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Introitus:  Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho 
bych měl strach?  (Ž 27)

Milé sestry, milí bratři, vítám vás na dnešních bohoslužbách a zdravím vás slovy našeho Pána Ježíše Krista 
„Pokoj vám“. Amen

Píseň: 214 1-3

Modlitba: Kriste, ty který jsi vstal z mrtvých, jsi skrytý našim očím. Ale ve svém Slově jsi přítomný a mocný. 
Prosíme – mluv i dnes k našim srdcím, vezmi nás do své ochrany, připoutej nás svou láskou k sobě. Amen

1. čtení: Kaz 3; 1-14

Píseň: S 172

2. čtení: J 7; 1-9+37-39

Sestry a bratři, může se nám to zdát neuvěřitelné, ale v dnešním příběhu to opravdu vypadá, že se Ježíš bojí. 
Zdržuje se v Galileji, což byla zapadlá venkovská oblast Palestiny a do Judska, kde by mohl oslovit mnohem 
víc lidí, jít nechce. Navíc tentokrát známe i důvod - chtějí ho tam zabít.

Tady si dovolím malý exkurz: někteří z vás to už určitě slyšeli mnohokrát, ale stejně považuji za důležité 

vyjasnit, kdo jsou ti Ježíšovi nepřátelé. Jan je nazývá Židé, ale rozhodně tím nemyslí celý židovský národ, 

dokonce ani jeho většinu - vždyť i Ježíš a jeho učedníci, i ty zástupy které ho následovaly – ti všichni byli Židé,

takže by to nedávalo smysl. Ježíšovými nepřáteli jsou náboženští vůdci židovského národa. Stoupenci zažitých 

pořádků, kteří se obávali společenských změn, které by Ježíšovo působení mohlo vyvolat. Jsou to tedy stejní 

lidé, jako kněží a farizeové, o kterých mluví autoři jiných evangelií. Jan psal hlavně pro lidi „z vnějšku“ a proto

pro jednoduchost zvolil to označení Židé, což se v průběhu dějin ukázalo jako dost nešťastné rozhodnutí. Ale 

lepší, než Bibli opravovat, je ji vysvětlovat…

Ale zpět k příběhu. Ježíš nakonec do Jeruzaléma vyrazil, ale takříkajíc na zapřenou. Jistě – jsou i jiná svědectví 

o tom, že se Ježíš snažil zůstat nenápadný – ty které uzdravil, nebo ty kdo v něm poznali Božího Syna, nabádal,

aby to nikomu neříkali. V těchto případech to ale dělal proto, že nestál o lacinou popularitu divotvorce.  Tady 

nás evangelista Jan ale nenechal na pochybách – Ježíš se skrývá, protože ho hledají nepřátelé. Takhle Ježíše 

neznáme – v jiných příbězích je vždycky tak odvážný, chodí do Chrámu všem na očích a otevřeně se s odpůrci 

střetává v polemikách. Janovo líčení Ježíše, který se schovává před nepřáteli, který se bojí o život, nebezpečně 

podemílá naše představy o Kristu. Jak věrohodně pak vyzní jeho slova, která řekl svým učedníkům: „kdo by 

chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.“ Dnešní příběh nám 

připomíná, že i Ježíš měl někdy strach.

Ale to není všechno. Ježíš opakovaně trvá na tom, že ještě nenastal jeho čas. Je připraven jít do Jeruzaléma a 

vydat se do rukou svých nepřátel, je připraven zemřít. Ale nesmí se to stát moc brzo.  Čekat na správnou chvíli, 

na tom není nic špatného. Naopak – to ďábel Ježíšovi radil, aby se vrhnul po hlavě do nebezpečného podniku – 

tohle není Boží cesta. Beránek se zabíjí o Velikonocích. Kdyby byl Ježíš zabit dřív, zůstal by nepochopen, a s 

ním i celé jeho dílo – všechno o co mu šlo. Jak by mohlo vůbec někoho napadnout, že on je ten „beránek, který 

snímá hříchy světa“, kdyby byl zabit už o svátcích stánků. Vždyť ani jeho bratři v něj v té době nevěřili. To, že 

se Ježíš skrývá, je tedy spíš projevem uvážlivosti, než strachu. V poslední den svátků Ježíš ale vystoupil – 

pozornost lidí v Jeruzalémě se od putování po poušti kdysi v minulosti, zvolna přenášela opět k současným 



starostem. Opět se ozvala ta těžko popsatelná žízeň po něčem, co by dalo přesah životu tady a teď. To byla 

správná chvíle, kdy oslovit zástupy. „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije“ oslovil Ježíš zástupy...

Umět počkat na správnou chvíli, to je velká výzva taky pro nás – pro církev. Taky my jsme pod tlakem, 

abychom byli vidět, abychom upoutali pozornost a oslovili více lidí.  Tak je dobré vědět, že někdy je lepší 

počkat – až budou lidé ochotni nám naslouchat a hlavně – až budeme my sami vědět, co jim chceme sdělit. Tím

ale neříkám, že takřka nulová misijní aktivita naší církve je projevem takové rozvážnosti. Naopak, jsem 

přesvědčený, že v poslání, ke kterému nás Kristus povolal – totiž abychom kázali evangelium všem národům a 

učili lidi žít podle Boží vůle, že v tomto poslání selháváme jako církev i jako jednotlivci.

Většinou jsme rádi, když se nám daří splnit aspoň „povinné minimum“ – sejít se na bohoslužbách, doma se 

občas pomodlit nebo přečíst něco z Bible, nedělat moc věcí, které jsou proti Desateru,... Ještě dokážeme občas 

spojit síly a uspořádat nějakou akci, na kterou pozveme lidi – a doufáme, že přijdou. Sestry a bratři – to, co 

jsem teď vyjmenoval, vyžaduje mnoho úsilí, odhodlání a často i sebezapření. 

Ale asi taky cítíte, že kázat evangelium všem národům, znamená ještě něco jiného. Je potřeba vyjít mezi lidi a 

oslovit ty, kdo se neodváží překročit práh kostela… Jak? možná si teď říkáte: To máme zastavovat náhodně lidi 

na ulici a vyprávět jim o Ježíši? Nebo svým nevěřícím příbuzným, když přijedou na návštěvu? Mám svým 

kolegům v práci položit na stůl Bibli? Tohle je určitě jedna možnost, a rozhodně bych neohrnoval nos nad těmi, 

kdo to tak dělají. Ale zvěstovat evangelium je možné tolika způsoby! (říct někomu, že dělá hloupost – když 

vidíme, že škodí sobě nebo ostatním, povzbudivě se na někoho usmát, když je nejistý nebo vystrašený, projevit 

soucit… ). Často je ale skutečně to správné slovo už zapsané v Bibli – zkuste ji třeba půjčit někomu, o kom si 

myslíte, že by si ji měl přečíst. A nebo třeba nějakou dobrou knihu nebo článek, který jste četli. Jindy může 

hodně pomoct modlitba – když se ocitnete s někým v náročné situaci, nabídněte mu, jestli se s vámi nechce 

pomodlit – stačí otčenáš nebo Žalm 23. Já vím, že to není lehké a vyžaduje to hodně odvahy. Na druhou stranu, 

se ale většinou nestane se nic horšího, než že nás dotyčný odmítne. Možná se i zesměšníme. Je to vážně tak 

velká cena?

Jak už jsem ale říkal – nejdůležitější je poznat ten správný čas. Všechno, o čem jsem teď mluvil může totiž taky
uškodit, když to přichází ve špatnou chvíli, nebo se špatně dávkuje. Ostatně ani Ježíš nevystoupil na začátku 
slavností, když byli všichni myšlenkami jinde. Podobně apoštolové kázali v synagogách a na řeských fórech – 
kam chodili lidé, ochotní naslouchat. Podobně, katolický kněz Marek Orko Vácha se rozhodl, že to, co by chtěl 
předat mladým lidem, sepíše jako knihu – jmenuje se  Nevyžádané rady mládeži – a stala se bestsellerem.  To 
bylo moudré rozhodnutí, protože ten, kdo takovou knihu otevře, už je nějak vnitřně připraven nechat si poradit. 
Především je ale potřeba dávat pozor, abychom ten příhodný čas ke zvěstování nepropásli zalezlí v kostelech 
nebo ve svém soukromí. Protože jen když sebereme odvahu  a zkusíme to, tak se může stát, že se jako sbor 
nebo jednotliví křesťané staneme pramenem, ze kterého poplynou proudy živé vody. Amen

Píseň: 370; 1+5

Ohlášky

Píseň: 384

Přímluvná modlitba: Ztišme se k přímluvám za lidi po celém světě: Kéž Bůh nedopustí, aby bloudili, kéž 
zažene hlad a odvrátí pohromy, otevře žaláře a rozváže pouta. Kéž vede bezpečně ty, kdo jsou na cestách; a ty, 
kdo jsou v cizině, přivede domů, kéž dá nemocným zdraví a umírajícím naději věčného života.

Všemohoucí Bože, útěcho zarmoucených a sílo trpících; slyš naše prosby a pamatuj na ty, kdo jsou v úzkosti a 
soužení; dej, ať všichni poznají, že jsi jim blízko. Slyš nás, když k tobě společně voláme, jak nás naučil tvůj 



Syn, Ježíš Kristus: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá 
jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my 
odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království i 
moc i sláva na věky. Amen

Poslání: Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš.  (Kaz 11)

Požehnání: Hospodin ti žehná a chrání tě, Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv, Hospodin 
obrátí k tobě svou tvář a naplní tě pokojem.

Píseň: 606


