
21. neděle po sv. Trojici: 05.11.17
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista.
 Ž 19,15 + uvítání: shromažďujeme se před Bohem, který je naší 
nadějí, který nás naplňuje radostí a pokojem ve víře; o tom chceme 
v našich srdcích rozjímat
♫ 157

Modleme se: Děkujeme tobě, náš dobrotivý Bože, že k tobě 
smíme přicházet a k tobě se obracet. K tobě, který jsi nám slíbil, že 
budeš vždy s námi, že tvou vůlí pro nás a pro náš svět je pokoj, dobro,
láska a milosrdenství.

Děkujeme, že jsi nám to potvrdil na svém Synu a našem Pánu 
Ježíši Kristu. Na něm poznáváme, že i v nejhlubší beznaději jsi naší 
pomocí, že nejsme vydáni napospas jen rozhodování mocných a zvůli 
lidí. V Kristu je zřejmé, že zlo nebude trvale pohlcovat dobré a nebude
vítězit navždy. Za tuto naději tě velebíme.

Prosíme, odpusť, že nedokážeme z této naděje a z tvé dobroty těžit
pro náš život stále. Zahal svým milostivým odpuštěním ty chvíle, kdy 
tě opouštíme. Bože, smiluj se.

A prosíme, abys svým Duchem prosazoval pokoj a lásku po všem 
světě i v našich srdcích. Dej, ať dokážeme žít s jistotou, že jsme 
v Kristu smířeni s tebou, ať dokážeme žít v míru s druhými lidmi. 
A sjednoceni ve víře ať tě vždy chválíme: Sláva Otci … Amen

♫ 673
promluva – vyslání do NŠ

 Iz 9,1-6
♫ 19

„Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.‟ (Ef 6,10) Často 
hledáme útočiště všude možně, jen ne u tebe, náš Pane. Prosíme, 
obracej nás k sobě, svým slovem, svou milostí a blízkostí.
 Mt 10,34-39

Není to zvláštní slyšet od Ježíše, že nepřináší pokoj, ale meč? To 



nám jaksi neladí s obrazem, který o Ježíšovi obecně máme. Většinou 
se dočteme, že se jasně vymezoval proti tehdejším představám, podle 
kterých Bohem seslaný zachránce pozvedne meč, aby vyhnal římské 
okupanty. Většinou máme za to, že Ježíš odmítal ozbrojený odpor. Ale
teď najednou: „Přišel jsem na zemi uvést meč.“ Jak si to máme, sestry
a bratři, v hlavě urovnat?

Ježíš opravdu neburcoval k žádnému povstání, ačkoliv jej z toho 
nakonec obvinili a mezi popravenými násilníky dokonce našel svou 
smrt. On hlásal pokoj a nenásilí velmi důsledně. Nastavit druhou tvář, 
a ne vrátit facku. Raději strpět nějakou tu nespravedlnost, než aby se 
člověk dal pohnout ke zlému. A podle toho se i zachoval, když jako na
povstalce vyšli na něj s meči a holemi, aby jej zatkli, nekladl odpor 
a ty, kdo jej chtěli před zatčením mečem bránit, ty rázně zarazil, že 
takhle tedy ne. Dokonce v situaci, kdy mu už šlo jasně o život. Ale 
právě tato zcela zásadně pokojná zvěst o tom, že mír lze docílit jedině 
láskou a nenásilím, tato zvěst a způsob života podle ní vzbuzuje hněv, 
vztek a nepokoj.

Dokonce to zajde tak daleko, že jsou přívrženci tohoto Ježíše 
potlačováni pomocí mečů a jiných zbraní. Ale pozor! Jsme u jádra 
problému. Jde o to, kdo ten meč vezme do ruky. Ne vy. Ne Ježíšovi 
učedníci. Ale ti druzí, ti kolem, jejich odpůrci. To se může stát a toho 
se nelekejte. To, co Ježíš přináší pro ty, kdo jej přijmou, má větší cenu 
a význam. Evangelium o pokoji s Bohem je ten největší poklad, 
o který nás ani lidské běsnění nemůže a nemá připravit.

My nežijeme v situaci, kdy by nás někdo pronásledoval a násilně 
se snažil zlomit naši víru v Ježíše. Nezapomínejme, že jsou ale různě 
po světě naše sestry a naši bratři, kteří to prožívají, jsou vystaveni 
násilným útokům jedině a právě kvůli tomu, že se hlásí ke křesťanství.

My nežijeme v situaci, kdy by nás ohrožovala pro víru nějaká 
ozbrojená moc. A proto nás možná mnohem víc vyděsí ta následující 
Ježíšova slova. Výroky o tom, že když se někdo k němu přihlásí, 
může to vyvolat i hluboký rozkol v rodině. Ne, to není nutnost, že by 
se rodiny rozvracely, ale i to se může stát. A stejně jako v předchozím 
případě to nemáme být my, kdo takový rodinný nepokoj vyvoláváme. 
My jsme od Ježíše přijali pokoj, který nemá ve světě obdoby. Ale lidé 



kolem nás, dokonce i ti naši nejbližší, mohou na to reagovat velmi 
různorodě. Mohou se postavit i zásadně proti: „To mi neříkej, že ses 
na něco takového dal! No to mi už ani nechoď na oči!“

A poslušný synek či dcerka, jen aby byl doma klid, opustí svou 
víru? Co je víc a co je míň? To je ta zásadní otázka, o kterou tu běží. 
Pro Ježíše jednoznačně to, co přináší jako nebeské království, značí 
víc než se poddat nátlaku či dokonce vydírání ze strany rodiny, která 
ve víře vidí své ohrožení.

Jindy se zase rodiče rmoutí nad tím, že jejich děti nechodí do 
kostela a dávají i jinak okatě najevo, jak nevěří, ale se raději o tom 
mlčí, protože toto výbušné téma by jen vyvolalo rodinnou hádku. 
Právě o tom Ježíš mluví. Je tohle dobře? Čemu to pomůže?

Nás tohle děsí. Neumíme si to tak dobře srovnat. Ale evangelium –
dobrá zpráva – to říká na rovinu: Na prvním místě Ježíš a vztah s ním. 
A ono to bude mít dopad i na ty naše vzájemné mezilidské vztahy. 
A to dopad nejen špatný, byť možná projdou zátěžovou krizí, ale 
naopak uzdravující, přinese to nakonec požehnání.

Té krize, toho kříže se lekáme. Neochota vzít na sebe, přijmout pro
sebe kříž, tedy trvat si na svém, na své víře a být proto nepopulárním, 
neochota vzít na sebe břemeno toho, že budu obviňován, označován 
za černou ovci rodiny, za toho, kdo si nedá pokoj, znamená se vzdávat
toho, co pro nás Ježíš přinesl. „Není mne hoden,“ řekne Ježíš.

Ale kdo by chtěl ve svém životě něco zachraňovat tím, že vycouvá
ze své víry, že jí bude zapírat, utlumovat její vnější znaky, nebude se 
k ní a k Ježíši hlásit, ten vše ztratí. Přijde o všechno, kdo kličkuje, kdo
vymýšlí co by a jak by. Kdo by chtěl zachraňovat ústupem, nezachrání
nic. Naopak ten, kdo dá svůj život plně našemu Pánu k dispozici, ten 
jej zachrání. Protože bude prožívat své dny společně s tím jediným 
Zachráncem, který může proměnit i ty beznadějné a zašmodrchané 
situace v něco dobrého. Neslibuje nám, že to bude hned, ani že se díky
němu vyhneme kříži, to ne. Ale slibuje a přináší nakonec tu jedinou 
opravdovou, skutečnou záchranu, což všem nepříjemnostem navzdory
jistě stojí za to. Amen
♫ 684



Náš Pane Ježíši Kriste, tys nám přinesl pokoj, který převyšuje vše, co 
může nabídnout tento svět. Prosíme tě, vnášej jej do situací a do míst, 
kde vládne nesoulad, strach, zmatek. U tebe se přimlouváme:

Prosíme za lidi žijící v nespočetných oblastech, kde zuří boje 
a ozbrojené konflikty: na východě Ukrajiny, v Sýrii, Afghánistánu 
a v Iráku, v Demokratickém Kongu a v Mali. Prosíme, ať k těmto 
místům nepřibývají další, ale kéž se uklidňuje napětí kolem severní 
Koree, Venezuely i jinde.

Pro tvé zalíbení ve spravedlnosti prosíme, aby se prosazovala 
zodpovědnost v politice a v ekonomice. Ať sobecké zájmy ustupují 
prosazování společného prospěchu. Za uklidnění situace kolem 
Katalánska se přimlouváme. Kéž jsou si vědomi dopadu svých výroků
a činů všichni, kdo mají veliký prostor v médiích a ovlivňují veřejné 
mínění.

Ty nám přinášíš chléb života. Prosíme tě proto za ty, jejichž úroda 
byla zničena a s obavami hledí do budoucna, prosíme za zbídačené 
obyvatelstvo a hladovějící děti v Jemenu. Prosíme i za chudé děti ze 
sociálně vyloučených lokalit v našem okolí.

Díky tobě máme domovské právo v nebesích, v Božím království. 
Prosíme za ty, kdo žádný domov nemají, ztratili jej, opustili jej, ať už 
ze strachu o život nebo kvůli naplnění svého snu. Prosíme za závislé, 
bezdomovce i za děti ulice. Otevři jim svou náruč v podobě lidské 
solidarity a pomoci.

Ty máš slovo života a povolal jsi nás do své církve. Požehnej těm, 
kdo o tobě svědčí slovy i skutky, těm, kdo káží i v lásce slouží. Buď 
nablízku všem, kdo hledají víru a kdo pochybují. Prosíme za křesťany 
vystavené pronásledování a šikaně, stejně jako za všechny jinak věří-
cí, kteří trpí kvůli své vlastní víře. Všem nám dej stálost a vytrvalost.

Ve tvém jménu společně k Bohu voláme: Otče náš … Amen
♫ 392,1-4

ohlášky
 Ř 12,21
 Nu 6,24-26
♫ 690


