
26.7.2020                                                                                                                               7. neděle po Trojici 

Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží, dar a společenství Ducha svatého se všemi námi! Amen. „Sláva na 

výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem; Bůh v nich má zalíbení.“ L 2,14 

Píseň 158 Samému Bohu sláva, čest  

Modlitba: Hospodine, Bože svatý a věčný, svrchovaný Pane nebes i země, Pravdo, Živote, chválíme tě, 

dobrořečíme ti, děkujeme ti za to, že JSI, neboť bez tebe bychom byli obklopeni jen prázdnotou a 

nesmyslností. Děkujeme ti, že se ozýváš, projevuješ, dáváš o sobě vědět. S tebou se setkáváme v příběhu 

Ježíše Krista, který mezi námi vždy nanovo podivuhodně ožívá. Nanovo nás oslovuje: čiňte pokání a věřte 

evangeliu. Pokání, proměnu mysli jako bychom měli stále teprve před sebou – vždyť opakovaně selháváme, 

nerozhodujeme se ve velkých ani v malých věcech podle Kristova evangelia, ale podle toho, co je nám 

příjemné, co je pro nás výhodné, co posílí náš vliv, naše jméno, co nás postaví do lepšího světla. Pane, 

odpusť, netrestej nás, nenech nás napospas nám samým, ale daruj svého Ducha, inspiraci a sílu k životu 

otevřenému, milujícímu, pravdivému. Amen. 

Čtení: Iz 29,9-14 

Píseň (Svítá) 176 Má duše Boha velebí 

Text: L 10,21-24 

Kázání: 

S Ježíšem vstupuje do světa krásné Boží království. Zahání zlé démony, přináší pokoj, důvěru. Nejspíš tu byly 

tyhle věci už od nepaměti, ale v Ježíšově příběhu jsou tak výrazně, souhrnně artikulované, srozumitelné, 

pochopitelné. Tohle Boží království je síla, krása, ztělesňuje snad to nejhlubší, po čem lidé touží. 

Ale tu najednou slyšíme, že se Bohu (to je ten Otec) zalíbilo, tyhle věci před někým skrýt. Někomu to životně 

podstatné nechce Bůh zjevit, odhalit, darovat, dát k dispozici? Je Bůh svévolný, nepřející? Dělí nás lidi na 

dvě skupiny? Jsou tu na jedné straně obdaření, vyvolení a na druhé zavržení, kterým není dáno?  

Je až komické, jak se v dějinách církve mnozí snažili a dodnes snaží dostat se do té správné kategorie 

„maličkých“, kterým je (na rozdíl od „moudrých“) dán vhled do „těch věcí“. Tak někteří vydávají svou 

nevzdělanost v duchovní oblasti za ctnost a studovanými bohoslovci zásadně pohrdají. Jiní usilují především 

o to, aby všem dali najevo a všichni si toho všimli, jak oni jsou bezvýznamní a nepatrní. Případně skromní a 

pokorní. A opět jiní vidí v těch maličkých děti, a tak se snaží působit především infantilně. Společné jim 

všem je, že sebe považují na základě těchto charakteristik za ty, kdo mají vhled, komu je dáno, kdo mají a 

vědí. Nebo přesněji: díky tomu, kým jsou, mají nárok s těmi Božími věcmi zacházet.  

Nemyslím, že Bůh nás dělí na nějaké skupiny. Skrýt znamená chránit. Bůh chrání své věci před jejich 

devalvací a vyprázdněním. Nás chrání před iluzí, že s Božím královstvím můžeme zacházet. Bůh chrání své 

věci před člověkem, který by si na ně chtěl dělat nárok, chtěl by se jich zmocňovat, nakládat s nimi – byť by 

jeho lidské úmysly byly jen ty nejčistší.   

Ježíš tohle slovo pronáší „v té hodině“. Je to chvíle obratu. Po nějaké době, kdy působil v galilejské oblasti, 

kázal radostnou zvěst, uzdravoval a zbavoval lidi zlých posedlostí, Ježíš se tváří obrátil a „upnul svou mysl 

k Jeruzalému“. Jde o zásadní obrat jeho cesty. Nyní ho čeká konfrontace, odmítnutí, kříž. (A vzkříšení. Ale to 

až v jiném rozměru, jaksi mimo naše nadání a chápání.) Takže od čehosi, co bychom mohli nazvat úspěšnou 

misí, ochutnávkou Božího království, se Ježíš obrací a jde do obtíží, tísně, bolesti. Jenže – pořád je to jedna 

cesta, jednotná, celistvá, ten kříž je integrální součástí všeho krásného, nadějného, co se otvírá během toho 

galilejského působení. V té hodině, v tomto bodě obratu mají učedníci pochopit, že právě to vše patří 

dohromady a že plnost Božího království jim dosud uniká, ale mohou se spolehnout na to, že neuniká Bohu.  



V té hodině říká Ježíš tohle do jisté míry varovné slovo, protože vidí, jak učedníci nezvládají dotyk Božího 

království. Vracejí se plni radosti nad tím, že v Kristově jménu, v jeho Duchu se jim démoni podrobují, ale 

Ježíš jim řekne: Z toho se neradujte; radujte se z toho, že jsou vaše jména zapsaná v nebesích. Oni podlehli 

dojmu, že s tím nějak umějí zacházet, že vědí, jak na to, jak to funguje, ale věci Božího království se nedají 

vzít jako věc, nástroj, technika, dovednost.  

Evangelium je radostná zvěst a celá tahle pasáž je o radosti. Ježíš jásá a velebí Boha. Má v lidech zalíbení, 

evangelista Lukáš to napsal hned o Vánocích. Vše je mi dáno od Otce, říká Ježíš, a vše, co dostává, daruje 

všem. Smíte vidět a slyšet něco nevídaného, úžasného. „Tyto věci“ – jsou věci, které jsou a platí v nebi, a 

stejně tak bude i na zemi. Otec na nebi a Syn na zemi jsou spojeni důvěrou a láskou a nikdo a nic to nemůže 

narušit. Podstata, to živé, živoucí se však skrývá tomu, kdo by se jí chtěl zmocnit, použít, zacházet s ní. 

V tomto smyslu chápu tu moudrost a rozumnost. Vypadá to tak rozumně a moudře, když ty krásné a silné 

věci Božího království chceme uplatnit, aplikovat, nasadit do hry, když o nich kážeme, vyučujeme je. Někteří 

dokonce mluví o tom, že představují bohatství či produkt církve, který bychom měli umět nabídnout, neřku-

li prodat. A tvoříme strategické plány, jak s tím naložit. A zabýváme se prezentací církve, jejími webovými 

stránkami, facebookem, twitterem a youtubery. Je dobré si uvědomit, že duchovní svět se brání 

předmětnému uchopení a účelovému použití. 

Boží království zůstává Boží a svobodné. Nedá se použít, dá se jen žít. Nejsou tu žádné mechanismy lásky, 

které bychom se mohli naučit, osvojit si, v nichž bychom se mohli zlepšovat, dosahovat v nich větších 

výkonů. Natož je nějak nabízet. Předávat. Jako bychom jim rozuměli, jako bychom s nimi mohli nakládat.  

Ježíš říká od počátku: Čiňte pokání a věřte evangeliu!  

Čiňme pokání - obracejme svou mysl stále k nové otevřenosti. Ještě jsme plnosti nedorostli. Neobsáhli jsme 

radost i bolest. Neumíme s těmi věcmi zacházet. Jsme odkázáni na to, že nám bude to podstatné darováno. 

Že to přijde shůry. Aniž víme, jak a proč, spolehněme na evangelium, na sílu Božího království, které působí 

jakoby samo, často dokonce jakoby navzdory učedníkům, navzdory nám, kteří to myslíme dobře, ale Božích 

věcí máme tendenci se zmocňovat, namísto abychom je přijímali.  

Pane, radujeme se z toho, že i jako nevědoucí a omylné nás zveš do svého světa, obdarováváš nás láskou a 

nadějí. Ať se je nesnažíme použít, jen se jimi nadechnout a nechat osvobodit. Amen.   

Píseň 408 Všech věků mocný Králi (jen liché sloky!)  

Ohlášky, sbírka 

Píseň (Svítá) 115 Jdou, stále jdou se zprávou 

Přímluvná modlitba, Otče náš 

Poslání: Žd 12,1-4.12-13.28   

Požehnání 

Píseň 452 Za dar Slova       

 

 

 


