Vabank
Pozdrav:
Milé sestry a milí bratři, dnes po bohoslužbách se bude konat mimořádné sborové shromáždění, prosíme
členy sboru, aby zůstali, protože budeme společně rozhodovat o důležitých věcech sboru. Tak Vás vítám i
slovy apoštolskými:
Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi námi. Amen
Introit: (Žalm 145, 13-14)
13 Tvoje království je království všech věků, tvoje vláda přečká všechna pokolení.
14 Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté napřimuje.
Píseň: 438
Modlitba:
Bože, Ty si stvořil tento svět a všechny nás. Vtiskl jsi úžasný řád svému stvoření. Tolik dobrého máme od
Tebe, tolik darů si smíme užívat, tolik různorodostí a úžasné pestrosti je kolem nás. Často se však ptáme, jak
je možné, že svět ještě drží pohromadě. Je tady tolik napětí, tolik chaosu, tolik bolestí.
Pane, v Tobě můžeme poznat sjednocující silu. V tobě není rozdílu mezi bohatými a chudými. Při Tvoji
blízkosti padají naše opevnění, naše tvrdohlavosti. Ty každého přijímáš bez předsudku.
Dnes jsme přišli, abychom prožili s Tebou společenství, otevřeli svá srdce pro Tvé Slovo a naslouchali mu. A
tak prosíme o DS a jeho působení, abychom porozuměli a pochopili Tvoji vůli s námi. Amen
I. Čteni: (1. Samuelova 16, 1-7)
Milí bratři a milé sestry v Pánu Ježíši Kristu, vyslechněte si slova z Písma Svatého, jak je nacházíme zapsaná
v 1. knize Samuela, v 16, 1-7 verš.
1 Hospodin řekl Samuelovi: „Jak dlouho ještě budeš nad Saulem truchlit? Já jsem ho zavrhl, aby nad Izraelem
nekraloval. Naplň svůj roh olejem a jdi, posílám tě k Jišajovi Betlémskému. Vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny.“
2 Samuel se zdráhal: „Jak mohu jít? Saul o tom uslyší a zabije mě.“ Hospodin řekl: „Vezmeš s sebou jalovici a
řekneš: ‚Přicházím obětovat Hospodinu.‘
3 Na obětní hod pozveš Jišaje a já ti dám vědět, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o němž ti povím.“
4 Samuel vykonal, co řekl Hospodin. Když přišel do Betléma, vyděšení starší města mu spěchali vstříc s otázkou:
„Přinášíš pokoj?“
5 Odvětil: „Pokoj. Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a půjdete se mnou k obětnímu hodu.“ Pak posvětil
Jišaje a jeho syny a pozval je k obětnímu hodu.
6 Když se dostavili a on spatřil Elíaba, řekl si : „Jistě tu stojí před Hospodinem jeho pomazaný.“
7 Hospodin však Samuelovi řekl: „Nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl.
Nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem.“
Blahoslavení jsou všichni, kteří slyší Boží slovo a ve svém srdci ho zachovávají. Amen
Píseň: S 297
Slůvko dětem:
Zazpívat Ranní prosbu (Svítá 275). Můžeme upozornit na slova písně: „Ať možnost má vždy začít ten, koho
zastihl pád.“ O tomto pádu, selhání, nehodě dnes budou děti mluvit. Ale po každém selhání můžeme díky
Bohu znovu začít, to je to nejdůležitější.
Píseň: „Všechny děti v celém světě“ ze zpěvníku „Buď Tobě sláva“

Kázání: (Lk 19, 1-10)
Slova Písma Svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet, a která nám poslouží jako zaklad kázání, jsou
zapsaná v evangeliu podle Lukáše, v 19 kapitole, od 1-10 verš.
1 Ježíš vešel do Jericha a procházel jím.
2 Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč;
3 toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit.
4 Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít.
5 Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v
tvém domě.“
6 On rychle slezl a s radostí jej přijal.
7 Všichni, kdo to viděli, reptali: „On je hostem u hříšného člověka!“
8 Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil,
nahradím mu to čtyřnásobně.“
9 Ježíš mu řekl: „Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův.
10 Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“
Milí bratři, milé sestry v Pánu Ježíši Kristu,
toto vyprávění lze považovat za „evangelium v evangeliu“ v tom smyslu, že vyjadřuje jeho základní
prvky – jako uzdravovat, obracet, nacházet a přijímat ztracené. Ježíšovo setkání se Zacheem působí spásu,
která je pro každého člověka nemožná, ale ne pro Boha, u kterého není nic nemožné. Ježíš vchází do Jericha –
a ta neporazitelná pevnost padla.
Tam se setkává člověk tváří v tvář se svým Spasitelem. Konečně Bůh a člověk nacházejí dům jeden
v druhém a mohou ustat ve své namáhavé práci.
Zacheus (to znamená čistý) – člověk malý vzrůstem, velký hříchem, který si přál poznat Ježíše. Zástup
ale překážel. Zástup často překáží. Místo aby se věřící rozestoupili tak, aby se dalo k Ježíši přijít, uzavřou
Ježíše mezi sebe a hledajícím zahradí cestu. Někdy nechtěně, někdy úmyslně. Někdy kladou požadavky,
které odradí, jindy chtějí být sami co nejblíž a tak přes ně Ježíše vůbec není vidět.
Zacheus učinil prohlášení, které se rovnalo profesní sebevraždě. V jediném okamžiku sází celou svou
kariéru na jedinou kartu. Dává do banku vše (all-in), na čem do té doby tvrdě pracoval. Mezi hazardními
hráči, se tomu říká hra „vabank“. Proč Zacheus něco riskuje a hraje „vabank“ – tedy „o všechno“? Proč veřejně
přiznává, že kradl? Ano, bylo to veřejné doznání. Podle Mojžíšova zákona, musel zloděj krádež nahradit
okradenému čtyřnásobně. Zacheus se svým slibem čtyřnásobného vrácení veřejně přiznal ke zlodějině! Ale
proč? Co se stalo? Vždyť Ježíš se jen zastavil pod stromem, pohlédl vzhůru do koruny stromu ... a pak si
řekl o pozvání k Zacheový. Podobná situace nastala ve známé pohádce „Tři oříšky pro Popelku.“ Princ volá
zpod stromu: „Pojď dolů!“ V odpovědi mu zní: „Pojď ty nahoru.“
Ten z vás, kdo lezl po stromech, ví, že nahoru se leze líp a rychleji, ale dolu je to těžší a nebezpečnější.
Jako Zacheus si našel svůj strom, tak máme i my své stromy, kde můžeme rychle utéct a schovat se, kde nás
nikdo nevidí, přitom mi vidíme všechno. Strom, ve kterém máme své hnízdo, z kterého proniká touha po
poznání.
Něco jiného bude vidět kostel a zase něco jiného prožít v něm obohacující skutečnost. Něco jiného je
vidět křesťana a zase něco jiného poznat jeho život. Něco jiného je hledět na Ježíše z dálky a zase něco jiného
je přijmout Ho do svého srdce.
Ježíš se pozval tam, kam by se nikdo pozvat nedal. Do domu převráceného a lstivého. Říct si o pozvání
do domu a ke králi zlodějů se pro Ježíše rovnalo společenské sebevraždě.
Zacheovi docvaklo, kolik Ježíš riskuje! Docvaklo, kolik pro něj obětuje! Kolik ostudy kvůli němu snáší!
A to ještě nevěděl vůbec nic o Jeho potupě na kříži. Společenská sebevražda, kterou Ježíš pod stromem
spáchal, stačila k tomu, aby Zacheus slezl ze stromu dolu a otevřel dveře svého domu.

Máme tu tedy dva muže, kteří hrají ve svém životě o všechno.
1) Ježíše, který tu hru začal. "Nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil jiným." Neváhal znemožnit se,
když šlo o spásu člověka. Podstoupil i smrt a to smrt na kříži za křiku: „vinen“.
2) Zachea na stromě, který vidí totální nasazení a neuvěřitelnou ochotu Ježíše. Lásku, která se ho
hluboce dotkla, a on ji následoval.
Je to příběh o činech. Které znamenaly zrození nových věcí. Nových počátků. Nový způsob života. Nové
smýšlení. Obrácení. Znovuzrození.
Zacheus pod stromem najednou vidí priority svého života jinak. Najednou už nejde o komplexní
zajištění pozemského života.
Ač tedy svým rozhodnutím něco ztratil, mnohem víc získal. Získal to, co svým významem převážilo
všechny pozemské výhody. Získal přítele nad všechny přátele. Přítele, který nezradí. Přítele, který
zůstává napořád. Přátelství s Vykupitelem. To jediné, kterého je potřebí. Ježíš Zacheovi totiž řekl: „Dnes
přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův. Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co
zahynulo."
Leckdo by rád měl tuto vstupenku, a přitom neztratil výhodné postavení, které má. Rád by měl obojí.
To ale není možné. Zacheovo pokání je opravdové, hluboké a vroucí. A co je nejdůležitější – pokání ne v
slovech, ale v činech. Zacheus přiznává svou vinu činem. Vrací čtyřnásobně. Rozdává polovinu svého jmění.
Dává tak, aby ho to opravdu bolelo. Aby už nemohl nikdy zpátky. Aby na tuto svou náhradu škody nikdy
nezapomněl. Takové je pokání, které záleží na činech a ne v slovech.
Bratři a sestry. Ježíš dnes vyhledává každého z nás svým milosrdným a láskyplným pohledem, ať jsme
kdekoliv skryti a zalezlí ve svém strachu. Ježíš nás volá naším vlastním jménem. Ježíš nás chce očistit, vrátit k
sobě samým a proměnit. Dnes chce vejít do našeho domu. Dnes je den spásy.
Amen
Modlitba:
Pane Ježíši Kriste, děkujeme Ti, že nás hledáš a vidíš ještě dřív, než Tě začneme hledat my. Děkujeme Ti, že
připravuješ chvíle, pozvání a příležitosti, kdy Tě můžeme poznat a stát se Tvými přáteli a následovníky. Dej,
aby naše rozhodnutí být tvými učedníky nebylo jen chvilkové, ale abychom ho naplňovali celý svůj život.
Amen.
Píseň: 684

Ohlášky:
Přímluvná modlitba:
Kriste, Králi míru, prosíme za mír a pokoj mezi lidmi v manželstvích, ve vztazích mezi rodiči a dětmi, mezi
sourozenci, mezi starými a mladými, mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, mezi těmi, kdo slouží a kdo službu
přijímají, mezi lidmi různých náboženství a přesvědčení, mezi lidmi různého politického zaměření.
Prosíme za pokoj pro Ukrajinu a Sýrií, pro všechny země, kde se válčí. Prosíme za pokoj v lidských srdcích, za
pokoj v srdci každého z nás.
Přimlouváme se za lidi, jejichž život je plný nejistoty a neklidu, za ty, kdo hledají zakotvení. Dávej se jim
nalézt, staň se pro ně pevným základem, skálou spásy.
Vyslyš nás pro svou oběť a své vzkříšení, Kriste, a přimlouvej se za nás, když se společně modlíme:
Otče náš, který jsi na 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 je království i moc i
sláva na věky. Amen
Píseň: S 86
Posláni: (Iz 55, 7)
7 Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se
nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho.
Požehnáni:
Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k
tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen
Píseň: 488

