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1. čtení: 1 K 15; 36b-43 To, co zaséváš, nebude oživeno, jestliže neumře. A co zaséváš, není tělo, které vzejde, 
nýbrž holé zrno, ať už pšenice nebo nějaké jiné rostliny. Bůh však mu dává tělo, jak sám určil, každému semeni 
jeho zvláštní tělo. Není jedno tělo jako druhé, nýbrž jiné tělo mají lidé, jiné zvířata, jiné ptáci, jiné ryby. A jsou 
tělesa nebeská a tělesa pozemská, ale jiná je sláva nebeských a jiná pozemských. Jiná je záře slunce a jiná měsíce, 
a ještě jiná je záře hvězd, neboť hvězda od hvězdy se liší září. Tak je to i se zmrtvýchvstáním. Co je zaseto jako 
pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné. Co je zaseto v poníženosti, vstává v slávě. Co je zaseto v slabosti, vstává v 
moci.

2. čtení: Mk 4; 26-29 Dále řekl: „S Božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země; ať spí či 
bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a 
nakonec zralé obilí v klasu. A když úroda dozraje, hospodář hned pošle srp, protože nastala žeň.“

Sestry a bratři, tohle kratičké Ježíšovo podobenství, které zachytil pouze evangelista Marek, není příliš známé. 

Možná je opravdu až příliš stručné, snad pro podobnost s mnohem známějšími podobenstvími o rozsévači a o 

hořčičném zrnu, je snadné těch pár veršů přehlédnout. A přitom do situace, ve které se teď nacházíme, padne toto 

podobenství tak, jako málokterý biblický text. Je totiž hlavně o čekání. To by samo o sobě nebylo něco až tak 

výjimečného. Čekání je tématem řady jiných příběhů, dopisů apoštolů, proroctví nebo i žalmů. Ale tady jde o jiné 

čekání, než třeba v podobenství o družičkách. Ty čekaly na něco, co už mělo nastat, ale nenastalo. Čekaly kvůli 

zpoždění. A pak se věci daly do pohybu tak rychle, že na to některé nezvládly zareagovat. Proroci a autoři žalmů 

čekali na konec zajetí, na to až bude poražen nějaký lidský nepřítel, na konec svévole a utrpení bezbranných. Ale 

teď jsme spíš v situaci, kdy čekáme, protože nic moc jiného dělat nemůžeme - život církve se smrkl na minimum, 

všechno se dělá provizorně: na mnoha místech se nekonají bohoslužby, také možnosti pastýřské péče a pomoci 

potřebným komplikují různá omezení. Nelze navštěvovat staré a nemocné lidi, aniž by tím byli vystaveni 

nebezpečí. Je těžké tvořit společenství Božího lidu, když se nemůžeme potkávat.

Nejhorší ale je, že nemůžeme nijak výrazně uspíšit konec téhle neradostné situace. Paradoxně, nejlepší způsob je 

nedělat nic – většina činností, které jako církev děláme a považujeme za důležité, stojí na blízkém osobním 

kontaktu. A ten pandemii, jak známo, pouze prohlubuje. Všichni samozřejmě víme, že tahle doba jednou skončí. 

Také doufáme, že s jejím koncem se i život církve opět řádně rozproudí. Ale nevíme, kdy to bude. Nemáme ani 

možnost to zjistit.

A právě tím jsme si podobní s hospodářem z dnešního podobenství: jen si zkuste představit, jak by to asi dopadlo, 

kdyby po setbě neustále chodil na pole, vrtal se v hlíně a zkoumal, jestli semínka už začala klíčit… nejenom, že by 

takovým počínáním sklizeň nijak neuspíšil – ještě by mohl být rád, pokud by nějaká úroda vůbec vzešla. Musí 

důvěřovat přírodě, že pod povrchem se přece jen něco děje. Teprve když se objeví první stébla, může si konečně 

trochu oddychnout. Ale ještě není vyhráno! Těch možností, co se může pokazit do té doby, než zrno v klasech 

dozraje a nastane čas sklizně, je bohužel mnoho. A některým z nich nelze předejít: když si příroda usmyslí, že se 

strhne krupobití zrovna nad obilným polem, tak s tím ani ten nejprozíravější agronom nic nenadělá.

To podobenství se ale dotýká dnešní církve ještě v jiné zkušenosti, než je ta aktuální s koronakrizí – je to zkušenost

čekání, až se nějak zhodnotí práce, kterou děláme. Až tato země vydá svou úrodu. Často se totiž zdá, že se vůbec 

nic neděje – kážeme, slavíme bohoslužby, modlíme se, pečujeme, vyučujeme - a dopad na společnost to má zcela 

mizivý. Člověka se může skutečně zmocnit pocit marnosti, když vidí, kolik sil, času, peněz a dalších zdrojů do 



církve spolu s dalšími vložil – a že se navzdory tomu stále nedaří společnost nadchnout pro hodnoty Božího 

království. Že na tom taky neseme svůj podíl, protože často vynakládáme ty zdroje úplně špatně – o tom jsem 

mluvil v mnoha předchozích kázáních – a dnes o tom mluvit nebudu. Místo toho chci v návaznosti na dnešní 

podobenství vyjádřit svou jistotu, že když církev opravdu jedná podle Božího Slova, tak tahle práce se nikam 

neztratí– že to jen někdy může trvat docela dlouho, než přinese úrodu.

Dnešní podobenství nám připomíná, že k životu křesťana patří čekání – čekání na Boží království. Na to, až se ve 

společnosti něco pohne – až se lidé rozpomenou na Boha, až se lidská touha po věčnosti – dlouho dušená různými 

požitky a starostmi, opět přihlásí o svá práva. Až se v lidech opět probudí potřeba mít život založený i na 

duchovních hodnotách. Jsem plně přesvědčený, že k tomu dojde – že Boží Slovo působí a nedá se zastavit. Že 

Království nebeské prorůstá zemí – i naší zemí. A řekl bych, že až ta změna nastane, tak nebudeme vědět, co přesně

ji způsobilo. Země sama od sebe vydá úrodu. Přitom ale je klidně možné, že zárodky – nepatrná semínka té velké 

proměny, kdysi dávno zasel někdo z nás.

Možná si teď říkáte: „No dobře, tak budeme prostě čekat. Ale přece musíme ten čas strávit nějak smysluplně. 

Vždyť takový hospodář taky období od setby do sklizně neprosedí u televize. Co má ale teď církev dělat, když jsou

možnosti, jak svědčit o Božím království tak omezené?“ Především je potřeba, abychom na tu „žeň“ byli 

připraveni – aby se nestalo, že až když někdo zaklepe na dveře kostela, tak teprve budeme zjišťovat, cože vlastně 

máme dělat. Je potřeba udržovat se v kondici: Těžko se s lidmi mluví o Bibli, když si z ní člověk už skoro nic 

nepamatuje. Těžko může lidi k pokání volat církev, kterou tíží neodpuštěné křivdy a nevyřešené spory. Těžko může

církev vést společnost k větší solidaritě s potřebnými, pokud v ní převažuje lhostejnost. Těžko někomu vysvětlíme, 

k čemu je  křest, Večeře Páně, modlitba nebo bohoslužba, nebudeme-li si tuto otázku stále znovu klást a sami na ni 

hledat odpověď… Jak vidíte – práce, kterou si můžeme (a máme!) tohle čekání ukrátit, je víc než dost. 

Samozřejmě, že tohle mezidobí můžeme taky promarnit – můžeme fňukat, že nám vnější okolnosti nepřejí, a že 

nadto většinová společnost není na naše zvěstování zvědavá. To je snadná, ale falešná cesta. Starat se, aby mezi 

námi byla skutečná bratrskost a láska, pečovat o čistotu našich vztahů i smýšlení o druhých, o to, aby Slovo Boží 

bylo v našem společenství stále živé… to je spousta dřiny. Ale jenom tak budeme Pánu co platní při žních, až i tato 

zem vydá z jeho milosti svou úrodu. Amen

Modlitba: Modlitba: Bože, to Ty jsi oddělil dnešní den od těch všedních, ty ho činíš svátečním – přímo svatým. 
Nejsme to my, není to tento kostel, nejsou to naše modlitby, písně ani čtení z Bible. Bez Tebe by to byly jen 
prázdné zvyky a symboly. A v nejhorším případě dokonce i překážka na cestě za Tebou. Ale z Tvojí milosti se to 
všechno stává oporou pro naši víru – cestami, jak se o Tobě můžeme dozvídat. A proto se dnes chceme modlit, 
zpívat Ti písně, naslouchat Tvému Slovu a tvořit společenství radostně a s vděčností. Prosíme, přijmi celé toto 
shromáždění jako dík za to, že ses nám dal poznat – a že nás vedeš životem.
Bože, ohlížíme se za uplynulým týdnem, a děkujeme Ti, že jsme se dnešního dne ve zdraví dožili. Za všechny 
chvíle radosti, za sebemenší zdar. Děkujeme i za chvíle úplně obyčejné, až rutinní a nudné – chvíle, kdy jsme 
vnímali, že svět běží podle nějakého řádu. Ne nějakého – ale Tvého. A myslíme i na situace, kterým nerozumíme – 
které se vymykají našemu chápání. Dej, ať dokážeme žít s důvěrou, že  i nad tím, co nás přesahuje, se klene Tvoje 
moc.
Myslíme také na ty, kdo by dnes chtěli přijít, ale bojí se, nebo to mají zakázané, nebo čekají na oslovení nebo si pro
samé starosti nikdy nevzpomenou. Víme že všichni tito lidé zůstávají ve Tvé paměti – dej ať nemizí ani z té naší. 
Bože, Ty sám učiň tento den dnem odpočinku a také smíření – ať dokážeme odložit všechna tíživá břemena 
minulosti – všechna naše selhání, zklamání a křivdy. Ať můžeme s novou silou vykročit do nového týdne. Amen

Tipy na písně: EZ 550; D 684; S 134


