Přátelství
Pozdrav:
Milé sestry a milí bratři, vítám Vás slovy apoštolskými:
Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi námi. Amen
Introit: (Žalm 119, 137-140)
137 Ty jsi, Hospodine, spravedlivý, přímý ve svých soudech.
138 Přikázal jsi, aby tvá svědectví byla spravedlnost a naprostá pravda.
139 Horlivost mě sžírá, moji protivníci zapomněli na tvá slova.
140 Co jsi řekl, je důkladně protříbené, tvůj služebník si to zamiloval.
Píseň: EZ 219 - Hory, doly, stráně
Modlitba:
Pane Bože, Ty nás zveš, abychom za Tebou přicházeli. Nabízíš nám, že nám budeš naslouchat, brát vážně
naše rozhodnutí a že nás budeš posilovat, aby nás naše rozhodnutí nevedla od Tebe. Děkujeme Ti za to.
Děkujeme, že jsi otevřený všem našim snahám a touhám, že bereš vážně i naše bloudění a nabízíš nám
světlo tam, kde se nám zdá, že už je kolem nás jenom tma. Děkujeme za svědectví Ježíše, že to není někdo
vzdálený, ale že přišel v plném lidství za člověkem a ukázal nám, že je možné žít v důvěře v Tebe. Moc Tě
prosíme, abys nám dával sílu v této důvěře žít. A v této důvěře svědčit lidem, že je možný život, který
nabízíš. Amen
I. Čteni: (Mt 18, 23–35)
Milí bratři a milé sestry v Pánu Ježíši Kristu, vyslechněte si slova z Písma svatého, jak je nacházíme
zapsaná v evangeliu podle Matouše 18, 23-35.
23 „S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků.
24 Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven.
25 Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu.
26 Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: ‚Měj se mnou strpení, a všecko ti vrátím!‘
27 Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil.
28 Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen sto denárů;
chytil ho za krk a křičel: ‚Zaplať mi, co jsi dlužen!‘
29 Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho: ‚Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to!‘
30 On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh.
31 Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili; šli a oznámili svému pánu všecko, co
se stalo.
32 Tu ho pán zavolal a řekl mu: ‚Služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil;
33 neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou?‘
34 A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. –
35 Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru.“
Blahoslavení jsou všichni, kteří slyší Boží slovo a ve svém srdci ho zachovávají. Amen
Píseň: EZ 200 - V tvé síle, Pane Bože můj

Kázání: (Lk 16, 1-8)
Slova Písma svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet, jsou zapsaná v evangeliu podle Lukáš 16, 18. Tam čteme:
1 Svým učedníkům řekl: „Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s
jeho majetkem.
2 Zavolal ho a řekl mu: ‚Čeho ses to dopustil? Slož účty ze svého správcovství, protože dále nemůžeš být
správcem.‘
3 Správce si řekl: ‚Co budu dělat, když mne můj pán zbavuje správcovství? Na práci nejsem, žebrat se stydím.
4 Vím, co udělám, aby mne někde přijali do domu, až budu zbaven správcovství!‘
5 Zavolal si dlužníky svého pána jednoho po druhém a řekl prvnímu: ‚Kolik jsi dlužen mému pánovi?‘ On
řekl: ‚Sto věder oleje.‘
6 Řekl mu: ‚Tu je tvůj úpis; rychle sedni a napiš nový na padesát.‘
7 Pak řekl druhému: ‚A kolik jsi dlužen ty?‘ Odpověděl: ‚Sto měr obilí.‘ Řekl mu: ‚Tu je tvůj úpis; napiš
osmdesát.‘
8 Pán pochválil toho nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě
navzájem prozíravější než synové světla.
Milí přátelé,
podobenství, které Ježíš řekl, je o „Nepoctivém správci“. Pán Ježíš tady naznačuje jakousi
provokaci do tehdejší šedé ekonomiky. Všimněme si, že ten název, který byl přidán církví, předjímá, že
správce byl nepoctivý. Přitom v Písmu čteme jen, že správce „obvinili, že špatně hospodaří“. To je rozdíl!
My nemůžeme vědět, zda obvinění bylo spravedlivé nebo nespravedlivé.
Pán si správce zavolá a rovnou mu řekne: „Čeho ses to dopustil?“ Nedává si práci s vyšetřováním,
neptá se, nediskutuje a rovnou mu dá „padáka“. My z toho opět usuzujeme, že obvinění byla pravdivá a
správce si výpověď zasloužil. Ale Pán Ježíš to v podobenství neříká! Říká jen, že správce byl bohatý a že
ho obvinili, že špatně hospodaří s majetkem svého pána. Nic víc a nic míň. A proto pro nás není důležité,
co udělal, ale co udělá.
Ježíš nás vyzývá, abychom využívali všech svých schopností – rozum, příležitosti, čas… – a
dokázali to použít k Boží chvále, ke službě druhým a ke svému vlastnímu růstu.
Ježíš nám vypráví o člověku, který se, poté co jednal nespravedlivě a byl svým zaměstnavatelem
odhalen, namáhal spřátelit s dlužníky svého pána tím, že se vzdal své provize z jejich dluhů. Zajistil se
tak pro období nedostatku. Ježíš tím říká, že bychom také my měli provést inventuru našeho vztahu s
Bohem. I my máme své slabiny, možná čas od času v tom, že mrháme Božími dary. Náš Bůh je konec
konců Bohem soucitu a my jsme na jeho odpuštění závislí.
Je to zvláštní podobenství. Zdá se, že se odvíjí v rámci hodnotového systému „dětí tohoto věku“.
Nepoctivý správce se snaží vypořádat s následky svého špatného hospodaření tím, že se dopouští další
nepoctivost. A dokonce i jeho zaměstnavatel jej chválí, „že jednal chytře“. Chytrost, mazanost,
obezřetnost (i když morálně odsouzeníhodné) jsou v dnešním světě byznysu obdivovány.
Dokážeme být stejně chytří a mazaní jako správce v podobenství a současně si uchovat velmi
odlišný žebříček hodnot „dětí světla“ a jednat morálně?
Kdybychom byli zadlužení, uvítali bychom bankéře, který by nám dluh snížil. A Bůh už vymazal
celý náš dluh. Jsme před ním bez dluhů.
V našem dnešním podobenství je námět ze světa byznysu a podnikání. A to je nečekané. Tenhle
ten příběh se všem slušným a poctivým lidem jednoduše zajídá.
Ježíš vypráví o správci, který měl pronajaté veliké hospodářství. U bohatých lidí to tak bývá. Mají
třeba několik nájemních domů, hospodářských statků nebo jim patří celá fabrika, klidně třeba i fotbalový
klub a oni to svěří důvěryhodnému správci, který tam hospodaří a majitelům odvádí dohodnutý nájem.
Správce, nebo rovnou manažer je fakticky ten, který jedná jako majitel a má k tomu také plné
kompetence. On rozhoduje, co se nakoupí a za kolik se to prodá, u koho a na kolik procent se podnik
zadluží, jakou plodinu zasadí atd.
Každopádně ten člověk není otrok, nýbrž slobodný, najatý odborník, který je očerněn svým
pánem. To znamená, že ten slobodný manažer má zlé úmysly. Je to veliká aféra, která má otřást jeho
postavením.

Naše podobenství začne být zajímavé ve chvíli, kdy dlouholetého správce kdosi obviní, že
rozkrádá majetek svého pána. Pán si ho zavolá, ale ne aby s ním o něčem diskutoval. Rovnou mu dá
padáka. V podobenství se neříká, kdo ho obvinil, ani zda je to pravda. Něco se začne šuškat, pán nechce
nic riskovat a dá svému zaměstnanci výpověď.
Pointa našeho podobenství spočívá v tom, že správce sice ví, že zítra bude muset složit funkci, ale
dnes je ještě pánem situace. Už je odvolaný a úřadu zbavený, ale pořád má ještě plné kompetence a
může svobodně jednat. Dobře ví, zítra bude nezaměstnaný, ale dnes ještě sedí za ředitelským stolem a
může podepisovat účty. A právě tuto zvláštní dvojznačnou situaci nám chtěl Ježíš připomenout, protože
velmi dobře vystihuje situaci, v které se všichni nacházíme.
I my přece víme, že to neuhádáme v poslední soudní den. Před Bohem a před lidmi jsme selhali
všichni. Každý z nás svůj život nějak promarnil. Jsme dlužni svým dětem, rodičům i přátelům. Nezvládli
jsme tolik věcí, že se na to bojíme jen pomyslet.
Jinak jsme na tom úplně stejně jako náš správce. Fakticky nás už odvolali, ale máme před sebou
pár posledních dnů a roků, kdy ještě můžeme o něčem rozhodovat. Někteří lidé si však říkají: A má to
ještě cenu? Není na všechno pozdě? Každý si nás už dávno někam zařadil a má na nás hotový názor. Nás
přece už čeká jen stáří, nemoci, samota, někoho domov důchodců…
Jenže náš správce z podobenství nebyl žádný trouba. Rychle vyhodnotil situaci a udělal
překvapivou věc. Zavolal si obchodní partnery, kteří měli u firmy nějaký dluh. Staré smlouvy zničil a
nechal je podepsat nové – ale na nižší částku. Odpustil jim část dluhu. Byl to sice z peněz jeho pána,
ale on k tomu měl dosud plné kompetence. Jeho podpis ještě platil! Není divu, že mu ti lidé budou vděčni.
Nedivme se Ježíšovi, že nám dává za příklad chytrého manažera, který se zajistil na důchod. Je
zvláštní, jak pečlivě si mnozí lidé spoří na důchod, zakládají stavební spoření, uzavírají životní pojištění,
investují do podílových fondů. Proč tolik energie a času investujeme do věcí, které jsou pomíjivé, místo
abychom stejnou energii a čas investovali do času s Bohem?
Leckdo však teď může namítnout: To jsi panáčku na špatné adrese, tohle je přece kostel na J.V.
Sládka 2006/16 a my přece chodíme do kostela, my se modlíme, my i něco platíme, a dokonce
žijeme spořádaně. My pro svou spásu toho děláme hodně. Tohle to dnešní podobenství by měli slyšet
jiní lidé. Ti, kteří se kolem nás bezhlavě ženou po ulici a myslí jen na to, jak někoho ošidit, levně
nakoupit a se ziskem prodat. My na svou budoucnost dbáme a myslíme. Jsme přece kvůli ní dnes tady.
Jenže pozor, pozor – tohle to si myslet je velký omyl. Pro svou spásu totiž člověk nepracuje,
když čte bibli, sedí v kostele nebo klečí na kolenou. V takovou chvíli se na spásu pouze připravujeme.
Když čteme bibli, učíme se ji porozumět. Když sedíme v kostele, jsme ve škole. Když se modlíme, píšeme
domácí úkoly. Teprve když to, co jsme se u Ježíše naučili, použijeme v praktickém životě, v
zaměstnání, v rodině, v politice, mezi lidmi na ulici, nejen ve sboru, začne to mít skutečný
smysl a váhu.
Na dnešním podobenství je nejpodivnější jednání bohatého pána, který když zjistí, že jím
odvolaný správce na poslední chvíli rozdával z jeho vlastního majetku – proti všemu očekávání správce
pochválí. To přece nedává logiku. Ale právě to by nás mělo upozornit, že podobně s námi bude jednat
Bůh. Bůh je totiž velmi bohatý pán a může si to dovolit. Dovede odpustit dluhy, když vidí, že by to
dlužníky zničilo. Proto se mu líbí, co udělal jeho bývalý správce. Bůh nelpí na každé koruně, ale na
člověku. To je jeho bohatství. Jsme to my lidé. Tíží nás však dluh a hřích, které mají k sobě velmi
blízko. A jediným východiskem, jak z té pekelné situace najít cestu ven je odpuštění.
Do toho vstupuje Ježíš se svým podobenstvím. Do těchto daností. A popisuje je, jak už je jeho
zvykem, pěkně vyostřeně. Ježíš je naprosto přesvědčen, že Pán Bůh jedná, že Pán Bůh nabízí, že provází.
Provází nás v rozhovoru s člověkem. Nechává člověka rozhodovat se, nechává ho jednat.
Správce v hluboké krizi vsadil na hodnotu, které věřil. Přátelství. A Ježíš nás zve, abychom do
této Boží reality vstoupili také. Amen
Píseň: EZD 672 - Dej nám moudrost, odvahu

Ohlášky:
- 24.1.2021 – on-line bohoslužba od 9:30
- Narozeniny slaví – Jindřich Klaus
k narozeninám přejeme hodně Božího požehnáni
- Na prodej máme EK a NKD za 150,-Kč,
- Přišel nový český bratr a ……………….
- Dnešní sbírka je určená pro náš zbor
Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, je vám pomocí a štítem. Haleluja. (Ž 115, 11)
Přímluvná modlitba:
 Pane, přicházíme a chceme Ti odevzdat všechny, o které máme starost. Velice často jsme bezradní,
neumíme pomoci a jsme z toho zoufalí. Prosíme Tě, posiluj nás v hledání cesty k pomoci.
 Pane, odevzdáváme Ti všechny, kdo se snaží v této době povzbuzovat nuzné, smutné, osamocené,
nemocné a unavené. Prosíme Tě, abys je všechny posiloval.
 Pane, vidíme kolem sebe mnoho vyhořelých a vyčerpaných lidí. Vidíme tlak na všechny generace,
na každou jinak. Prosíme, pomáhej každému nacházet jistotu, že má pro Tebe obrovskou cenu,
pomáhej nacházet základy života i v této nejisté době.
 Pane, prosíme za Tvé stvoření a přírodu. Uč nás s ním zacházet. Uč nás ji respektovat. A dej ať si ji
vážíme.
 Prosíme za lidi na mnoha místech, které postihli životní-bolestné situace, jako hlad, války,
otroctví. I za ně Tě, Pane, prosíme.
 Pane, prosíme za Tvou církev. Uč nás otevřenosti pro druhého člověka. Uč nás, abychom dokázali
dodávat odvahu tam, kde strach z jinakosti vede k nenávisti.
 Pane, prosíme za svobodu, tam kde vládne diktatura a tvrdý režim. Prosíme za lidi ve státech, jako
Bělorusko, Čína, Etiopie, Turecko, Rusko a jiné státy, kde jsou lidská práva potlačované.
 Prosíme za náš stát a republiku, za moudrost pro tich, který vládnou a vydávají různé opatření.
A nakonec tě prosíme: ve všem, oč jsme tě žádali, nám ukazuj naši vlastní odpovědnost. Přijmi i tuto naši
společnou modlitbu:
Otče náš, jenž 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: EZD 636 - Z tvé ruky, Pane můj
Posláni: (Kol 3, 12)
Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.
Požehnáni: (Nu 6, 24-26)
Hospodin, z jehož ruky jsi vyšel, nech ti požehná.
Hospodin nech tě chrání před strachem a nebezpečím a vším zlým.
Hospodin nech nad tebou rozjasni svůj obličej a buď ti milostivý, odpustí ti tvé viny a osvobodí tě. Amen
Píseň: EZ 489 - Tvé požehnání, dobrý Otče

