
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Život plný Božích darů (1 Te 5. 16-18) 
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introit Ž 145.15-16, 1-2 

 

čtení Dt 26.1-11 

 

text 1 Te 5. 16-18 

 

poslání 1 Tm 6.6-12 

 

požehnání 1Te 5. 24-26 

 

písně 548, 638, 162, 397, 549, 177 

 

548 Chvalmež Boha, Ó křesťané 

638 Díky za toto krásné ráno 

162 Pane Bože, budiž chvála 

397 Radujme se vždy společně 

549 C hvaliž Hospodina 

177 Nuž Bohu děkujme 

 

pořad večeře Páně 

slovo k VP (Václav) 

vyznání vin A 32 (Honza) 

vyznání víry (Honza) 

slova ustanovení (Václav) 

modlitba + On (Honza) 

pozdravení pokoje (Václav) 

vysluhování (společně) 

slovo požehnání (Honza) 

 

Sám pak Bůh pokoje posvětiž vás ve všem, 

a celý váš duch i duše i tělo bez úhony 

ku příští Pána našeho 

Ježíše Krista zachováno budiž. 

Věrnýť jest ten, kterýž povolal vás,  

kterýž také i učiní to. 
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Milí bratři a sestry, 

 

 slova našeho oddílu se mohou zdát trochu zvláštní. Vždyť 

nás vybízí, abychom se vždycky radovali, abychom se vždycky 

modlili, abychom děkovali za všech okolností. Ale lze takto opravdu 

žít? Není to křečovité? A je to upřímné? Vždyť v životě přece 

nepřicházejí jen ty dobré věci. V životě je také mnoho smutného a 

člověk musí prožívat nejedno trápení. Nežijeme přece jen ve víře a 

radosti. Jsou také chvíle beznaděje, kdy má člověk pocit, že žádný 

dobrý Bůh není a že nic nemá smysl. Jsou chvíle, kdy neprožíváme 

nic, za co bychom chtěli děkovat. A tak vcelku pochopitelné, že se 

ptáme: Proč? Proč se máme vždycky radovat, proč se máme bez 

přestání modlit, proč děkovat ve všech situacích? 
 Možná, že si nad slovy této výzvy apoštola Pavla děláme 

otazníky proto, že jsme si navykli na zcela jiný přístup k životu, než 

k jakému nás vede Boží slovo. Příliš totiž nedovedeme  

v událostech života hledat důvod k radosti. Příliš snadno se 

necháme otrávit. Místo, abychom se více spoléhali na Boha a prosili 

jej o pomoc, myslíme si, že si umíme nejlépe pomoci sami. Místo 

abychom děkovali, tak si dost často stěžujeme a vyčítáme. I my 

křesťané jsme nasákli tímto povrchním a namyšleným přístupem 

k životu. 

 Vůbec se mi zdá, že jsme se nenaučili dost děkovat. 

Vděčnost je někde na okraji našeho života. A myslím to i na sebe. 

Vždyť tolik dobrých věcí přijímám jako samozřejmost. Jako něco nač 

mám nárok. A věci nedobré, všelijaké problémy, bolesti a trápení 

cítím jako nespravedlnost a křivdu. Když se nám vede dobře, vede 

nás to k sebespokojenosti až pýše. A když přijde nějaké trápení, 

odpovídáme na něj výčitkami a stížnostmi. 

 Jako křesťané však přece nemusíme podléhat obecným 

způsobům. Jako křesťané se nemáme přizpůsobovat „světu 

tomuto“. Můžeme a máme se nechat utvářet evangeliem. Tedy 

radostnou zvěstí o vysvobození v Ježíši Kristu. To je cesta, která 

vpravdě osvobozuje. Osvobozuje k radostné a vděčné poloze života. 

A takový život se žije mnohem lépe. Na tom se asi všichni 

shodneme. 



 Podzim to je čas sklizně. A v církvi se každoročně 

shromažďujeme na Neděli díkůčinění, abychom děkovali za  

                                                      -2- 

 
úrodu. A připomínáme si, že jsou to Boží dary. Takto rozumět 

sklizni není dnes ovšem samozřejmá věc. Mnozí za tím vidí jen 

lidskou práci a šikovnost. A možná také techniku, hnojiva atd. 

Toto všechno jistě úrodu a sklizeň ovlivňuje. Ale je velmi 

jednostranné a vůči Pánu Bohu nespravedlivé říkat: My jsme 

vypěstovali, my jsme zařídili, my jsme vyrobili, my jsme sklidili. 

Chybí nám pokora a pýcha ovládla naše myšlení i to, co říkáme i 

naše činy. 

 Vždyť, co bychom vypěstovali, co bychom zařídili, 

vyrobili, sklidili, kdyby tomu všemu Pán Bůh nepožehnal? Kdyby 

zde nebyl onen Boží zázraku růstu, kdyby zde nebylo dalších prvků 

Božího stvoření jako je slunce, déšť a úrodná půda. Bez těchto zcela 

základních skutečností bychom přece nesklidili vůbec nic. Bez 

Božího požehnání by všechno naše úsilí přišlo vniveč. A tak 

děkování Pánu Bohu za jeho dary, za úrodu patří k moudrému a 

pokornému pojetí života. 
 Hospodin nám ovšem nedává jen dary, které potřebujeme pro 

svou tělesnou existenci. Bůh nám dává i dary duchovní. Je to 

především dar jeho slova. Boží slovo totiž vždy znovu a živě zní do 

našich srdcí a svědomí. A je to dar lásky, pravdy a spravedlnosti. Je 

to také dar patřit do společenství Božího lidu víry – do církve. Zde, 

ač tak různí, můžeme prožívat bratrství. Věříme, že všichni máme 

jednoho společného Otce v nebesích. Také tyto duchovní dary jsou 

důvodem k naší vděčnosti. 

 Bůh nám však daroval ještě mnohem víc. Dal nám sám 

sebe. Vyšel člověku vstříc, sestoupil do lidské společnosti jako Pán 

Ježíš Kristus. Tento veliký dar byl také velikou obětí. Byla to oběť 

Boží důstojnosti, Boží slávy a moci a byla to také oběť života. To 

všechno Bůh obětoval, abychom jej mohli poznat zblízka, aby nám 

ukázal, v čem je smysl života. A tak nám otevřel cestu z hříchu, 

z marnosti i ze smrti. Bůh nás takto vyvedl z naší slepé uličky. Ze 

slepé uličky našeho sobectví, lhostejnosti i násilí. Bůh nám daroval 

ve svém Synu, Pánu Ježíši Kristu sám sebe. Položil svůj život za 

naše hříchy. A tak nás vyvedl na cestu života. 

 To je nakonec tedy ten největší důvod našich díků. To je 

důvod naší radosti, našich modliteb a našich díků. Zde pramení  
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křesťanova vděčnost.  Je dobré mít toto stále před sebou. Odtud totiž 

jako křesťané čerpáme onu základní životní radost. A to i ve chvílích 

kdy prožíváme leccos těžkého, kdy na nás dolehne zklamání, 

opuštěnost, beznaděj, bolest, nemoc, trápení. Ani těžké věci, které 

patří k životu na této zemi, nemohou přebít hodnotu Božího 

daru. Daru, kterým je Ježíš Kristus.  
 Proto je také křesťanu zaslíbeno, že mu všechny věci 

napomáhají k dobrému. Boží dary ani v krizových chvílích neztrácejí 

nic ze své ceny. Proto se můžeme vždycky radovat. V naší 

souvislosti – třeba i v čase neúrody. Kterou si my chodící či jezdící 

nakupovat do supermarketů už ani nedovedeme představit. Kdyby 

přišla neúroda a třeba i hlad věděli bychom, že nás Bůh takto účí 

 pokoře a solidaritě. Víra v Boha, nás vede k vděčnosti za všech 

okolností. Věříme totiž v Boha, který se za nás v Kristu obětoval. 

A Kristova oběť platí vždycky, platí navěky. 
 Tato životní poloha vděčnosti se ovšem nemá vyčerpávat jen 

v prázdných slovech či planých modlitbách. Pravá vděčnost má být 

spojena s pravým činem. To znamená obdarovávat své bližní 

z toho, co mi bylo dáno. Ať už jsou to dary země či dary duchovní. 

Znamená to také dávat druhému člověku sám sebe. Dávat mu svůj 

zájem, svůj čas, svoji lásku a pomoc. Proto také máme dnes sbírku na 

sociální a charitativní pomoc. 

 Věříme, že Hospodin je Bůh, který má péči o naše tělesné i 

duchovní nasycení. Je to Bůh, který má péči o naši spásu. Proto 

mu i dnes vzdáváme chválu a díky. Proto se dnes radujeme. 

 A toto vše smíme prožívat právě při večeři Páně. Dary země 

– chléb a víno – nám zpřítomňují dary duchovní. A především 

pak ten dar největší – oběť Pána Ježíše Krista. Při večeři Páně si 

můžeme být účastni a přijímat její požehnání. Všichni, kdo po tom 

upřímně touží a kdo věří v Ježíše Krista jako Spasitele, jsou k večeři 

Páně zváni samotným Kristem. I to je jistě důvod k radosti, 

modlitbám i díkům. 

 

                                                                                Amen      



 

  

 

 

 


