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Texty písní a Biblická čtení

ČCE Vršovice

Úvodní čtení
Lukáš 18,1–8
1 Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a
neochabovat:
2 „V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal.
3 V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala:
‚Zastaň se mne proti mému odpůrci.‘
4 Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl: ‚I když se Boha
nebojím a z lidí si nic nedělám,
5 dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále
bude chodit, a nakonec mě umoří.‘“
6 A Pán řekl: „Všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce!
7 Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem
i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá?
8 Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne Syn člověka víru na zemi,
až přijde?“
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1. čtení
Lukáš 19,28–40
28 Po těchto slovech pokračoval Ježíš v cestě do Jeruzaléma.
29 Když se přiblížil k Betfage a k Betanii u hory, která se nazývá Olivová,
poslal dva ze svých učedníků
30 a řekl jim: „Jděte naproti do vesnice, a jak do ní vejdete, naleznete
přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a
přiveďte!
31 Zeptá-li se vás někdo, proč je odvazujete, odpovězte mu: ‚Pán je
potřebuje.‘“
32 Šli, kam je poslal, a nalezli vše, jak jim řekl.
33 Když oslátko odvazovali, řekli jim jeho majitelé: „Proč to oslátko
odvazujete?“
34 Oni odpověděli: „Pán je potřebuje.“
35 Přivedli oslátko k Ježíšovi, hodili přes ně své pláště a Ježíše na ně
posadili.
36 A jak jel, prostírali mu své pláště na cestu.
37 Když už se blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků
radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli.
38 Volali: „Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi
pokoj a sláva na výsostech!“
39 Tu mu řekli někteří farizeové ze zástupu: „Mistře, napomeň své
učedníky!“
40 Odpověděl: „Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení.“

Základ kázání
Jonáš 4
1 Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem.
2 Modlil se k Hospodinu a řekl: „Ach, Hospodine, což jsem to neříkal, když
jsem byl ještě ve své zemi? Proto jsem dal přednost útěku do Taršíše! Věděl
jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, shovívavý a nesmírně
milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem.
3 Nyní, Hospodine, vezmi si prosím můj život. Lépe abych umřel, než
abych žil.“
4 Hospodin se však otázal: „Je dobře, že tak planeš?“
5 Jonáš totiž vyšel z města, usadil se na východ od něho a udělal si tam
přístřešek. Seděl v jeho stínu, aby viděl, co se bude ve městě dít.
6 Hospodin Bůh nastrojil skočec, který vyrostl nad Jonášem, aby mu stínil
hlavu a zbavil ho zloby. Jonáš měl ze skočce velikou radost.
7 Příštího dne za svítání nastrojil však Bůh červa, který skočec nahlodal,
takže uschl.
8 Když pak vzešlo slunce, nastrojil Bůh žhavý východní vítr a slunce
bodalo Jonáše do hlavy, až úplně zemdlel a přál si umřít. Řekl: „Lépe
abych umřel, než abych žil.“
9 Bůh se však Jonáše otázal: „Je dobře, že pro ten skočec tak planeš?“
Odpověděl: „Je to dobře. Planu hněvem až k smrti.“
10 Hospodin řekl: „Tobě je líto skočce, s kterým jsi neměl žádnou práci,
jemuž jsi nedal vzrůst; přes noc vyrostl, přes noc zašel.
11 A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než
sto dvacet tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice, a v němž je
i tolik dobytka?“

