsi nám nezůstal skrytý, ale že ses nám 

dal poznat skrze svého Syna jako náš milující Otec. Prosíme, naplňuj 

nás svým Duchem, abychom v tomto světě žili jako tvé děti.  Amen 

 
PÍSEŇ č. 605 My vyznáváme 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Pane Ježíši Kriste, ty jsi přinesl jedinečné obohacení našim 

životům a my se z toho společně radujeme. Děkujeme za všechny, kteří 
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v Duchu svatém poznali tvé dílo spásy, za všechny nově pokřtěné i za 

ty, kdo se ke křtu připravují. Prosíme, posiluj jejich víru v čase 

pochybností a provázej je i nadále svým Duchem. 

Přimlouváme se za ty, kteří hledají naplnění života 

a nenacházejí, za ty, kteří se upínají k falešným životním jistotám, za ty, 

kdo věří jen sami sobě, i za ty, kteří již nevěří nikomu a ničemu. 

Povzbuzuj svou církev i náš sbor k tomu, abychom dosvědčovali dobrou 

zprávu o tvé milosti a lásce těm, kteří tě dosud nepoznali. 

Přimlouváme se za ty, s nimiž jsme spojeni vírou v tebe, za své 

bratry a sestry v našem sboru, za křesťany všech vyznání po celém světě. 

Přiznávej se k jejich svědectví, aby se stávali živým odkazem k tvému 

království.  

Prosíme za nemocné a umírající, za trpící hmotným i duchovním 

nedostatkem, za osamělé a všelijak stísněné. Nechť ve svém trápení 

nacházejí posilu v darech tvého Ducha, ve víře, lásce a naději, a také 

v pozornosti a účinné pomoci svých bližních. 

Prosíme za zoufalé, za ty, kdo nevidí možnost změny, za 

obtížené vinami. Dej jim poznat, že u tebe je odpuštění a možnost 

nového začátku.  

Prosíme za ty, jimž se hroutí manželství a rozpadají rodiny. Dej, 

ať nalézají posilu a povzbuzení v tvé rodině, která je pevná.  

Buď při nás, když voláme k Bohu Otci, jak jsi nás to naučil: 

Otče náš…       Amen 

POSLÁNÍ 

Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu 

Ducha, spojeni svazkem pokoje. Jedno tělo a jeden Duch, 

k jedné naději jste byli povoláni; jeden je Pán, jedna víra, jeden 

křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny 

působí a je ve všech. (Ef 4, 3–6) 
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POŽEHNÁNÍ  

Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad 

tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou 

tvář a obdaří tě pokojem.  Amen 

PÍSEŇ č. 419 Mocný Bože, při Kristovu  
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POPRAVA JANA KŘTITELE 

VSTUPNÍ SLOVA 

Přišli k Janu Křtiteli a řekli mu: Mistře, Ježíš, o kterém jsi vydal 

dobré svědectví, nyní sám křtí a mnozí chodí k němu. Jan jim 

odpověděl: Člověk si nemůže nic přisvojit, není-li mu to dáno 

z nebe. Vy sami jste svědkové, že jsem řekl: Já nejsem Mesiáš. 

Ale jsem vyslán  jako jeho předchůdce. Má radost je nyní 

dovršena. On musí růst, já pak se menšit. (J 3,26–30) 

 

PÍSEŇ č. 25 K tobě duši pozdvihuji 

MODLITBA 

Hospodine, Pane náš, přišli jsme, abychom slyšeli tvé Slovo 

a dali se jím nasměrovat ve svých životech. Dal jsi nám své zákony 

a pravidla, ale my je stále všelijak obcházíme. Nevidíme jejich 

dobrodiní, ale cítíme se jimi svázáni a omezováni. Teprve zpětně 

uznáváme, že jsi nám radil dobře a moudře. Prosíme, pomoz nám, 

abychom se poučili ze zkušeností, které udělali druzí. Pomoz nám 

neopakovat jejich chyby. Děkujeme ti, že před námi otevíráš tolik 

dobrých a rozmanitých možností, jak naplnit svůj život dobrými věcmi. 

Dej, ať nám víra v Ježíše Krista, který vstal z mrtvých, pomůže, 

abychom dokázali být cílevědomí, poctiví, čestní a stateční. A když to 

nezvládneme, dej, ať si to přiznáme a v síle tvé milosti se o to znovu 

pokusíme.        Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

První čtení Písma svatého je z Evangelia podle Lukáše, 

23. kapitoly, od verše 1. do 12.: 

Tu povstalo celé shromáždění a odvedli ho (Ježíše) k Pilátovi…  

PÍSEŇ č. 643 Když soumrak zháší 
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KÁZÁNÍ 

Základ kázání je z Evangelia podle Marka, 6. kapitoly, od verše 

14. do 29.: 

Král Herodes uslyšel o Ježíšovi, neboť jeho jméno se stalo 

známým. Říkalo se: „Je to Jan Křtitel, který vstal z mrtvých, 

a proto v něm působí mocné síly.“ Jiní říkali: „Je to Eliáš!“ 

Další: „Je to jeden z proroků.“ Když to Herodes uslyšel, řekl: 

„To vstal Jan, kterého jsem dal stít.“ Tento Herodes totiž dal 

Jana zatknout… 

Milí přátelé, máme před sebou biblický oddíl, který si ničím 

nezadá s dnešními filmovými trháky. Je v něm všechno, co má 

v takovém příběhu být. Pomstychtivá žena, nerozhodný král, naivní 

děvče, spravedlivý hrdina, velkolepá hostina, erotický tanec, neúprosný 

kat a jako vyvrcholení šokující pohled na useknutou hlavu na jídelní 

míse. Toto drama patří k nejčastějším námětům, které se objevuje na 

obrazech, v písních či románech. 

Než se však dáme unést silou příběhu, musíme si položit otázku 

– proč je vůbec v evangeliu? Je to jistě událost, která patří na první 

stránku novin – ale proč je zařazena do příběhu Ježíšova? Není to jen 

zbytečná vsuvka? Evangelia přece nejsou o Janu Křtiteli, ale o Ježíšovi. 

Ale spojitost tu je, a možná větší, než tušíme. Na začátku našeho 

oddílu se totiž vypráví, že pověst o Ježíšových mocných činech se 

donesla až ke králi Herodovi. Byl to syn Heroda Velikého, zvaný 

Antipas, který zdědil čtvrtinu otcova království. Patřila mu Galilea, kde 

Ježíš vyrostl a působil. 

Když začal Ježíš kázat a uzdravovat, mnozí si začali klást 

otázku: „Kdo to jen může být?“ V Nazaretě měli jasno: Je to pouhý tesař, 

syn Mariin a bratr Jakubův. Ale jiní viděli v Ježíšovi jednoho z proroků. 

To nebylo málo, protože poslední uznaný prorok působil před 400 lety. 

Jiní šli dál a viděli v Ježíšovi Eliáše, který měl přijít znovu na svět těsně 

před koncem tohoto věku. A jiní šli ještě dál. Tvrdili, že Ježíš je 

zmrtvýchvstalý Jan Křtitel, a proto v něm působí zázračné síly. Král 

Herodes dal těmto lidovým báchorkám za pravdu. Doslova řekl: „Ježíš 

– to je Jan, kterému jsem dal setnout hlavu.“ Když to řekli Ježíšovi, 
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zeptal se svých učedlníků: „A za koho mne pokládáte vy?“ Tehdy se Petr 

odvážil říci to největší tajemství, které dosud nikdo nevyslovil: „Ty jsi 

Mesiáš, Syn Boha živého.“ 

Ale pak se to všechno jaksi zvrtlo. Mesiáš měl být vítěz. Přímý 

nástroj Boží vlády a moci. Všichni čekali, že Ježíš použije všechny síly 

k tomu, aby se ujal vlády a obnovil Davidovo království. Místo toho 

skončil potupně na kříži, odsouzen nejvyšší veleradou. Všechny naděje 

s ním spojované se ukázaly být marné. Zdálo se, že pravdu měli 

Nazaretští: Ježíš je tesař, který si na Mesiáše pouze hrál, a tak se rouhal 

Bohu. 

Když učedníci přišli se zprávou, že ukřižovaný Ježíš vstal 

z mrtvých, všichni, kdo je slyšeli, si ťukali na čelo. Taková hloupost! 

Kdyby byl Ježíš něco víc než obyčejný truhlář, kdyby byl alespoň Boží 

prorok, nemohl by nikdy skončit na kříži! A kdyby byl Eliáš, tak by ho 

Bůh z kříže vyzdvihl v ohnivém voze rovnou do nebe. Ale on na tom 

kříži zemřel! Bůh se tedy od něj odvrátil! Vstát z mrtvých? To přece není 

možné! To se stane pouze na samém na konci věků. A ten jak známo 

nenastal! Vždyť slunce dál vychází a zapadá, lidé se žení a vdávají a na 

poli klíčí nová úroda. Žádný konec světa nepřišel, a proto nikdo nemůže 

vstát z mrtvých. 

Ne, neměli to křesťané snadné, když vyznávali, že věří v Ježíše, 

který byl ukřižován a vstal z mrtvých. Všechno ostatní by jim snad 

i uvěřili. To, že Ježíš uzdravoval, sytil zástupy, chodil po vodě a utišil 

mořskou bouři – to vše by jim prošlo, protože se to vyprávělo i o řadě 

jiných. Ale ještě nikdy se nestalo, aby Boží prorok skončil na kříži jako 

ten nejubožejší otrok, a hlavně – nikdy se nestalo, aby někdo již v tomto 

čase vstal z mrtvých.  

Ale křesťané namítali: Něco podobného se přece stalo docela 

nedávno. Žil tu prorok, kterého jsme všichni uznávali a respektovali. 

Mnozí se od něho dali pokřtít v Jordánu a přece ten svatý muž špatně 

skončil. Všichni víme, že Jan Křtitel neprovedl nic zlého. Zemřel jen 

proto, že Herodes dal neuváženou přísahu, kterou pak musel splnit. 

Pontský Pilát přece také nenašel důvod, proč by měl Ježíše popravit. 

Donutili ho k tomu velekněží, podobně jako Herodiada svého 

královského manžela. Být odsouzen k smrti ještě neznamená, že ten 

člověk nemohl mít pravdu. 
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Když Ježíš zemřel na kříži, neznamená to, že ho Bůh odsoudil. 

A když vám svědčíme, že se s námi třetího dne setkal živý – proč nám 

to nevěříte? Kdysi jste byli ochotni věřit, že Janovi přirostla hlava k tělu. 

A nyní, když Ježíšovo vzkříšení mohou dosvědčit stovky lidí, odmítáte 

přijmout, že je to Ježíš, který mezi námi dál působí a uzdravuje. 

I dnes – stejně jako tenkrát – jsou lidé ochotni věřit řadě věcí. 

Objevují minulé životy, vzývají různé duchovní síly, hledají východní 

moudrost, dávají si dělat horoskopy, vyvolávají mrtvé, pátrají ve svém 

podvědomí a kdoví co ještě. Ale to, že Ježíš zemřel za naše hříchy a vstal 

z mrtvých, zdá se jim jako prázdná fráze. Lidé jsou ochotni věřit v osud, 

šťastná čísla, dávají si číst z ruky a navštěvují různé léčitele. Ale Ježíš, 

který se za nás obětoval a přemohl smrt, jim připadá jako obnošená 

vesta. 

A přitom se na této zemi nestalo nic většího a důležitějšího než 

Ježíšovo ukřižování a zmrtvýchvstání. Nestyďme se, že tomu věříme. Je 

to dobrá a ověřená zpráva. Není to falešná senzace, ale Boží čin, který 

je stejně skutečný jako zázrak stvoření vesmíru a života. Jinými slovy: 

nevěřme hloupostem, které někde čteme nebo slyšíme. Věřme Ježíši 

Kristu. 

Nyní se však věnujme příběhu samotnému. Král Herodes Jana 

Křtitele tiše obdivoval a patřil k jeho tajným sympatizantům. Dobře 

poznal, že Jan je muž spravedlivý. Problém nastal, když Jan zaútočil na 

jeho druhé manželství. Herodes si totiž vzal rozvedenou manželku svého 

nevlastního bratra Filipa. To však bylo proti Mojžíšovu zákonu, který 

nedovoloval, aby si rozvedenou ženu vzal bratr bývalého manžela. 

Zřejmě se tím mělo bránit tomu, aby si muži v jedné rodině mezi sebou 

manželky postupně vyměňovali. Herodes předpokládal, že když si vzal 

ženu nevlastního bratra a navíc je král, snadno mu to projde. A také mu 

to prošlo. Nikdo ze zbožných farizeů a zákoníků ze strachu neřekl ani 

popel. Pouze prorok Jan. Mohl si to nechat pro sebe a mlčet. Ale Jan 

vycházel ze zásady, že Boží slovo platí pro každého stejně. V celém 

světě bylo tehdy obvyklé mít zvláštní zákony pro svobodné a pro otroky. 

Jiná práva měli muži a jiná ženy. Boží zákon však měří všem stejně. 

Králům i venkovanům. 

Herodes dal Jana uvěznit, ale přesto mu rád naslouchal. Když 

slyšel Křtitele mluvit, byl celý nejistý, a přece si ho šel zase znovu 
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poslechnout. Není to divné? Jistě ano, ale s námi je to podobné. Víme 

o svých chybách, stejně jako Herodes. Rádi bychom se jich zbavili, 

nemáme k tomu však sílu. Podobně jako Herodes rádi nasloucháme 

Božímu slovu a říkáme si: Jednou to dáme všechno do pořádku. Ale čím 

déle to odkládáme, tím větší hrozí nebezpečí, že už to nepůjde vrátit. 

Byla tu totiž Herodiada. Jeden Herodes ji už propustil a teď ji 

možná kvůli Janovi opustí i jeho bratr. Ta žena se cítí ohrožena a myslí 

pouze na sebe. V okamžiku, kdy se objeví příležitost proroka umlčet, 

nezaváhá ani na vteřinu. Je nebezpečné, když někdo někoho nenávidí 

a vidí v něm jen svého nepřítele. Stačí málo a zlý čin se náhle stane 

skutečností. Proto také Ježíš řekl: Nenávist je stejně nebezpečná jako 

vražda. Od zlé myšlenky k činu je blíž než si myslíme. Není moudré 

někoho nenávidět a vidět v něm hlavní zdroj svých obtíží. Kdo myslí jen 

sám na sebe, dovede být velice zlý. 

Klíčovou postavou je však Salome, dcera Herodiady. Její jméno 

známe i od historika Josefa Flavia. Bylo to děvče, kterému bylo 

nějakých dvanáct let. Její tanec byl možná docela nevinné rytmické 

cvičení. Krále však okouzlila, a tak ve své bohorovnosti nabídl dítěti 

polovinu království. Čekal, že si dívenka bude přát nové šaty nebo výlet 

do Egypta. Ale když uslyšel její přání, zbledl hrůzou. „Chci, abys mi dal 

na míse hlavu Jana Křtitele!“ 

Jak snadno může dospívající dítě zničit životy druhých. Možná 

si ta dívenka myslela, jaká je z ní hvězda. Cítila se důležitá a takřka 

dospělá. Možná si myslela, že je to jen taková hra. Stačí kliknout, a je 

po člověku. Ve skutečnosti byla Salome pěkná husa. Dala se zneužít 

a ublížila nevinnému člověku. 

I malé a dospívající děti mají svou odpovědnost a nemohou se 

vymlouvat, že nevěděly. Kolikrát třeba musí volit mezi svými rodiči, 

kteří je ve svých sporech chtějí mít na své straně. Děti tak mohou 

jednomu z rodičů velice ublížit. Nebo když se někomu ve třídě hloupě 

posmívají. Mládí není nevinné a člověk může už jako dítě ošklivě 

ublížit. 

Nakonec je tu Herodes. Nešťastný král, který rychleji mluvil, 

než myslel. Celý život si pak tu nešťastnou přísahu musel vyčítat. Přitom 

měl na vybranou. Mohl svou přísahu odvolat. Přišel by tím sice o kousek 

své vladařské cti, ale nestal by se vrahem.   
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Některé chyby děláme jen proto, aby se o nás neřeklo něco 

špatného. Třeba se někdo vsadí, že něco udělá, a i když je mu pak jasné, 

že přestřelil, bojí se to vzít zpátky. Nebo si dáme nějaký cíl a chceme ho 

dosáhnout hlava nehlava, přestože tím druhým ublížíme. Naše vlastní 

čest však nesmí být výš než důstojnost druhých lidí. Lépe je sám sebe 

shodit a znemožnit, než abych někoho poškodil na celý život. 

Byli tu však ještě Herodovi rádci a bujará společnost, která 

slavila Herodovy narozeniny. Proč nikdo z nich nešel za králem, nevzal 

si ho stranou a neřekl mu: „Králi, nedělej to. Bude tě to mrzet! I když 

Jana umlčíš, jeho hlas tě bude v noci pronásledovat. I když bude mrtvý, 

v tvém srdci bude jako živý.“ Bohužel se nikdo tak odvážný a pravdivý 

nenašel. Někdy můžeme váhajícímu člověku velmi pomoci, ale 

nesmíme to odkládat. Náš čas není nekonečný. Kat byl připraven a dříve 

než zpitým hostům došlo, co se stalo, přinesli do sálu mísu, na které byla 

prorokova hlava. 

Herodes Antipa, vládce nad Galileou, je smutná postava. Ježíš 

o něm řekl, že byl jako liška. Jana Křtitele se zbavil, ale přitom se mohl 

hájit: „Já to nechtěl! Mně k tomu donutili.“ Když o rok později Pilát 

soudil Ježíše, poslal ho ukázat Herodovi, který byl tehdy zrovna 

vJeruzalémě. Herodes Antipa si ho prohlédl a aby se přesvědčil, zda to 

opravdu není zmrtvýchvstalý Křtitel, přikázal mu, aby udělal nějaký 

zázrak. Ježíš mu však neodpověděl ani slovo. Herodes na něj dlouho 

naléhal, až nakonec se mu vysmál a poslal ho zpátky Pilátovi. Mohl 

Ježíši zachránit život a vzít ho pod svou ochranu. Ale Herodes toho 

raději využil, aby si získal Pilátovo přátelství. Opět z toho vyšel zdánlivě 

neposkvrněn, podle hesla: Já nic, já Herodes. 

Nakonec však i na Antipu dolehla spravedlnost. Otec jeho první 

ženy, nabatejský král Areta IV., pomstil svou propuštěnou dceru 

a porazil svého někdejšího zetě v bitvě. Od Heroda Antipy se pak 

odvrátili i Římané a tento kdysi nejschopnější syn Heroda Velikého 

skončil ve vyhnanství, kde všemi zapomenut zemřel. Mnozí v tom viděli 

trest za Janovu nespravedlivou popravu. Kdo seje vítr, sklidí bouři. 

Herodes Antipa je příkladem člověk, kterého se přímo dotkly Boží činy. 

Měl v rukou osud Jana Křtitele, jehož slovu naslouchal a jehož si vážil. 

Setkal se dokonce s Ježíšem a mohl slyšet jeho evangelium. Ale protože 

příliš miloval sám sebe a snažil se ze všeho získat jen vlastní prospěch, 
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přišel nakonec o všechno. Bůh opravdu nedělá rozdílu. Nabízí svou 

pomoc chudákům i králům. Ale člověk o tu milost musí stát.  Amen 

MODLIBA 

Pane Ježíši Kriste, prosíme, dej, ať se nás tvé Slovo a tvá láska 

skutečně dotkne a změní naše životy. Prosíme, abychom nebyli jako 

Herodes a jeho přátelé, kteří mlčky přihlíželi, jak se děje bezpráví, 

a nehnuli ani prstem. Dej, ať nejsme hloupí a naivní jako Salome, která 

snad ani nevěděla, co říká. Smiluj se nad námi, i když často děláme 

jednu chybu za druhou.       Amen 
 

PÍSEŇ č. 689 Proč se svět marností, bohatstvím honosí  

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Pane Ježíši Kriste, prosíme tě za všechny, kteří tak jako Herodes 

příliš dlouho váhali a nenašli v sobě sílu skoncovat se svými hříchy. Dej 

nám všem více času a odvahy. 

Prosíme tě za děti, které se staly rukojmím dospělých. Dej, aby 

nikdo nemusel rozhodovat o věcech, kterým nerozumí.  

Prosíme za lidi, kteří jsou v zajetí nenávisti. Uzdrav nás, 

prosíme, svou láskou, která nám každému dává víc, než si zasloužíme. 

Prosíme za ty, kteří trpí kvůli pravdě, kterou říkají nahlas. Dej, 

aby hlas proroků byl slyšen a respektován.  

Prosíme za ty, kteří přihlížejí nespravedlnosti, ale mlčí, protože 

nechtějí riskovat. Probuď v nás odvahu a statečnost, která tomuto světu 

chybí. 

Do tvé lásky a péče odevzdáme své nemocné a všechny, 

o jejichž budoucnost máme strach. Prosíme, pomoz a zasáhni tam, kde 

jsme bezmocní a nešťastní. 

A všechno, čemu věříme a co nás spojuje v našem očekávání 

a naději, vkládáme do modlitby, kterou jsi nás naučil: Otče náš…   Amen 
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POSLÁNÍ 

Apoštol praví: Kořenem mnohého zla je láska k penězům. 

Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si 

mnoho trápení. Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj 

o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Bojuj 

dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl 

povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha 

svědky. Vyzývám tě před Bohem, který dává všemu život, 

a Kristem Ježíšem, který vydal svědectví svým dobrým vyznáním 

před Pontiem Pilátem, abys bez poskvrny a výtky plnil své 

poslání až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Ty, kteří jsou 

bohatí v tomto věku, napomínám, ať nejsou pyšní a nedoufají 

v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, 

co potřebujeme; ať konají dobro a jsou bohatí v dobrých 

skutcích, štědří, dobročinní, a tak ať si střádají dobrý základ pro 

budoucnost, aby obdrželi pravý život. (1Tm 6, 10–14. 17–19) 

POŽEHNÁNÍ 

Ať vám požehná Bůh stvořitel, dárce všeho dobrého a krásného. 

Ať vám požehná jeho Syn Ježíš Kristus, který nás vykoupil 

z otroctví hříchu a přemohl smrt. 

Ať vás naplní Duch svatý a dá vám sílu žít uprostřed mnohých 

trápení a bolestí s nadějí a radostí v srdci.  Amen 

 

PÍSEŇ č. 658 Tvůj kříž mi září v temnotách 
  



71 

 

ČLOVĚK NA POUŠTI 

VSTUPNÍ  SLOVA 

Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost 

Ducha svatého se všemi vámi!  

Pojďte, zaplesejme Hospodinu… Vstupme před jeho tvář 

s díkůvzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů. (Ž 95, 1) Amen 

PÍSEŇ č. 549 Chvaliž Hospodina   

MODLITBA 

Svatý Bože, voláme-li k tobě, cítíme, že naše představy o tobě 

a o tvém působení jsou kusé a nedokonalé. A právě proto ti děkujeme, 

že nám omezeným a pomíjivým pomáháš svým neviditelným 

působením i srozumitelnými slovy biblických svědků pochopit to 

podstatné – že stojíš nad světem a našimi životy. Proto nemusíme pracně 

hledat v labyrintu světa a života správný směr, kterým se máme dát, 

a cíl, jehož máme dosáhnout. Pomoz nám laskavě, ať se poslušně držíme 

zejména zvěsti a příkladu tvého Syna Ježíše Krista a nedáme se strhnout 

vlivy, které by nás odtrhly od tebe, Pána a zdroje všeho.  Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

Jako první čtení Písma svatého nám dnes poslouží z Epištoly 

Židům, 11. kapitoly, verše 1. a 8. až 12.:  

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a pevně 

počítat s tím, co nevidíme.  

Abraham věřil, a proto uposlechl, když byl povolán… 

PÍSEŇ č. 641 Svatý, svatý, svatý, všemohoucí 
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KÁZÁNÍ 

Při dnešním výkladu Písma svatého budeme vycházet z První 

knihy Mojžíšovy, 21. kapitoly, kde čteme od 14. do 19. verše toto:  

Za časného jitra vzal Abraham chléb a měch vody a dal Hagaře. 

Vložil jí dítě na ramena a propustil ji. Šla a bloudila po 

Beršebské stepi. Když voda v měchu došla, odložila dítě pod 

jedním křoviskem. Odešla a usedla opodál, co by lukem 

dostřelil, neboť si řekla: „Nemohu se dívat, jak dítě umírá.“ 

Usedla tam, zaúpěla a rozplakala se. Bůh uslyšel hlas chlapce 

a Boží posel zavolal na Hagaru. Pravil jí: „Co je ti, Hagaro? 

Neboj se! Bůh slyšel hlas chlapce na tom místě, kde je. Vstaň, 

vezmi chlapce a pečuj o něj, já z něho učiním velký národ.“ Tu 

jí Bůh otevřel oči a ona spatřila studni s vodou. Šla, naplnila 

měch vodou a dala chlapci napít. A Bůh byl s chlapcem.  

V Bibli nacházíme mnoho tklivých příběhů. Slepec Izák je 

oklamán vlastní manželkou a synem, kteří zneužijí jeho bezmocnost. 

Zámožný Jób přijde postupně o všechen majetek, při uragánu mu 

zahynou v troskách domu všecky už dospělé děti a nakonec mu 

manželka, která s ním do té doby sdílela všecky těžké rány, začne 

rozmlouvat víru v Boha, na které vždycky stavěl. Ale i v evangeliích 

najdeme dojemná vyprávění. Pro rodičku Marii se nenajde jiné místo 

než chlév. Vdově z Naim umře jediný syn a živitel. A co Jidáš? Potom, 

co mu došlo, jakého zločinu se dopustil, když za peníze zradil Ježíše, 

chce špinavé peníze vrátit, ale to už nejde, a tak spáchá sebevraždu. (Mt 

27, 5n) 

Asi nás dojme i méně známý příběh ze Starého zákona, který 

jsme zčásti přečetli. Sahá až do doby izraelských patriarchů. Tyto 

příběhy musíme brát s určitou rezervou. Přesto v nich nacházíme zvěst, 

která se dá dobře aktualizovat. Pokusíme se o to i nyní.  

Nejprve si zkráceně zopakujme děj! V popředí je Agar či Hagar. 

Byla to egyptská otrokyně Abramovy či Abrahamovy manželky Sáry. 

Jak se dostala do této domácnosti, nevíme. Podstatné je, že tam získala 

důležité postavení. Abrahamova manželka nemohla mít vlastní děti 

a  usmyslela si, že by Abraham mohl mít dítě s touto Egypťankou, a Sára 
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je pak přijme za vlastní. Bible to posuzuje je jako nenáležité lidské 

vměšování do Božích plánů. 

Však se také tato adopce ukázala jako něco velmi nešťastného. 

Víme, jak snadno povýšenci propadají nafoukanosti. U Hagar to bylo 

tak, že ztratila respekt ke své neplodné paní, a Sára ji dokonce dočasně 

vyhnala, ale pak ji opět přijala. Později Sára přiměla Abrahama, aby 

otrokyni Hagar zapudil i s jejím dítětem – což Abraham, i když s těžkým 

srdcem, učinil. (Gn 21, 11) Jistě zde spolupůsobilo to, že se mezitím 

narodilo neplodné Sáře vlastní dítě. Sářino jednání však bylo v každém 

případě bezcitné. Z epištoly Židům jsme sice slyšeli o Sářině víře, víra 

však bohužel nedělá ani z věřících lidi bezchybné světce a světice. 

1. Zamysleme se nejprve nad situací, do které se tehdy Hagar 

a její synek dostali. Ocitli se na poušti. Nebyla to sice holá písečná 

poušť, ale Beršebská pustina či step asi 80 km na jih od Jeruzaléma. 

Podle Písma dostala Hagar na cestu od Abrahama pouze chleba a měch 

vody (21, 14). Ale voda brzy došla. A tu zapuzená žena položila synka 

pod pouštní křovisko a malomyslně prohlásila: Nebudu se dívat, jak 

umírá. Pak odešla o něco dál, usedla a rozplakala se. Dnes si takovou 

kalamitu dovedeme jistě dobře představit, když nám televize každou 

chvíli ukazuje africké matky s malými dětmi, zmoženými sluncem 

a žízní. (Zoufalé ženy v krajní, neúnosné situaci se ovšem někdy mohou 

vyskytnout i u nás.) 

Člověk se však může ocitnout také na pustině duševního rázu. 

Pro tento stav se dnes vžily různé obraty: zoufat si, být v koncích, 

ocitnout se na dně, vyhořet, podlehnout depresím. Ale i v menší míře 

nás něco může velmi citelně skličovat, tížit, ubíjet. Důvody jsou někdy 

zřejmé. Může to být zklamání ze svých nejbližších, z přátel, problémy 

v zaměstnání, těžká nemoc nebo ztráta výhledu do budoucnosti. Jindy 

mohou důvody takového pesimismu unikat vnějšímu pohledu.  Kdo by 

však někdy nepocítil mimořádně silně psychickou vyprahlost, sklíčenost 

nebo neúnosné zklamání! 

2. Za druhé se zamysleme nad tím, kde člověk hledá viníka 

svých deprimujících  pocitů. V sobě? Člověk v takové situaci sám sobě 

spíše nadržuje. Obyčejně máme tendenci hledat viníky svých trablů 

mimo sebe – v druhých lidech nebo smolných okolnostech – a obviňovat 

je. Hagar mohla důvod momentálních svízelů hledat ve své paní Sáře, 
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a to nejen v Sářině tvrdosti. Sára byla přece Někdo! Narodila se ve 

starověkém velkoměstě Ur a stala se manželkou svého příbuzného 

Abrahama, který vlastnil otroky a veliký majetek. Co vedle takové nóbl 

ženy znamenala otrokyně Hagar? Snad jen tvora, který se dostal na čas 

nahoru, aby pak byl tvrdě zašlápnut dolů.  

Nebudeme se tu zabývat rozborem sociálních vztahů v dávné 

minulosti. Kdo však vedl povstání a revoluce? Lidé podobní Hagar 

– otroci jako Spartakus, proletáři, mužíci. Někteří myslitelé pokládají 

tento tvrdý třídní boj za nevyhnutelný, ale křesťanství se téměř od 

začátků snažilo o jiné řešení. 

V této souvislosti si krátce připomeňme dopis apoštola Pavla 

otrokáři Filemonovi. Bylo to po tom, co se jeden z Filemonových otroků 

provinil proti svému pánovi, utekl a setkal se s Pavlem. Apoštol onoho 

zámožného muže vybízí, aby překonal sociální bariéru a svého bývalého 

otroka Onezima přijal zpět – ne už jako otroka, nýbrž mnohem víc než 

otroka: jako milovaného bratra. (Fm 15) A i jindy apoštol napsal, že 

v Kristu přestávají platit rozdíly mezi otrokem a svobodným (Ga 3, 28). 

To už ale existovala křesťanská církev, zatím co Abrahám, Sára a Hagar 

žili ještě v dobách, kdy je jejich víra ještě nedokázala pohnout 

k takovýmto převratným rozhodnutím. My dnes v církvi máme pro 

vzájemné vztahy jiná měřítka. Taková, jaká zdůrazňoval Ježíš: 

milosrdenství a láska k bližním, a to i k těm „maličkým“, 

bezvýznamným (Mt 10, 42; 18, 10 aj.), k těm, kteří jsou na posledních 

místech, nebo se dokonce vůči nám provinili. 

3. Ale vraťme se – za třetí – k onomu starozákonnímu příběhu: 

Ke komu se má člověk v těžkých chvílích obracet? Hagar asi sotva 

uctívala Hospodina, tak jako její páni. V tomto ohledu se podobala 

mnoha dnešním lidem, kteří odmítají Boha. Byla naprosto bezradná. 

Když položila synka do jediného stínu, který objevila, usedla nedaleko, 

zaúpěla a rozplakala se. Nic jiného jí nezbývalo. Také my v některých 

těžkých chvílích pláčeme. Ale tam, kde člověk věří v živého, 

zasahujícího, moudrého Boha, tam by pláč neměl být tím jediným 

způsobem, jak se vypořádat s těžkostmi. 

Lidé se ovšem snaží spoléhat na sebe a v těžkých situacích se 

pokoušejí zmobilizovat své vlastní síly. Někdy se to podaří, ale zdaleka 

ne vždycky, často je to spíše přecenění vlastních sil. Jiní se obracejí na 



75 

 

lidské odborníky a poradce, psychology nebo právníky. Jejich odborná 

pomoc může být prospěšná, ale má své meze.   

My, kteří jsme se zde shromáždili, bychom asi zdůraznili, že by 

se člověk měl obracet s důvěrou na Pána Boha, o němž se v Bibli píše, 

že je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, a zachraňuje lidi, jejichž duch 

je zdeptán (Ž 34, 19). Pokoušíme se o to? Hledáme zdroj občerstvení 

u něho? Evangelista Jan se o tom rozepisuje, když líčí, jak se Ježíš setkal 

u studny s ženou ze Samaří, která tam přišla vážit obyčejnou vodu, a jak 

jí přímo nabídl: Kdo by se napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit 

navěky. (4, 14) Aniž by o to Samaritánka sama  požádala, Ježíš jí zjevil 

zdroj občerstvení, o který jde i v dnešním příběhu o Hagar.  

Také zde se iniciativy ujímá sám Hospodin. Je tu napsáno: Bůh 

uslyšel hlas chlapce… Nepřeslechl dítě. A o dva verše dále se 

dozvídáme, že Bůh otevřel Hagar oči a ona spatřila studni s vodou… 

Bůh nepřehlédl ženu, která byla v koncích. Aniž by nešťastná egyptská 

otrokyně o to žádala, Bůh jí ukázal zdroj občerstvení a pomoci.  

Boží „srdce“ je široké. Bůh rozhodně není takový, že by 

podepíral jen lidi věřící. On se nepochybně dotýká i nitra lidí, kteří si to 

ani nepřipouštějí, a pomáhá ve své široké lásce také jim. Pěkně to 

vyslovil apoštol Pavel: … není od nikoho z nás daleko. Neboť v něm 

žijeme, pohybujeme se, jsme… (Sk 17, 27n) Rozdíl mezi nevěřícím 

a věřícím je v tom, že nevěrec je k tomuto faktu netečný, kdežto věřící 

je si nezměrné Boží lásky vědom.  

A tak nám dávný příběh o Hagar navozuje otázku, jak si 

počínáme v těžkých životních chvílích, odkud čekáme pomoc. Zda 

pramen občerstvení, obnovy sil a naděje hledáme na správném místě. 

        Amen 

MODLITBA 

Dobrotivý nebeský Otče, upřímně děkujeme za všechny 

případy, kdy ses k nám sklonil, když jsme potřebovali pomoci 

– a pomohl nám. Prosíme, buď nám takto milostiv i nadále.  Amen 
 

PÍSEŇ č. 563 Neztrácej naději 
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SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ  MODLITBA  

Náš nebeský Otče, děkujeme ti, že se ve svém širokém 

milosrdenství rozpomínáš na všecky lidi, a v této víře ti předkládáme 

i tyto své přímluvy: 

Prosíme za ty, kteří se ocitli ve hmotné nouzi. 

Prosíme také za bližní, kteří strádají vnitřním hladem nebo žízní 

po lásce a zájmu druhých. 

Prosíme za všecky, kteří z nejrůznějších důvodů prožívají 

krušnou přítomnost a ztrácejí výhled do budoucnosti. 

Prosíme za lidi všelijak zraněné, osamocené, bezradné. 

Prosíme za ty nejmladší na počátku života i za staré, kteří se 

blíží k jeho konci, za věřící i nevěřící. 

Prosíme za svět, který tone v nejednotě, propadá sobectví 

národů a není ochoten brát vážně výzvy ke smíření a milosrdenství. 

A nám, kteří toužíme být tvými dětmi, laskavě pomoz, ať nejsme 

k nikomu lhostejní nebo odmítaví – podobně jako Ježíš Kristus nechodil 

netečně kolem lidské bídy. V jeho jménu ještě voláme: Otče náš… 

        Amen 

POSLÁNÍ 

Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm 

zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, 

jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. (Ko 2, 

6n) 

POŽEHNÁNÍ 

A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše 

srdce a mysl v Kristu Ježíši.  Amen 

PÍSEŇ č. 197 Duše má, v tichosti 
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UZDRAVENÍ DESETI MALOMOCNÝCH 

VSTUPNÍ SLOVA 

Přines Bohu oběť díků a plň svoje sliby Nejvyššímu! Mne oslaví 

ten, kdo přinese oběť díků, ten, kdo jde mou cestou; tomu dám 

zakusit Boží spásu." (Ž 50, 14 . 23) Amen 

PÍSEŇ č. 158 Samému Bohu sláva, čest 

MODLITBA 

Bože Otče, ve svých myslích i srdcích ti vzdáváme vděčnou čest 

a chválu. Ty jsi náš Pán a Král, ale také laskavý Otec. Tvůj Syn Ježíš 

Kristus nás navrátil zpět do Boží rodiny. Ve světle tvého odpuštění 

a milosti vidíme i svá přestoupení a své hříchy. Vyznáváme je.  

Ty jsi, Ježíši Kriste, nesl naše nemoci, tvými ranami jsme 

uzdraveni. Ty jsi také vítěz a tobě náleží všechno. Království moc 

i sláva. Chceme tě přijmout a vždy znovu přijímat i jako svého Krále.  

Duchu svatý, prosíme, pronikej našimi životy a neopouštěj nás. 

Buď přítomen církvi, aby konala všechno podle Boží vůle. Dávej nám 

porozumět Písmu, ty sám nás nadchni pro poslušnost Slova v něm 

obsaženého. Ty sám nás naplň odhodláním a vděčností. Sláva Bohu Otci 

i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i na věky.   Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

První čtení Písma svatého je ze Starého zákona, z Druhé knihy 

Královské, kapitoly 5., od verše 1. do 19.: 

Naamán, velitel vojska aramejského krále, byl u svého pána ve 

veliké vážnosti a oblibě, protože skrze něho dal Hospodin 

Aramejcům vítězství. Tento muž, udatný bohatýr, byl postižen 

malomocenstvím… 

PÍSEŇ č. 200 V tvé síle, Pane Bože můj 
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KÁZÁNÍ 

Druhé biblické čtení, které je i základem kázání, čtu z Evangelia 

podle Lukáše, 17. kapitoly, od verše 11. do 19.: 

Na cestě do Jeruzaléma procházel (Ježíš) Samařskem 

a Galileou. Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc deset 

malomocných; zůstali stát opodál a hlasitě volali: „Ježíši, 

Mistře, smiluj se nad námi!“ Když je uviděl, řekl jim: „Jděte 

a ukažte se kněžím!“ A když tam šli, byli očištěni. Jeden z nich, 

jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil 

a velikým  hlasem velebil Boha; padl tváří k Ježíšovým nohám 

a děkoval mu. A byl to Samařan. Nato Ježíš řekl: „Nebylo jich 

očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, kdo 

by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?“ Řekl mu: 

„Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila.“ 

Přiblížit se tehdy k takové skupině malomocných bylo jako dnes 

potkat houf zombie, jak to známe z hororových filmů. Byli stejně tak 

hrůzostrašní a stejně tak nebezpeční. Jejich život se změnil v peklo. 

Vzbuzovali odpor a děs. Nikdo, ani ti nejbližší, jim nemohou pomoci. 

Jsou v doživotní karanténě. Společenství malomocných tvoří zvláštní 

izolovaný svět. Jsou na jedné lodi s názvem Boží trest – malomocenství. 

Nemají rodinné zázemí jako ostatní. Nemají nic, jen sami sebe, spolu se 

sobě rovnými v utrpení a bolesti. Zdravá společnost se chrání před tak 

hrůzostrašně postiženými.  Ježíš jde tudy, kde jsou ve svém neštěstí. 

Jdou mu naproti, ale jen na předepsanou vzdálenost. Kdo komu vlastně 

jde naproti? Jdou k Ježíši, ale nesmějí k němu dojít. Malomocní to vědí, 

respektují to a zastavují se. Jako nečistí se nemohou k Ježíši ani 

k někomu jinému přiblížit, i když by tolik chtěli. Poslušně zůstali stát 

vpovzdálí. Zbytek vzdálenosti překlene hlasité volání. Ježíši, Mistře, 

smiluj se nad námi! 

Oni se zastavili, ale Ježíš mohl směrem k nim pokračovat. Mohl 

přijít až k nim a vyjádřit jim svou účast, solidaritu v jejich utrpení. A na 

místě je uzdravit. Ale on to neudělá. Stejně jako oni zachovává 

stanovený odstup. I když tolik křičeli o pomoc, on jim – jak se zdá 

– nepomáhá. Ne vždycky s uzdravením takhle otálí. U evangelisty 



79 

 

Matouše čteme: „Když sestoupil z hory, šly za ním velké zástupy. Tu 

k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem a řekl: „Pane, 

chceš-li, můžeš mě očistit.“ On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, 

buď čist.“ A hned byl očištěn od svého malomocenství. Tu mu Ježíš 

pravil: „Ne abys o tom někomu říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, 

který Mojžíš přikázal – jim na svědectví.“ (Mt 8,1–4)  

V našem oddíle jsou to však jiní malomocní a Ježíš s nimi jedná 

jinak. Má pro to své důvody. Každý případ je jiný a potřebuje jinou 

podobu pomoci. Zdá se, že tentokrát chce Ježíš vyzkoušet jejich víru. 

Překvapivě nepřikazuje nemoci, aby zmizela, ale přikazuje nemocným, 

aby se šli ukázat kněžím – tak jak jsou, bez zjevné známky změny jejich 

zdravotního stavu. Jak mohou vědět, že to dobře dopadne? Kdo jim 

zaručí, že je kněží nevyhodí a neprohlásí dál za nečisté? Vědět to 

nemohli, ale pomohla jim víra. Doufali, že má smysl, aby poslechli, co 

Ježíš říká. I když si to zřejmě původně představovali jinak. A navíc, co 

ve své situaci mohou ztratit? Vždycky je lepší to zkusit, než nedělat nic. 

Rozhodnutí poslechnout příkaz jim dodalo odvahu, aby se 

vydali ke kněžím tak, jak jsou. Předtím se ostýchali dojít až k Ježíši, 

zastavili se opodál. Kněží bývají přísní a k laskavosti mívají daleko. 

A právě k nim je Ježíš posílá, k představitelům církve, aby posoudili, 

podle zákona Mojžíšova, zda jsou čisti, tedy zdraví. A podle toho aby 

rozhodli o jejich případném navrácení do společenství Božího lidu. 

Takže těmto nešťastníkům pomohla víra (třeba zatím hodně nejistá), aby 

se vydali na tak riskantní cestu. A skutečně, všichni byli na cestě ke 

kněžím uzdraveni – očištěni. 

Ale z těch deseti, kterým víra pomohla vykročit směrem 

k chrámu a kněžím, jen jeden od Ježíše uslyší „tvá víra tě zachránila“. 

Zachránila v tom nejhlubším smyslu. A ten jeden, který to uslyší, je 

Samařan. Člověk mimo. Jinověrec. Bludař a kacíř. Pro něho ten příkaz 

byl ještě těžší – jít a ukázat se kněžím. Vždyť mezi Židy a Samařany 

panovalo otevřené nepřátelství. I jako uzdravený – měl by odvahu jít 

k židovskému knězi?  Ale Ježíši se znovu ukázat může. On je jiný než 

kněží. Možná měl jít ke svému knězi. Samaritáni je měli také. Snad proto 

mluví Pán Ježíš o kněžích v množném čísle. Tak se domnívají někteří 

vykladači. Ježíš respektuje církev, neobchází ji. Posílá je právě tam. Jde 

jen o to, jestli se ti uzdravení spokojí s návštěvou kněze a jeho 
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potvrzením, nebo jestli se vrátí ke zdroji své záchrany. K Ježíši se vrací 

jen jeden. Právě ten podceňovaný a pohrdaný Samařan.  

Je to podobné jako v příběhu malomocného generála Naamána, 

který byl odeslán k řece Jordánu, aby se do ní sedmkrát ponořil. 

Pochyboval, ale dal se svými služebníky přemluvit. A potom se vrací pln 

radosti a vděčnosti k prorokovi. Malomocenství mu zmizelo 

v jordánských vodách. Všechno se vrátilo do normálních kolejí. Může 

si to namířit rovnou domů. A po čase zapomenout, že byly nějaké 

problémy a kdo mu z nich pomohl. Ale tak to být nemá. Po takové 

zkušenosti má všechno přijít do nových kolejí. U toho uzdraveného 

generála tomu tak bylo. Vrátil se k prorokovi. Nechce už obětovat jiným 

bohům, jen Hospodinu. Uzdraven z malomocenství byl jako 

znovuzrozený nejen na těle. Novým člověkem se stal i uvnitř. Byl 

zachráněn. 

A právě tak ten Samařan. Byl naplněn obrovskou radostí 

a velkou vděčností. A projevuje ji na zemi u Ježíšových nohou. Velebí 

Boha. Odevzdává mu v pokoře svůj život. Ani to, že by se měl nejdřív 

ukázat kněžím, ani to, že je zdravý a může najednou hopsat, kam chce, 

mu nezabrání, aby se nejprve vrátil k Ježíši. K tomu, který se nad ním 

tak smiloval. Jistě, Ježíš se smiloval nejen nad ním, ale i nad těmi 

ostatními. Je tu však jen on. Kde je těch devět, ptá se Ježíš. Není v tom 

uraženost, ani roztrpčenost z jejich nevděčnosti. Možná jen lítost, že už 

se s nimi asi nesetká. Že nevyužili příležitosti, která se jim naskytla, 

když je Ježíš uzdravil. Nedotáhli toto setkání s ním až do konce. Ježíš se 

v jejich životě jen mihnul, ale nic víc. Měli možnost navázat skrze něho 

trvalý vztah s Bohem. A přece jen jeden, a to cizinec, člověk z jiné 

duchovní kultury, to vezme vážně a té možnosti využije.  

Vraťme se ještě jednou na začátek našeho příběhu. Bylo jich 

deset zbědovaných a nešťastných, prosících o pomoc o slitování. Bylo 

jich deset, když poslechli Ježíšův povel jít se ukázat kněžím, všech deset 

věřilo, že to stojí za pokus. Všech deset bylo uzdraveno. Z těch deseti se 

devět spokojilo jen s tělesným zdravím. To je ovšem časově omezené 

délkou našeho života. Jeden se vrací. Vděčnost mu nedovolí jednat 

jinak. A ten může přijmout záchranu, která je mnohem důležitější 

a cennější než vrácené zdraví. Byl očištěn nejen od malomocenství, ale 
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i smířen s Bohem. Zachráněn pro Boží království. Devět ku jedné, nebo 

jedna ku devíti – to je stále reálný poměr mezi vděčností a nevděčností.  

Můžeme se zcela osobně ptát, jak to je a jak to bývá s námi. 

Někdy nám může připadat, že není za co být vděčný. Život těžký, samý 

problém, někdy až nesnesitelný. Ale máme důvody k vděčnosti. Žijeme 

v prostoru Boží lásky. Celý vesmír je tímto prostorem. Do něho jsme se 

narodili, do něho se každé ráno probouzíme a v něm budeme stále. Je 

jen otázka, jestli to vidíme a jestli nezapomínáme na Boží dobrodiní nám 

dnes a denně v Kristu prokazovaná. Stále se vracejme k tomu, který se 

nad námi smilovává. Chrání to naši víru před zplaněním. Naplňuje nás 

to vždy novou radostí. Nejsme přece křesťané, kteří s nechutí 

a neúspěšně usilují plnit povinnosti. Jsme radostné společenství, protože 

víme, kdo se nás ujal, kdo nás chrání a kdo nás vede do cíle. A věříme 

Božímu slibu: „Přines Bohu oběť díků a plň svoje sliby Nejvyššímu! Až 

mě potom budeš v den soužení volat, já tě ubráním a ty mě budeš 

oslavovat.“        Amen 

MODLITBA 

Náš Pane, i my se k tobě chceme vždy znovu vracet. Prosíme, 

chraň naši víru před zplaněním a veď nás, abychom toužili po všem, co 

nám ve své lásce dáváš, po darech tělesných i duchovních.  Amen 

 

PÍSEŇ č. 504 Tak, jaký jsem  

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ   

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Prosíme tě, Bože náš, dej, abychom znovu a znovu byli 

uchvacováni a strhováni tvým Synem Ježíšem Kristem. On nehledal 

svou vlastní slávu, nýbrž slávu a záchranu nás lidí. Tak se, Pane náš, 

přiznáváš ke všem odstrčeným a přehlíženým. Prosíme tě, odstraňuj 

z nás všechnu tvrdost a pýchu. Dej, ať nikdo mezi námi není opomíjen. 

Dej, aby křesťanský sbor byl ukázkou tvého království, aby v něm 

vždycky byla ochota k pokoře a službě všem lidem. Dej trpělivost i lásku 
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těm, kteří se starají o nemocné; posiluj lékaře a zdravotní sestry. Dej 

nám poznat, co zvyšuje lidskou úroveň – o to ať se staráme především. 

Prosíme za dnešní svět, abychom ho nezhoršovali svou nerozhodností 

a nenávistí. Prosíme za ty, kteří stojí v čele států a národů, aby dostali 

od tebe moudrost, která jim často schází. Prosíme, dej, abychom se cítili 

odpovědni za všechno, co se kolem nás i na světě děje. Naděje příchodu 

tvého království dobra, lásky a spravedlnosti nás k tomu zavazuje. 

Společně k tobě voláme slovy modlitby našeho Pána Ježíše 

Krista. Otče náš...      Amen 

POSLÁNÍ 

Vždyť zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které 

přijde. Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu; 

naše rty nechť vyznávají jeho jméno. Nezapomínejme také na 

dobročinnost a štědrost, takové oběti se Bohu líbí. (Žd 13, 

14– 16) 

POŽEHNÁNÍ 

A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl 

z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás 

posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí 

to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky 

věků! Amen 

PÍSEŇ č. 485 Král věčný nás požehnej 
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SŮL A SVĚTLO 

VSTUPNÍ SLOVA  

Tvá svědectví jsou divuplná, proto je má duše zachovává. Kam 

tvá slova proniknou, tam vzchází světlo, nezkušení nabývají 

rozumnosti. (Ž 119, 129-130)  Amen 

 

PÍSEŇ č. 119 XIV Mým nohám svíce je zde slovo tvé  

MODLITBA 

Hospodine, jak pusto a prázdno by bylo na zemi i na nebi bez 

tebe. Tato pustota a prázdnota by pak pronikala i naše životy. Děkujeme 

ti za to, že svět není takto temný. Z tvé milosti je v něm světlo. To světlo 

svítí, ačkoli se ho tma stále pokouší pohltit. Díky jeho jasu se v životě 

neztrácíme. Dovoluje nám spatřovat, co by nám jinak zůstávalo skryto 

a my bychom nepoznali plnou pravdu. Tvé světlo nám odhaluje pravou 

povahu našich činů. Vyznáváme, že těch, jimiž se nechlubíme, je více 

než těch, které jasně září. To nás vede k pokoře a ke zdrženlivosti 

v posuzování druhých. Ale tvé světlo nám nepomáhá pouze vidět 

kriticky sama sebe. Ono nám  rovněž nadějně svítí do dnů, jimž jdeme 

vstříc. A jeho paprsky dolétnou ještě dál. Vyvstávají v nich obrysy tebou 

zaslíbené věčnosti. Dychtivě napínáme zrak, abychom její tvary spatřili, 

a radujeme se z každé linie, kterou ve své lidské konečnosti zahlédneme. 

Netajíme se tím, že nejvíce nás fascinuje osoba tvého Syna. Díky jeho 

oběti na kříži se tvá láska k nám stala nezvratnou. Z toho se na každý 

den radujeme a toto evangelium chceme zprostředkovat všem kolem 

sebe.         Amen 

ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

Z knihy Skutků apoštolských budeme číst oddíl zapsaný 

v kapitole 6., verších 1. až 7.: 
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V té době, kdy učedníků stále přibývalo, začali si ti z nich, kteří 

vyrostli mezi Řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí, že 

se jejich vdovám nedává každodenně spravedlivý díl… 

PÍSEŇ č. 209 Ó slunce spravednosti 

KÁZÁNÍ  

Text, do jehož poselství se dnes budeme snažit proniknout, 

čteme v Evangeliu podle Matouše, v kapitole 5., ve verších 13. až 16.: 

Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude 

osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní 

šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na 

hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; 

a svítí  všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby 

viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. 

Milí bratři a sestry, udělejme si nejprve jasno v tom, kdo a ke 

komu to tu vlastně mluví. Výrok o soli a světle, jak tento oddíl 

nadepisuje Ekumenický překlad Bible, je součástí širšího celku 

nazývaného Kázání na hoře. Toto kázání pronáší Ježíš a adresuje ho 

svým učedníkům. To vyplývá ze slov, jimiž evangelista Matouš Kázání 

na hoře uvádí: „Když se (Ježíš) posadil, přistoupili k němu jeho 

učedníci. Tu otevřel ústa a učil je.“ V tu dobu Ježíše prokazatelně 

následovali pouze čtyři učedníci: Šimon, Ondřej, Jakub a Jan. 

Kompletní dvanáctičlenná sestava se u Matouše poprvé objevuje až 

v 10. kapitole. Vedle těch čtyř, kteří Kázání na hoře slyšeli jako osobní 

apel, zde ovšem byly přítomny i zástupy. To se dozvídáme z pasáže, 

kterou Matouš Kázání na hoře uzavírá a v níž stojí: „Zástupy žasly nad 

jeho učením.“ Výrok o soli a světle tedy byl – a to znamená, že stále je 

– určen Ježíšovým nejbližším. Vůči nim je to osobní apel. Nedá se však 

říci, že by to bylo nějaké učení pro zasvěcence. Co zde jejich Mistr říká, 

má být inspirativní všem, které Ježíšova osoba nějak zaujala. Třeba i jen 

povrchně, tak jako zástupy, které jdou za Ježíšem pouze proto, že 

uzdravuje jejich nemocné. 

Z obou výroků přímo sálá obrovské vnitřní napětí. Ježíšovi 

vyvolení jsou v nich označeni za sůl a za světlo. Jedním dechem je však 



85 

 

řečeno, že tuto svou povahu mohou popřít či nenaplnit. Spojení 

s Kristem je činí slanými – přesto však mohou být pro své okolí bez 

chuti. Dopadající Kristův jas způsobuje, že září – přesto však mohou být 

pro své okolí neviditelní, šediví či dokonce temní. To napětí vyjadřuje 

memento: „Zůstaňte ve mně tak, jako já zůstávám ve vás! Dávejte chuť 

svému okolí, sviťte těm, s nimiž žijete.“ Toto základní téma pak Ježíš 

v každém výroku ještě nějakým způsobem krátce rozvine. O soli říká, 

že pokud si jí líznete a na jazyku nic necítíte, je k ničemu. Může být 

jemně mletá, krásně bílá, chemicky čistá, ale stejně je na vyhození. Od 

soli se totiž očekává slanost. Neslaná sůl je podvod. Kristův učedník, 

který neodkazuje ke svému Učiteli, je trapná figura. Výrok o světle, 

které má být postaveno na svícen, končí konstatováním, že toto světlo 

svítí všem v domě. Kristovi učedníci jsou jako celek, tedy církev, 

světlem celému světu. Každý jednotlivec však má svítit na tom místě, 

kde žije. Světlo se z Kristova učedníka musí šířit v jeho domě. Ježíš to 

zdůrazňuje proto, že svítit neosobně někde na druhé straně zeměkoule 

je zpravidla snazší než svítit doma. 

Kazatelé při výkladu tohoto oddílu s oblibou obšírně vykládají 

o konzervační schopnosti soli. Tuto schopnost sůl bezesporu má. Ale 

Ježíše v dané souvislosti tato její schopnost nikterak nezajímá. Nevybízí 

učedníky: „Pěkně to na zemi všechno zakonzervujte!“ On jim říká: 

„Dejte světu chuť!“ Dávat světu chuť je něco úplně jiného než 

konzervační program. Pro toho, kdo usiluje dávat světu chuť, je to 

ovšem i program mnohem náročnější. Konzervátor stále opakuje staré 

postupy. Ježíšovými slovy pověděno, dělá, co bylo „říkáno starým“. 

Nemusí u toho přemýšlet, protože nebere v úvahu měnící se situaci. Kdo 

chce dávat světu chuť, ten přemýšlet musí. Musí pozorně sledovat, 

v čem se svět mění a jak se ty změny promítají vzhledem k člověku. 

Lecčeho z toho, o co byla kdysi nouze, je totiž dnes dostatek. A lecčeho 

z toho, čeho bylo kdysi dost, se dnes lidem naopak nedostává. Vnímavý 

učedník si uvědomuje, že některé věci, které v minulosti dělala téměř 

výhradně církev, dnes dělají nejrůznější organizace, nadace či stát. A vidí 

i kdysi dobře církví ošetřené polohy, v nichž dnes narůstá manko. 

A právě tady se snaží solit a dodávat tak kvantitě ztrácející se kvalitu. 

O současných poměrech v našem domě – abychom opět užili 

Ježíšovu terminologii – lze říci, že materiální stránka lidského života je 
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v něm zajištěna, jako v minulosti dosud nikdy. Sociální síť drží nad 

vodou nejen lidi všelijak znevýhodněné, ale houpá se v ní 

i spousta mazaných vykuků. A v církvích přesto jako by vybírání peněz 

bylo to hlavní, aby toho materiálního bylo ještě více. Kostely se 

vyprazdňují, protože jsme my křesťané pozbyli chuti. V očích 

veřejnosti nejsme světlo světa. Jsme pro ni jen jednou z charitativních 

organizací. Ale člověk přece není živ pouze chlebem! Kdo jiný než 

Ježíšovi učedníci by to měli vědět. Nemá-li se lidský život stát jen pár 

desítek let trvající látkovou výměnou, potřebujeme k němu Slovo 

vycházející z Božích úst. Učedník, který nepozbyl své chuti, dnes 

v České republice solí tím, že lidi ve svém domě učí chápat život jako 

darovanou a slavnou příležitost, jak se osvědčit. Jak být tím, čím být 

mám. Život se nevynořil odněkud z prázdnoty, aby tam posléze opět 

skončil. A to je důvod k nezměrné radosti. I když si na svůj úděl často 

stěžujeme, život je výzva, kterou nelze ignorovat. Kdo si to uvědomuje, 

ten na ni odpovídá svou odpovědností – dobrotou, spravedlností 

a pravdou. 

Tímto důrazem na vděčnost za život je církev výjimečná mezi 

ostatními subjekty, kterým záleží na člověku. Nebo by jím alespoň 

výjimečná měla být. Je pozoruhodné, že zástupy, které vyšly za Ježíšem 

na horu kvůli svému ryze materiálnímu zájmu – aby uzdravoval jejich 

nemocné – nejen že jeho kázání vydržely poslouchat, ale ocenily je 

i slovy: „Učil jako ten, kdo má moc a ne jako zákoníci.“ To je nadějná 

a současně varovná výpověď. Moralistické zákonictví se totiž stává 

v protestantských církvích stále častěji základní polohou zvěstování. 

Osvobodivé evangelium o ničím nepodmíněné Boží milosti se z něj 

vytrácí. Kazatelé sice o Boží milosti mluví, okamžitě však připojí výčet 

úkonů, jimiž na ni musí posluchač odpovědět. A když tak neučiní, kdoví 

jak to s ním na soudu dopadne… Toto stávající protestantské zákonictví 

člověka umrtvuje úplně stejně jako kdysi středověké zákonictví 

katolické. Nad takovým zákonickým kázáním ovšem zástupy nežasnou. 

Takové kázání lidé pouštějí jedním uchem tam a druhým ven. A buď 

chodí do kostela kvůli něčemu jinému, nebo tam chodit přestanou. Moc 

má v sobě pouze evangelium o skutečně nepodmíněné Boží milosti! 

Takové evangelium zvěstovat není jen dobrým, ale i spásným skutkem. 

Kdo toto evangelium zaslechne a přijme, ten nepřestává vzdávat slávu 



87 

 

našemu Otci v nebesích. Nečiní tak ze strachu o to, aby o svou spásu 

nepřišel. Činí tak, protože jeho srdce je plné radosti a vděčnosti. A tato 

situace jeho nitra způsobuje, že je solí země, která nepozbývá chuti, 

světlem světa, které nestojí pod nádobou, ale svítí všem v domě. 

        Amen 

MODLITBA 

Pane Ježíši Kriste, přijal jsi nás za své a učinil nás tak solí země 

a světlem světa. Ať nepostrádáme nic z toho, co činí sůl solí a světlo 

světlem. Ať svou existencí dáváme chuť tomu, co je 

mdlé,   projasňujeme, co je temné. Pomáhej nám svým Duchem 

rozpoznávat, na čem v každé době záleží, a dej nám předpoklady to zemi 

a světu přinášet.       Amen 
 

PÍSEŇ č. 236 Ježíši, Pane nejvyšší 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Pane Ježíši Kriste, prosíme tě za tvoji církev. Ať není pouhou 

konzervátorkou starých způsobů. Ať citlivě vnímá, co lidem v každé 

době k životu chybí a co jim nemůže dát nikdo jiný než ty, který sis 

učinil církev svým nástrojem. Prosíme za lidi, kteří se s tvou církví 

setkávají, ale užitek z těchto setkání má pouze jejich tělo. Ať ani jejich 

duše nepřichází zkrátka, ale získává chuť k životu a šíří se v ní jas. Dej 

nám, které sis povolal za svůj lid, jistotu, že nás nic nemůže odloučit od 

tvé lásky. Ani naše nedostatky, slabosti a viny. K této radostné jistotě 

víry nám dej i pokoru, abychom tvou milost nepokládali za své právo a 

tvou povinnost. Ať jsme tvými věrohodnými svědky ve svých domech, 

na svých pracovištích, ve svých obcích a všude, aby svět poznal, že jsme 

tvoji učedníci. Otče náš…      Amen 
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POSLÁNÍ 

Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou 

jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří 

pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá 

moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi 

učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte 

je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem 

s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. (Mt 28, 16–20) 

POŽEHNÁNÍ 

A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše 

srdce i mysl v Kristu Ježíši. Amen 

 

PÍSEŇ č. 671 Dej mi, Pane, bdělé srdce 
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JEŽÍŠOVI PŘÁTELÉ 

VSTUPNÍ SLOVA 

Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu. On 

pokorné vede cestou práva, on pokorné učí chodit po své cestě. 

Všecky stezky Hospodinovy jsou milosrdenství a věrnost pro ty, 

kteří dodržují jeho smlouvu a svědectví. (Ž 25, 8–10)  Amen 

 

PÍSEŇ č. 25 K tobě duši pozdvihuji 

 

MODLITBA 

Svatý Bože, náš nebeský Otče, děkujeme ti, že jsme se zde 

mohli takto shromáždit. Skláníme se před tebou a pokorně i vděčně 

vyznáváme: Ty jsi svrchovaným Pánem nebe i země a zároveň – jako 

náš Otec – máš zájem o každého z nás.  

Uvědomujeme si, jak velice tě stále potřebujeme. Proto se k tobě 

vždy znovu vracíme. Přicházíme se svými chybami a proviněními (vůči 

lidem i vůči tobě), ale i s touhou po nových, dobrých věcech. S prosbami 

o odpuštění toho, čím jsme se provinili, i s očekáváním na posilu ke 

správnému jednání v tom, co je před námi. 

Chceme ti také poděkovat za chvíle, které můžeme prožívat zde 

ve sboru. Můžeme společně přemýšlet o různých věcech, ptát se, co je 

správné, jakou cestou bychom mohli jít. Pane Ježíši Kriste, věříme, že 

jsi nám přítomen a že nám i teď vycházíš vstříc, abychom do všeho 

svého rozvažování opět z Písma svatého zaslechli tvůj hlas. Prosíme, 

veď nás přitom svým Duchem, aby se pravda evangelia stala součástí 

našeho života, aby byla pro nás směrodatná a rozhodující. Nově k nám 

promluv i z těch veršů, které jsme už mnohokrát slyšeli.  

Skloň se k nám zde i ke všem místům, kde se lidé takto scházejí. 

Věříme, že ve své lásce nepomíjíš ani ty, kteří prožívají své dny bez tebe. 

Před tebou všichni stojíme v jedné řadě, buď milostiv nám všem.   Amen 
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ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO 

První čtení z Písma svatého je z Evangelia podle Jana, 

14. kapitoly,  od 1. do 15. verše. Pán Ježíš zde učedníkům říká: 

Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha, věřte i ve 

mne… 

PÍSEŇ č. 470 Za mnou, dí Kristus, lide můj 

KÁZÁNÍ 

Základem kázání jsou slova Pána Ježíše Krista, zapsaná 

v Evangeliu podle Jana, v 15. kapitole, od verše 13. do 15.: 

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. 

Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. Už vás 

nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. 

Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všecko, co 

jsem slyšel od svého Otce. 

Když Pán Ježíš oslovuje učedníky jako své přátele, je to dost 

nezvyklé oslovení. To neznamená, že by se tím vymezoval vůči 

ostatním. Ano, říká to těmto svým Dvanácti, ale nelze to chápat tak, jako 

by mu ti ostatní byli cizí nebo lhostejní, jako by mu na nich nezáleželo, 

nebo dokonce jako by byli jeho nepřáteli. Ježíšovy příběhy jasně 

dokládají, jaký byl jeho vztah ke všem lidem, jak k nim přistupoval, jak 

se jich ujímal apod. Však mu to také vytýkali, že se stýká i s nejhoršími 

hříšníky, že je přítelem celníků – kolaborantů a hříšníků – nevěstek (Mt 

11, 19; L 7, 34), a to je dostatečné svědectví, že se nikomu nevyhýbal, 

ale že byl vstřícný a laskavý vůči všem. 

Není to ovšem jeho běžné oslovení. Všimněme si, kdy to říká: 

Blíží se závěr jeho pozemského života a on připravuje učedníky na to, 

jak to bude dál. Čemu jde vstříc on sám a jak to bude s nimi. Co od nich 

čeká. A právě přitom je třikrát nazve svými přáteli a vždycky k tomu 

připojí, proč volí právě toto oslovení, a v jakém smyslu jsou jeho přáteli. 

Nejprve řekne: Jste moji přátelé, nejste moji služebníci. Nejste 

moji podřízení, kteří jsou povinni poslušností svému pánu, kteří musí 

poslouchat a plnit jeho příkazy za všech okolností, ať se stane cokoliv. 
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A když mne teď čekají těžké chvíle, že vy jako moji služebníci musíte 

do toho jít se mnou. Já vás mám jako své přátele. 

Proč vás tak nazývám? Ne na základě toho, jak se projevujete, 

že jste se osvědčili. Že z vlastní vůle tvoříte můj doprovod, že ve vás 

mohu mít bezpečné zázemí pro svoji činnost; že se na vás mohu 

spolehnout; že jste mne neopustili, i když mnozí ode mne odešli. 

Nazývám vás přáteli ne proto, že si to zasloužíte – tím, jak se ke mně 

chováte. Jste mými přáteli, protože já vás za své přátele považuji. Já 

jsem se tak rozhodl, já jsem vás svými přáteli učinil a nazval. 

A hned připojí, proč tomu tak je, v čem se jeho přátelství 

projevuje, nebo ještě lépe, na čem je toto přátelství založeno: „Vás jsem 

nazval přáteli, protože vám jsem dal poznat všecko, co jsem slyšel od 

svého Otce.“ To neznamená jenom, že před vámi nemám žádné tajnosti. 

Že není nic, co bych si nechával jen pro sebe, nebo že nic nedělám za 

vašimi zády. Vám jako svým přátelům jsem pověděl všecko, a v prvé 

řadě to nejdůležitější: kdo jsem, proč jsem přišel, proč mne nebeský 

Otec poslal na svět, v čem spočívá mé dílo, jak skrze mne přichází na 

svět spása.  

Tady můžeme myslet na všecky výrazné Ježíšovy výroky, které 

známe, jak je zachytil právě evangelista Jan: Tak Bůh miloval svět, že 

Syna svého jednorozeného dal, aby kdo věří v něho, nezahynul, ale měl 

život věčný. Bůh neposlal svého Syna, aby odsoudil svět, ale aby skrze 

něho byl svět spasen. A on přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Kdo 

věří v něho, má život věčný. – O to jde, to je to hlavní v jeho činnosti, 

to je společným jmenovatelem všeho jeho počínání (nad kterým lidé tak 

často kroutili hlavou a proč ho nakonec nepřijali).  

Toto všecko od něho slyšeli v prvé řadě jeho učedníci. Ne že by 

vždycky všemu rozuměli, mnohému se divili, také ne vždycky s Ježíšem 

souhlasili. Kolik tu bylo námitek i z jejich strany. Ale v tom hlavním ho 

přece přijali, uvěřili v něho, jsou mu blízcí a nemění svůj názor ani teď, 

kdy přicházejí jeho poslední hodiny. Vám jako svým přátelům jsem dal 

poznat, že to všecko, co mne nyní čeká, je vůle mého nebeského Otce. 

Takový je Boží plán na záchranu člověka a spásu světa. Vás jsem to učil, 

vy jste to ode mne slyšeli, a v tom jste mými přáteli. 

Náznak něčeho podobného je ve Starém Zákoně, ve vyprávění 

o praotci Abrahamovi: Když mu Hospodin dá poznat svůj záměr, který 
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má s ním a s jeho potomky, tak to tento praotec Božího lidu přijme 

a zařídí podle toho všechen svůj další život, i když to pro něho zdaleka 

nebude snadné, a ani si to nedovede představit. Později v Bibli to bude 

ohodnoceno slovy, že „Abraham uvěřil Bohu a bylo mu to počítáno za 

spravedlnost a byl nazván přítelem Božím“. (Jk 2, 23 podle Iz 41, 8) 

Podobně je to i o Mojžíšovi (Ex 33, 11).  

A to je teď ta úžasná věc, že u Abrahama nebo u Dvanácti 

apoštolů to nekončí. Co řekl Ježíš svým Dvanácti, to platí stejně i pro 

nás. Jestliže přijímáme toto základní evangelium, přijímáme-li Pána 

Ježíše Krista jako toho, jenž uskutečňuje Boží plány, pak toto velké 

a vzácné oslovení smíme vztáhnout i na sebe. Stejným směrem vede Pán 

Ježíš i nás, když nám dává poznat své Slovo a své záměry s námi. Nebo 

když nám vkládá do úst modlitbu, ve které všemohoucího Boha, jenž je 

svrchovaným Pánem všeho, smíme nazývat svým Otcem. Při čemž ten 

původní aramejský výraz neznamená sice zrovna „tatínku“, ale zdaleka 

není jen vyjádřením oficiální autority (což bylo ve starověku zcela 

samozřejmé) a je v něm silně zdůrazněn právě ten osobní vztah.   

Ale v textu jsou ještě další dvě věty o přátelství, které by neměly 

být vynechány. První naznačuje, že přátelství není samozřejmost, že to 

také není laciná záležitost, ale že to může být i věc dost náročná. Prostě 

že od přítele se také něco očekává. „Vy jste moji přátelé, činíte-li to, co 

vám přikazuji.“ Vy své přátelství projevíte tím, když mně budete věrni, 

když budete žít podle mé vůle. 

To neznamená, že by se z toho mělo stroze vyvodit: A když 

nečiníte, co od vás očekávám, tak moji přátelé nejste, tak se už za mé 

přátele nemůžete počítat. K takovým já se neznám, takové že jsem 

odepsal. Je chyba, když se z různých biblických vyjádření vyvozují 

takové rychlé „logické“ závěry ve stylu „to znamená, že...“ Takové 

zkratkovité závěry nelze k biblickému textu a k Ježíšovým slovům 

přidávat. Ani v tomto případě. To, jak to tady náš Pán říká, to není 

výstraha. Jistě, tak se to říká mezi lidmi: Jestli to a to pro mne neuděláš, 

tak jsi u mne odepsaný, tak nejsi můj přítel. To by bylo proti všemu, co 

víme o Pánu Ježíši Kristu a jak důležité místo zaujímá v jeho vztazích 

k lidem jeho milosrdenství, jeho náklonnost k nám.  

Na druhé straně však nelze tato jeho slova zlehčovat. Kristus 

nám tady skutečně klade na srdce, abychom si počínali jako jeho přátelé. 
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Abychom žili podle jeho vůle. Po celý život, v každé chvíli, za všech 

okolností.  Ve všech oblastech života. Aby se to projevovalo i v našich 

vztazích. Nejen kvůli nám samým (aby měl náš život patřičnou úroveň), 

ale i kvůli němu! Jestli na svého přítele neberu ohled a jednám-li 

sobecky, copak si v té chvíli neuvědomuji, jak ho tím zarmucuji, jakou 

bolest mu působím? (A jak velice by sebemenší zrada mého přítele 

trápila.) Jestli mé jednání druhého člověka potěší nebo zarmoutí, to není 

malý argument ani ve vztazích mezi lidmi.  

Tím spíše to platí o našem vztahu ke Kristu. Právě proto je 

v Bibli (už ve Starém Zákoně, a samozřejmě v celém příběhu Pána 

Ježíše) tolik zdůrazněn osobní vztah mezi Bohem a člověkem, mezi 

Kristem a námi. V tomto smyslu je ten výraz „přátelství“ velmi 

obohacující. Když v tomto duchu smíme křesťanství (svoji víru 

a zbožnost) chápat.  

A je tu ještě další věta, která rozvíjí naše téma zas jiným 

směrem: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své 

přátele.“ Ano, to je největší projev skutečného přátelství. Něco takového 

se ovšem stává v situacích zcela mimořádných, ve chvílích naprosto 

výjimečných. Ale dochází k tomu, i v lidské společnosti. Přesně to se 

stane u Pána Ježíše Krista. Když nastanou poslední hodiny jeho 

pozemského života, když přijde jeho utrpení a smrt na kříži. V tu chvíli 

to bude platit doslova. Že položí život za své přátele. Protože jeho smrt 

na kříži není jen důsledkem jeho vlastní dosavadní činnosti. On to 

všecko podstoupí kvůli nám lidem, jako oběť za naše viny. Jako 

„Beránek Boží, který snímá hřích světa“. (J 1, 36) Těmito slovy 

vystihuje vrchol Ježíšova spasitelného díla čtvrtý evangelista. Takové je 

jeho přátelství: položí život za své přátele, za nás.   

Je ovšem pravděpodobné, že tu Pán Ježíš nemyslí jen na sebe, 

ale i na všechny, kteří jako jeho přátele budou muset jít podobnou 

cestou. Čtvrtý evangelista psal svůj spis v době, kdy církev měla za 

sebou už dvojí těžké pronásledování, nejprve v 60. letech za císaře 

Nerona, pak v 90. letech za Domitiana. Tehdy ta slova platila doslova 

i o všech, kteří věrnost, a tedy přátelství ke Kristu potvrdili 

mučednickou smrtí. Tak i v tomto rozhovoru Ježíš učedníky připravuje, 

že jejich cesta nebude snadná.  
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K tomu můžeme připojit i jiný Ježíšův výrok, ve kterém 

povzbuzuje učedníky k věrnosti, a který zaznamenal evangelista Lukáš: 

„Pravím vám to jako svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, 

ale víc už vám udělat nemohou.“ (L 12, 4) To platí stále, a také u nás, 

třebaže zdejší občasné nepříjemnosti kvůli víře se nedají srovnat s tím, 

co museli snášet křesťané tehdy. Nicméně to základní trvá, a tak to náš 

Pán říká i nám: „Nebojte se být mými přáteli!“ To je věta, kterou 

bychom si měli pamatovat.  

Závěrem: Je dobře vědět, že náš náboženský život má i tuto 

stránku. Není tu jenom autorita a poslušnost, ale i přátelství. Pro náš 

vztah k Bohu a Boží vztah k nám je to slovo skutečně nezvyklé. Ale platí 

to. Co tady Ježíš říká Dvanácti, to si můžeme přivlastnit i my. Jistě, jsme 

všelijací – ale přátelství trvá, a platí. Na tom smíme stavět. V této jistotě 

smíme a máme žít.       Amen 

MODLITBA 

Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za dnešní poselství evangelia. 

Jak velice nám vycházíš vstříc. Hlásíš se k nám, nestydíš se za nás, 

přijímáš nás. Ujímáš se nás, bereš na sebe naše viny, položil jsi za nás 

život. Pomoz jít touto cestou přátelství i nám.   Amen 

 

PÍSEŇ č. 248 Ježíše se nespustím 

SBOROVÁ OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Náš Pane, z hloubi srdce ti děkujeme za tvé přátelství. Vedeš nás 

k tomu, abychom i my vždycky uvažovali a jednali jako tvoji přátelé. 

Aby se to projevilo ve vztahu k tobě i ke všem našim bližním.  

V přímluvné modlitbě myslíme na své lidské svazky. Děkujeme 

za lidi, které máme kolem sebe, za lidi blízké i vzdálené. Veď nás, ať 

k nim nalezneme správný vztah, tak abychom byli jedni druhým 

pomocí, oporou i povzbuzením.  
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Myslíme i na svazky nejtěsnější, v rodinách, v úzkém přátelství. 

Je nám v nich dobře, ale kolikrát je vším možným pokazíme. Dej, 

abychom uměli správně řešit i všecky ty různé a často i obtížné situace, 

které nastávají.  

Prosíme, provázej nás, i když se rozejdeme. Nás jednotlivě, naše 

rodiny, naše přátele, naši společnost i celou naši zem. Jak by to 

dopadalo, kdyby vše záleželo jen na nás! Proto tě prosíme, neopouštěj 

nás a drž nás u sebe, abychom se vždy znovu obraceli k tobě, na tebe 

spoléhali a tvoji vůli činili. – Společně tě prosíme: Otče náš… Amen 

POSLÁNÍ 

Žijte mezi sebou v pokoji. Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za 

zlé, ale usilujte o dobro mezi sebou a vůči všem. Stále se radujte, 

v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to 

je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Plamen Ducha nezhášejte, 

prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se 

držte, zlého se varujte v každé podobě. (1Te 5,13. 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. 452 Za dar Slova, Bože milý 
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