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Biblické texty:  
 
Izajáš 61,1-3a: Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, 
abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, 
vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění, vyhlásit léto Hospodinovy přízně, den 
pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící, pozvednout truchlící na Sijónu.  

2. Korintským 4,1-2.5-7: A proto, když nám byla z Božího slitování svěřena tato služba, 
nepoddáváme se skleslosti. Nepotřebujeme skrývat nic nečestného, nepočínáme si lstivě ani 
nefalšujeme slovo Boží, nýbrž činíme pravdu zjevnou, a tak se před tváří Boží doporučujeme 
svědomí všech lidí. Vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána, a sebe jen 
jako vaše služebníky pro Ježíše. Neboť Bůh, který řekl ‚ze tmy ať zazáří světlo‘, osvítil naše 
srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tento poklad máme však v 
hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. 

Lukáš 10,1-9: Potom určil Pán ještě sedmdesát jiných a poslal je před sebou po dvou do 
každého města i místa, kam měl sám jít. Řekl jim: „Žeň je mnohá, dělníků málo. Proste proto 
Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky. Neberte si 
měšec ani mošnu ani obuv. S nikým se na cestě nepozdravujte. Když vejdete do některého 
domu, řekněte nejprve: ‚Pokoj tomuto domu!‘ A přijmou-li pozdrav pokoje, váš pokoj na nich 
spočine; ne-li, vrátí se opět k vám. V tom domě zůstaňte, jezte a pijte, co vám dají, neboť 
‚hoden je dělník své mzdy ‘! Nepřecházejte z domu do domu. A když přijdete do některého 
města a tam vás přijmou, jezte, co vám předloží; uzdravujte tam nemocné a vyřiďte jim: 
‚Přiblížilo se k vám království Boží.‘  

 
Přinášet lidem pokoj. 

 
Připomínáme si Konstantina a Metoděje, které Duch Panovníka Hospodina vyslal na 
Velkou Moravu vyučovat křesťanské víře. A oni opravdu nesli radostnou zvěst, 
obvazovali rány a vyhlašovali léto Hospodinovi přízně. Před několika roky při 
významném kulatém výročí jejich příchodu na Velkou Moravu jsme o nich mohli 
shlédnout nový film; ukazoval, jak zvěstovat křesťanskou víru podle Boží vůle bylo 
složité, drsné. Oba věrozvěsty provázel podobný osud jako starozákonní proroky. 
Lidsky vidíme, že byli pronásledováni a mnohdy i zemřeli násilně a stali se mučedníky. 
Na prorocích se učíme správnému pochopení Boží vůle, která se neztotožňuje 
s lidskými mocenskými a politickými záměry. Na jejich příkladu hledáme také cestu pro 
svou víru a také odvahu nepřidat se jen k lidskému uvažování a jednání, ale hledat Boží 
stranu, plnit Boží vůli.  
 
Přeskočme do naší doby, spolu tady budujeme církev v náboženské obci, také jsme 
ovlivňováni diecézním a celocírkevním vedením, včetně politického a mocenského vlivu 
naší země. Přestože nám v současnosti nejde o život, není plnění Boží vůle průzračně 
jasné. Stále hledáme, prosíme, chybujeme, navracíme se k Bohu ze svých životních 
odboček. Přemýšlím nad tím sama i s mnohými z vás. Korigujeme své vlastní představy 



s tím, co je Boží vůle. K tomu nám nejvíce slouží Boží slovo a společné rozvažování nad 
tím, co do naší situace vzkazuje. Apoštol Pavel je od nás časově vzdálen ještě více než 
Konstantin a Metoděj, přesto nás učí zcela konkrétně. (to Boží Duch k nám z Písma  
mluví.) Byl často ze všeho možného obviňován: musel se obhajovat - nestojím o váš 
majetek, ale o vás – vyčítal mu někdo hmotnou zainteresovanost. Nebo že je taková 
náplava, nedochůdče, protože nepatří k těm otcům zakladatelům, kteří chodili s Pánem 
za jeho života. Není dobrý řečník, nedokáže imponovat svou vzdělaností jako jistý 
Apolo. Je lepší pisatel než řečník, a tak není mediálně atraktivní. A tak čteme dnes tuto 
obhajobu, která je současně návodem pro naši službu: „Když nám byla z Božího 
slitování svěřena služba, nepoddáváme se skleslosti. Nepotřebujeme skrývat nic 
nečestného, nepočínáme si lstivě ani nefalšujeme slovo Boží, nýbrž činíme pravdu 
zjevnou, a tak se před tváří Boží doporučujeme svědomí všech lidí. Vždyť nezvěstujeme 
sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána, a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše.“  
Bůh osvítil naše srdce znamená, že jsem uvěřila, že Ježíš je můj Pán a v něm mám plný 
přístup k Bohu. Ježíš Kristus je Boží sláva. 
 
Evangelijní čtení je zvláštní. Kdybychom měli v Michli 70 pomocníků, to bychom si 
lebedili. Ježíš je zhruba v polovině svého působení, učí, uzdravuje, vyhlásil zásadní 
programová prohlášení, má učedníky. Už naznal, že už jsou natolik vyučení, že je může 
poslat samostatně, alespoň na chvíli. Posílá je před sebou s nadějí, že tam také jednou 
sám dojde. Co mají dělat? Jaké je poselství? Přiblížilo se království boží, uzdravovat jak 
slovy, tak i činy. Důraz na přání pokoje, to je zvláštní. Přinášet lidem pokoj.  
Co je žeň? Obvykle obraz posledního soudu. Tady jsou žní míněni lidé zralí jako třešně 
na to, aby slyšeli evangelium, nemáme čas a síly je posbírat.  
S nikým se na cestě nepozdravujte: časová naléhavost – nezdržujte se na cestě. 
Nezabezpečovat se – autentičnost, být opravdoví v tom, jak spoléháme na Boha, že 
nakonec o nás bude postaráno.  
Nebrat si to od lidí, u kterých jsou ubytovaní, přijměte nocleh a jídlo, ale nic víc. 
Nebudete předem zásobeni, buďte chudí s chudými. 
Přiblížilo se k vám království Boží – je to všechno, o co v životě jde. Bůh se stará. 
Královstvím chápeme instituci, která se rozkládá na určitém území. Starověk vnímal, že 
za prvé je tu král a tam, kde ho uznávají a poslouchají ho, tam je jeho království, tam 
vládne jeho moc. Boží království je Boží vláda, tu jen vlastními silami nevybudujeme, 
ale vztahy, které patří do Božího království, můžeme prožívat, vkládat střípky do 
celkové mozaiky. A věřit tomu je vedle té snahy ústředním svědectvím. 
 

 
 
 


