
13. neděle po svaté Trojici v Litomyšli, 15.9.2019

Introitus: Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.  
(Matoušovo evangelium 25:40)


Čtení z knihy Deuteronomium, 4. kapitoly, verše 5 až 7:

„Hleď, učil jsem vás nařízením a právům, jak mi přikázal Hospodin, můj Bůh, abyste je dodržovali 
v zemi, kterou přicházíte obsadit. Bedlivě je dodržujte. To bude vaše moudrost a rozumnost před 
zraky lidských pokolení. Když uslyší všechna tato nařízení, řeknou: „Jak moudrý a rozumný lid je 
tento veliký národ!“ Což se najde jiný veliký národ, jemuž jsou jeho bohové tak blízko, jako je 
nám Hospodin, náš Bůh, kdykoli k němu voláme?“


Čtení z evangelia Markova, z 1. kapitoly, verše 14 až 18:

„Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium: „Naplnil se čas a 
přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ Když šel podél Galilejského moře, 
uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: „Pojďte 
za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ Ihned opustili sítě a šli za ním.“


Čtení z dopisu Jakubova, 4. kapitoly, veršů 1 až 10:

„Odkud jsou mezi vámi boje a sváry? Nejsou to právě vášně, které vás vedou do bojů? Chcete 
mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete – a nic 
nemáte, protože neprosíte. Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše 
vášně. Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy 
chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Či myslíte, že nadarmo je psáno: ‚Bůh žárlivě 
touží po duchu, kterého do nás vložil?‘ Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno: ‚Bůh 
se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.’ Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a 
uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá 
srdce, lidé dvojí tváře! Bědujte, naříkejte a plačte! Váš smích ať se obrátí v pláč a vaše radost v 
žal. Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.“


KK 14 Chválím Tě, Bože, že všech sil   
KK 227 Přijď již 

KK 205 Kdybych neměl tvojí milosti 
KK 306 Z Tvé ruky, Pane můj 

Dětem:

Když se Pán Bůh rozhodl šestého dne stvořit člověka, udělal jej ke svému obrazu. Použiji dva 
tyčové červeno-zelené magnety, abych to znázornil: Vdechl zemskému prachu svého ducha a 
člověk se stal živou duší. (Přiblíží se ten boží magnet červeným koncem k zelenému konci prachu 
země a přisaje se…) A člověk prostě byl! A jako obraz Boží byl jen maličko omezen vůči Pánu 
Bohu, nesl korunu slávy a důstojnosti.  Ale to člověku bylo málo. Začal se cítit ukřivděně…
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Tu člověku kdosi namluvil, že když přestane Pána Boha poslouchat, bude jako Bůh! A tak se 
člověk rozhodl, že bude bohem. A že bude určovat, co je správné a nesprávné, co je dobré a co 
zlé. A člověk, který se cítil Bohem, chtěl žít božsky, ale nemohl, zažil si odpuzující sílu (červený 
konec magnetu prachu země, ten „jakobůh“ se odpuzuje s červeným koncem druhého magnetu, 
který symbolizuje Pána Boha). Člověk musel ze zahrady ven a dodnes bloudí po světě… 


Člověk, který se cítí být jako Bůh a skutečný Bůh proti němu! Nesmírné (vesmírné) odcizení! Jak 
to vyřešit?! Až se Pán Bůh obrátil (otočí se magnet představující Boha zeleným koncem k 
červenému člověčímu), v lásce jednal se člověkem tak, že se v Pánu Ježíši sám stal člověkem a 
tak se přiblížil. Nebylo na tom nic nového, dělal to už věky. Ano, tak se Bůh přiblížil ke člověku 
(opět přiskočí zelené k červenému) a dal mu ze své věčnosti. Tenhle zázrak, to je evangelium. To 
dnes radostně zvěstujeme! Pán Bůh je každému blízko!


Přibližte se k Bohu (a přiblíží se k Vám)

To mně vede k otázce: Jak to máte s Pánem Bohem? Jak blízko mu jste? To evangelium říkané 
dětem, to je hezké, ale jak to ve skutečnosti je u vás doma. Četli jsme pasáž z Bible, na kterou 
lidé reagují kritikou: „My jsme věděli, že křesťané jsou lidé nepřející, zasmušilí, omezení, bez 

 „Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Jen maličko jsi ho omezil, že není 1

roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností. Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod 
nohy mu kladeš…“ (Žalm 8:5-7)
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radosti a bez chuti. Všechno je pro ně utrpení a boj s ďáblem.“ Není to tak? Myslím na toto místo: 
„Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k 
vám. Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře! Bědujte, naříkejte a plačte! Váš 
smích ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal. Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.“ (Jakubova 
epištola 4:7-10). Člověk někdy opravdu pláče nad samým sebou, zuří a zoufá si, protože se vidí 
jako viník. Ale nejlépe se ta akce záchrany a vysvobození dá shrnout těmi slovy uprostřed oddílu 
plného rad: „Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám!“ Dalo by se říci: „Přibližte se k Bohu - a zjistíte, 
jak je vám blízko!“ 


Ale jak se má člověk přiblížit k Bohu? Nějaký cvik? Vyholit dohola a nechat copánek. Nijak to 
nekritizuji, ale vážně se ptám, co mám dělat já!? Odříkat nějaké vyznání? Proklečet celou noc? 
Začít křičet na ďábla, nadávat mu a vyhánět ho? Vylézt na nějaký kopec a po kolenou dojít ke 
kříži? Vstoupit do nějaké zvláštní církve? Mám začít mluvit nějakým jazykem a používat tajné 
výrazy? Jak se mám přiblížit k Pánu Bohu? Potkáte-li člověka, který má pocit, že o tom něco ví, 
zahrne vás mnoha radami… Všechno je to stejně pošetilé. Pořád však zůstává otázka, kterou 
kladu velice osobně. Jak se mám já přiblížit? 

Asi to nebyla žádná slova, kterými by se člověk přiblížil. Podle Matouše (15:8) řekl dokonce Pán 
Ježíš: „Přibližuje se ke mně lid tento ústy svými a rty mne ctí, ale srdce jejich daleko jest ode 
mne.“ Jako by říkal: Oni to ti lidé umí, mají na to nástroje, věrouky a systémy, ale jsou to stále 
stejní svévolníci. Že v tom není žádná zvláštní složitost, je znát i z toho, že Pán Ježíš o tom 
přibližování se k Bohu říkal vždycky docela lapidárně: „Následuj mne!“ (např. Janovo evangelium 
21:19). Nechtěl platit, klekat, vyznávat… Ne. „Pojď za mnou!“


Celé dějiny Izraele Pán Bůh svoje lidi přibližoval k sobě. Přiblížit se Bohu, to znamenalo už tehdy: 
„Následuj mne!“ Když Boží lid respektoval Boží vedení; když Izrael znal a vděčně přijímal Boží dílo, 
Boží blízkost, pak následoval Boha. Boží člověk měl pochopit, že všechno to, co Pán Bůh dělal, 
dělal pro člověka, vlastně pro mne. To znamenalo následovat, jít za Bohem. A tak se to bude 
dělat, ať bude zemi předsedat kdokoliv. Šlo to, jde to a půjde to - budeme svého Boha 
následovat!

 

Jak se přiblížit Bohu? Příklad z Genesis 12: Nechat se vést do Kenaanu jako Abram. Nevěděl, 
kam jde, ale šel. Občas vyváděl hrozné věci na cestě, ale šel. Zmatkoval, ale zase znovu se zvedl 
a následoval.

Ještě jinak. Příklad druhý: Jak se přiblížit Bohu? Myslete na Mojžíše: Nechal se vést do Egypta, ač 
se mu tam nechtělo. Pak se nechal vést z Egypta a přes moře - otevřela se zázračně cesta; pod 
Sinaj, kam měl přivést podle Božího zadání Izraelity. A Bůh by jej přibližoval až do Kenaanu, 
přímou cestou do zaslíbené země. A když do ní Mojžíšovi lidé až na výjimky odmítli vstoupit 
přímo, tak Izrael k sobě přibližoval po poušti od jednoho stanoviště ke druhému. Pán Bůh svůj lid 
přibližoval zas a zas! Celá existence Izraele je jako nekončící televizní seriál o lidské existenci, ve 
kterém se Pán Bůh přibližuje ke člověku a člověka přibližuje k sobě! On sám to dělá! Proto říká tak 
lapidárně: „Následuj mne!“


Věříte tomu? Zkuste to se žalmistou a myslete na sebe, když zpívá o Božím lidu: „Je to přece 
Izrael, je to ten lid, který je mu blízký!" (Žalm 148:14) A tak Pán Bůh pracuje a proměňuje Izrael i 
nás. Však to říkají texty Staré smlouvy zas a zas!  
Tak například: Eliáš v hluboké morální krizi vyvoleného lidu věděl o téhle Boží práci, proto na 
Karmeli klečí před promočeným oltářem. Prosí o oheň z nebe: „Odpověz mi, Hospodine! Odpověz 
mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.“ (1. kniha 
Královská 18:37) Nežil zbožnou iluzí, že se Izrael sám a vlastní silou obrátí! Čekal na Boží dílo!  
Ještě jeden příklad: V emotivních větách, které z Božích úst zapsal Jeremjáš, čteme: „Zřetelně 
jsem slyšel Efrajima, jak si stýská: ‚Potrestal jsi mě a byl jsem ztrestán, býval jsem jak nezkrocený 
býček. Obrať mě, chci se vrátit (kralicky: obrať mne, abych obrácen byl), vždyť ty, Hospodine, jsi 
můj Bůh.“ (Jeremjášovo proroctví 31:18)  Pán Bůh to dělá, je to jeho dílo! „Následuj jej!“
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 „V pravdě slyším Efraima, an sobě stýště, pravě: Trestals mne, abych strestán byl jako telátko 2

neupřáhané; obrať mne, abych obrácen byl, ty jsi zajisté, Hospodine, Bůh můj.“ (Jeremjášovo proroctví 
31,18, Kral.)
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Nevím, proč si Pán Bůh vybral Izrael a byl mu blízko.  Nevím, proč si vybral učedníky a proč si 3

vybral nás a je nám blízko. Nevím, proč zrovna my hrajeme v tom jeho nekončícím seriálu. 
„Blízkost Bohu je darem a úkolem.“  říká starověký teolog. To jim - Izraeli - se zvěstovalo: „Čiňte 4

pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“ (Matoušovo evangelium 3:2) a to oni - učedníci - 
dostali za úkol: „Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské.“ (Matoušovo evangelium 10:7) 


Ještě totéž hrou. Poslouží nám magnetické tyče, které jsme používali s dětmi:

1. Tyčový magnet, který nám představoval prach země, jsme zavěsili na začátku kázání do 

kolíbky na vlasec. Vrtěl se tak dlouho, až se dovrtěl. A tyč se nasměrovala svým červeným 
koncem na sever, kde je jižní magnetický pól Země. Každá střelka magnetu se nasměruje 
právě k tomuto pólu. A Pán Bůh je jako magnetický pól zeměkoule, který není vidět. Je daleko. 
Nemá stálé souřadnice, stěhuje se. Vy ho nevidíte, ale on si vás najde. Podobně Bůh nebydlí v 
kostele. Nikdo jej nemůže „dobydlet“ a donutit do věrouky. Je stejně tak u katolíků či u 
pravoslavných, když poslouchají to, co Bůh říká. Může být ve stejné síle u vás doma, u vás a u 
vás… Proto chceme namísto biblických hodin začínat se skupinkami po domácnostech. 


2. Velmi podobně každého člověka, pokud se vírou pověsí (tyč v lůžku, v kolíbce na vlasci), 
nasměruje spolehlivě na svůj pól. Člověk je silou Boží nasměrován k Bohu. A já věřím Duchu 
svatému, že jej není třeba ovlivňovat. Nauč lidi důvěřovat, pověsit se vírou a dát Bohu šanci.  
A on si je k sobě přiblíží. A nezasahuj do toho, nedrž jej, nešteluj (tyč se dá mást kusem kovu 
či dalším magnetem, nakonec se ale stejně ustálí, jako střelka magnetu…) Nedělej nic za něj a 
namísto něho… Nech čas, den, dva, týden a měsíce… Věř v Ducha svatého! 


3. Především my se musíme zavěsit vírou! My musíme věřit, že to stačí. Nesmíme jako nevěřící 
vytrhovat a honit lidi kolem a nutit… Máme dojem, že na to nemáme. Ano, to přece víme: 
Nemáme! Namítáme: „Naše rodina přece nikoho nemůže přivést, my nikoho na sídlišti 
neznáme a nás nikdo nemá rád…“ Zkuste věřit, pověste se do Boží milosti. Neboj se, věř v 
moc Ducha svatého a svěř mu lidi kolem sebe.“


4. Jediné, co takový nový křesťan potřebuje, to je příklad. Pověs se do Boží milosti vedle něj. (A 
druhý magnet také pověsíme do kolíbky a on se také nasměruje na sever…) Ať vidí, že také 
spoléháš na Boha a visíš vírou. A že si tě Pán Bůh taky nasměruje… „A jak to máte doma, a 
jak to děláte s penězi a proč v politice upřednostňujete tohle a tohle odmítáte?“ Ať vidí moc 
Boží ve Tvém životě…


5. Kdybychom měli železné piliny, mohli bychom vidět, jak vypadá magnetické pole kolem tyče 
magnetu. Siločáry běží ve zvláštních elipsách, krouží a nesou sílu energie. Tak se vytváří kruhy 
lidí kolem evangelia a vlastně kolem celé země. Kolem prostřeného stolu chlebem a vínem. A 
kolem celého světa. A proto zapojujeme křesťany do společenství bratří a sester. Ne autobus, 
kde si hledíme na záda. Ale kruh domova, malé skupiny a celého sboru. Ale z očí do očí: „Jsi 
uvěřitelný? Taky visíš? Mohu ti věřit?“ 

Přibližte se Bohu a zjistíte, jak je vám Pán Bůh blízko. Pověste se vírou do Boží náruče a 
následujte jej. A zjistíte, jak velmi vás miluje, jak mnoho do vás vložil. Amen.


Požehnání na cestu: 
Hospodin, z jehož ruky jsi vyšel, a který je tvůj Otec, 

ti požehnej, a dej ti prospívat a růst na těle i na duchu. 


Hospodin tě chraň před strachem a nebezpečím a vším zlým. 

Hospodin nad tebou rozjasni svůj obličej, jako svítí slunce na zemi, 

a buď ti milostiv, odpusť ti tvé viny a osvoboď tě. 


Hospodin k tobě obrať svou tvář a shlédni na tebe v lásce a potěš tě. 

Hospodin ti dej pokoj, blaho pro tělo a spásu pro duši.

 

Tak to chce náš Bůh, Otec, Syn a Duch svatý. 

Tak to platí nyní i navěky. 

Tak to platí i pro tebe. 

Amen

 „Vyvýšil roh svého lidu k chvále všech svých věrných, synů Izraele, lidu, který je mu blízký.“ (Žalm 148:14)3

 Sv. Hilarius z Poitiers (asi 315 – 13. ledna 367)4
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