
Kázání na text L 17,20-21
Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: "Království Boží nepřichází  
tak, abyste to mohli pozorovat; ani se nedá říci: `Hle, je tu´ nebo `je tam´! Vždyť království Boží je  
mezi vámi!"

Milí bratři a milé sestry, milí přátelé,

dnes  máme  první  neděli  adventní.  Advent  je  období,  kdy  si  připomínáme  čekání.  Čekání  na 
Spasitele. Na to, jak přijde. Ale On nejen že přijde, On už zároveň přišel a přichází. A přeci na Něj  
čekáme. Stále a znovu. Dnes bych se chtěla spolu s vámi zamyslet, jak k nám – mezi nás - Pán Ježíš  
přichází v bohoslužbě.

Pán Ježíš k nám přichází nejdříve tak, že nás na bohoslužbu zve. „Pojďte ke mně všichni, kdo se 
namáháte  a  jste  obtíženi  břemeny,  a  já  vám  dám  odpočinout.“  (Mt  11,28)  Tato  slova  lze 
samozřejmě  chápat  a  vykládat  různě,  ale  já  zde  chci  zůstat  při  tomto  výkladu.  Pozvání  na 
bohoslužbu čteme už ve Starém Zákoně. Např. v Lev 23,3: „Šest dní se bude pracovat, ale sedmého 
dne bude den odpočinku, slavnost odpočinutí, bohoslužebné shromáždění; nebudete vykonávat 
žádnou práci. Je to Hospodinův den odpočinku ve všech vašich sídlištích.“ Ne, není to příkaz. Je to 
výzva, pozvání. Ani Desatero nejsou příkazy. Je to „jen“ pozvání ke šťastnému životu...

A nyní – Pán Ježíš k nám přichází ve Slově. Ve Slově svém, ve slově Otcově... Přichází k nám a 
otevírá nám Písma. On nepřichází jako litera, jako slovo rovná se soubor, shluk písmen. On je Ten, 
který to slovo oživuje, který mu dává pravý význam, který mu dává život. On je to Slovo, které se 
stalo tělem a přebývalo mezi námi. On toho řekl tolik krásného, co čteme v Bibli, a určitě i mnoho 
dalších krásných slov, a nejen řekl, ale říká stále, a ne jen tak do větru, ne jen do vydýchaného či  
naopak  studeného  vzduchu  modlitebny,  ale  On  tato  úžasná,  nádherná  slova  říká  mně,  tobě, 
každému z nás osobně, jiná slova zas mé rodině, jiná slova zas našemu sboru jako celku...  Ano 
přichází k nám a mluví k nám a nám, pokud jsme opravdu srdcem přítomni, srdce hoří, tak jako 
hořela srdce učedníků jdoucích do Emaus, když s nimi na cestě mluvil a otevíral jim Písma... A k  
tomu slovu, v němž k nám Pán Ježíš přichází, patří i kázání. Říkám to s bázní a chvěním, neboť vím, 
jak neumělá jsou má slova, jimiž se chci s vámi podělit o Ježíšovu lásku a Boží soudy a Boží milost a 
vůni Ducha Svatého a vůbec o všechno z Boží zahrady. Ale věřím, že i přes tuto mou neumělost, i 
přes to, že třebas někdy něco z Božího slova nepochopím a tedy neobjasním správně, že i přesto si  
Pán má kázání – nebo kázání Jardy či Standy – použije a řekne vám skrze ně, co vám říci chce – a to,  
co je v nich jen z nás, nikoli z Ducha, odstíní a nechá zapadnout...

A dále k nám při  bohoslužbě Pán Ježíš  přichází  v  modlitbách.  Přichází  k nám když Ho voláme,  
přichází k nám, když se s Ním a skrze Něj modlíme k Otci, přichází k nám, když Ho vzýváme a  
chválíme a velebíme, přichází  k  nám, když Ho prosíme...  Přichází  k  nám a je  nám blízko,  není 
hluchý, slyší naše modlitby, a není netečný, naslouchá jim, rozjímá o nich... Nebo myslíš, že ne, když 
nejsou tvé modlitby vyslyšeny? Víš, Bůh není automat, kam hodíme modlitbu a vypadne  splněné 
přání... To je daleko složitější a téma na jiné kázání. 

A dále k nám při bohoslužbě Pán Ježíš přichází ve svátostech. V naší církvi máme dvě svátosti. Křest  
a Večeři Páně. Křest se nekoná až tak často, není tedy tak pravidelnou součástí bohoslužby jako 
Večeře Páně. Proto budu mluvit nyní o příchodu Pána Ježíše ve Večeři Páně. Kdybyste ještě byli na  
pochybách, bratři a sestry, zda k nám při bohoslužbě Pán Ježíš přichází, nyní snad už nebudete. 
Vždyť On sám nám to řekl: „Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: "Toto je mé tělo,  
které se za vás vydává. To čiňte na mou památku." A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a  
řekl: "Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá."“ (L 22, 19-20) To 
tedy činíme a On k nám svým tajemným, jedinečným, skutečným způsobem přichází a nás sám 



sebou sytí. Snad každý z nás, kdo v Pána Ježíše věříme a milujeme Jej, alespoň někdy prožíváme – 
ne, to není jen obyčejná oplatka, ne, to není jen obyčejné víno...  

A pak k nám Pán Ježíš, náš drahý bratr, přichází při bohoslužbě ve společenství bratří a sester. Jak 
čteme  u  Mt  18,20:  „Neboť  kde  jsou  dva  nebo  tři  shromážděni  ve  jménu  mém,  tam  jsem  já 
uprostřed nich." Nebo u Mt 25,40: „Král jim odpoví a řekne jim: `Amen, pravím vám, cokoliv jste 
učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.´“ Tedy, bratři a sestry, Ježíš k nám 
do bohoslužby přichází skrze jednoho každého z nás, nedokonalých, a skrze naše společenství – 
nedokonalé. Je to úžasné. Jardo, skrze tebe sem k nám dnes přišel Ježíš. Skrze tvou službu zpívání, 
ale i skrze to, že tě bolí nohy, skrze to, že nestíháš a podobně... Haničko, i skrze tebe sem k nám 
dnes přišel Ježíš. Skrze tvé básničky, z nichž určitě ještě po bohoslužbě nějakou uslyšíme, i skrze tvé 
problémy s očima, s tlakem... A skrze tebe, Zdeňku, skrze tvé starosti s nebydlením, i skrze tvoje 
řeči, že budou peníze a stále nic – ano, i skrze tebe, ty uličníku, k nám dnes přišel Ježíš... Ano, i  
skrze Jarouška, který tu po dvou, tu po čtyřech obíhá modlitebnu a občas jančí a vyrušuje... i skrze 
něj k nám přichází Ježíš... A přijde k nám i po bohoslužbě, až budeme společně popíjet čaj a kafe a  
jeden přes druhého vykládat, co ho trápí a těší a pokládat otázky a hledat odpovědi a diskutovat o 
Bohu, o politice, stěžovat si na naše choroby... Máme se rádi. Všelijak nedokonale, ale máme. A jak  
čteme v 1 J 4,12: „Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a 
jeho láska v nás dosáhla svého cíle.“...

Ano. Dnes a sem, právě dnes a právě sem, do této malé pronajaté modlitbny, v tento konkrétní  
den, na toto konkrétní místo, přichází k nám, mezi nás, Pán Ježíš a s Ním a v Něm Boží království. 
Jak  jsme  slyšeli  v  dnešním  textu  ke  kázání:  Království  Boží  nepřichází  tak,  abyste  to  mohli 
pozorovat; ani se nedá říci: `Hle, je tu´ nebo `je tam´! Vždyť království Boží je mezi vámi!... A jednou 
přijde v plnosti. Jak čteme ve Zj 22, 1-5: „A ukázal mi řeku živé vody, čiré jako křišťál, která vyvěrala  
u trůnu Božího a Beránkova. Uprostřed města na náměstí, z obou stran řeky, bylo stromoví života 
nesoucí ovoce dvanáctkrát do roka; každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc 
pro všechny národy. A nebude tam nic proklatého. Bude tam trůn Boží a Beránkův; jeho služebníci 
mu budou sloužit, budou hledět na jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno. Noci tam již nebude a 
nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem a budou s 
ním kralovat na věky věků.“ Amen.
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