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28. 11. 2021 – Přicházející spravedlnost 
 
1. čtení: Mt 21, 1-7 
 
Píseň (Svítá): S375 – Volný jsem 
   
Základ kázání: Jr 33, 14-16 
 

Kázání: Milí shromáždění, 
 
dnešní první čtení patří k tradičním oddílům první adventní 

neděle. Možná překvapivě – spojuje advent a Vánoce rovnou 
s Velikonocemi. Možná pochopitelně – začátek pašijí je radostnou 
událostí vjezdu Krále Králů do Svatého města. 

Mezi tradiční texty této neděle patří také druhé čtení, základ 
kázání. I to je oddíl radostný, adventní – už se chystá něco dobrého. 
Už to tady skoro je. Totiž spravedlnost a právo. Boží spravedlnost a 
právo. A tak objektivní spravedlnost a právo pro všechny. Protože 
přichází spása, bezpečí – prostě Hospodin, „naše spravedlnost.“ 

Jenže když oba texty propojíme, přečteme společně přichází 
podezřelá disharmonie, nesoulad. Jeden oslavuje Boží spravedlnost, 
právo, férovost, narovnání křiváren lidského světa. V druhém se Král 
Králů, ten, který nějakým způsobem tuto Boží spravedlnost přináší, 
domáhá majetku, který patří někomu jinému: Oslátka. 

Podivné právo a spravedlnost. Jen tak si přijdou nějací 
poskokové, ani ne Pán sám, že prý jejich Pán tu naši věc potřebuje. A 
tak že ji máme odevzdat. Přijít o ni. Navíc bez jakýchkoli dalších 
podrobností. 

Že to navíc smrdí socialismem sovětského typu, tj. 
komunismem, je snad nasnadě. V něm také mnozí pohůnci a 
poskokové přicházeli a brali si, co nebylo jejich. Také s tím, že někdo 
někde jinde to potřebuje. A dál se s nikým nebavili. 

Takže to je ta Boží spravedlnost, právo, spása? To je ten způsob 
vlády „Davidova výhonku,“ Božího Syna, Mesiáše, Krista? 

Ano! 
Ne snad ve zneužití lidským např. socialismem sovětského typu. 

To rozhodně ne. Ale svět, v němž mohou lidé prostě požádat o to, co 
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potřebují, a dostanou to, je přece svět nádherný a dobrý, spravedlivý 
a plný práva! 

Pozor, zdůrazňuji: Co lidé potřebují. Ne co lidé chtějí. Ne co si 
myslí, že potřebují. Ne po čem touží. Ne na co se domnívají, že mají 
právo nebo nárok. Nic z toho. Nýbrž: Co lidé potřebují. („Pán je 
potřebuje!“) Skutečně, objektivně. Jakkoli o tom stále ještě nemáme 
ani my „moderní“ a „vyspělí“ lidé plné ani kompletní znalosti. 

Na kráse a lákavosti toho Matoušova momentu to však nic 
nemění: Ježíš Kristus, Boží Syn, něco potřeboval. Něco, co neměl. Tak 
o to prostě poprosil. A dostal to. Proste – a bude vám dáno! Tlučte – a 
bude vám otevřeno! Hledejte – a naleznete! 

Stejně jako krása a lákavost takové situace asi okamžitě budí 
ostražitost: Nojo, ale jak on to ten obdarovaný použije? Vyplatí se mi 
dát mu, co potřebuje? Vyplatí se to jemu? Nebude pro něj lepší, když 
mu nedám nic? Vždyť kdoví, jestli ten denár, ten namazaný chleba, 
láhev vody nebo léky ten žádající vůbec skutečně potřebuje…?!  

A spása je fuč. Hospodinova spravedlnost a právo jsou fuč. Boží 
dobré slovo je pryč. Na rozdíl od toho Matoušova příběhu: Tam 
pokračovala Boží spása, spravedlnost a právo dál do Jeruzaléma. Až 
na Golgotu. Až do prázdného hrobu. 

Protože vlastník toho oslátka Ježíšovým učedníkům, a tak Kristu 
samému, prostě (u)věřil. On oslátko potřebuje. Já ne. Tak tady ho má. 
Opět překvapivé, protože systém lidského práva a spravedlnosti 
nepodporuje mezilidskou důvěru. Neposiluje ji. Natožpak důvěru 
Bohu. Jsou pravým opakem: Protože si nemůžeme věřit, musíme mít 
smlouvy, zákony, soudy, věznice, tresty. Nemůžeme si prostě věřit, že 
domluvené platí. Protože opakovaně neplatilo – kolikrát jsme to 
zažili! 

Jenže s Bohem je to jiné. Kdy neplatilo, co Bůh domluvil, slíbil, 
k čemu se zavázal? Kdy se důvěra Bohu ukázala jako špatný nápad? A 
kolikrát lidé nedodrželi, co slíbili Bohu? K čemu se zavázali? K čemu 
byli stvořeni? Kolikrát se důvěra lidem ukázala být špatným 
nápadem? 

Tak Boží království, Hospodinova spása, bezpečí, právo a 
spravedlnost, úzce souvisí s utvářením časů a prostorů důvěry. 
Důvěry opodstatněné, ozkoušené: Ano, co jsme si domluvili, znovu a 
znovu platilo. Nenastal případ, že domluvené nebylo splněno. Ano, 
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děláme něco nad vlastní povinnosti – pro cizí a neznámé. Kdo žádá, 
žádá o to, co potřebuje – a dostává se mu. To je zase ochutnávka 
krásného světa. Dobrého světa. Dokonce Božího království. 
Ochutnávka, vůči které nemůže namítnout snad nikdo nic – kdo chce 
být podváděn a zklamáván? 

Snad jen darebáci, kteří plánují podvádět a neplnit, plánují se 
mnoho nesnažit, mohou mít něco proti prostoru takové důvěry a 
víry. Proti světu takové důvěry, ledaže by ho o to víc chtěli zneužívat. 
To je záměr vskutku amálekovský – lidských hyen. 

Z krásy světa Boží důvěry však také vyplývá, proč se nám stále 
znovu nedaří ho se vším všudy vytvořit. A proč se nám to v plnosti 
nepodaří nikdy. Často ani v prostoru rodiny. Partnerských vztahů. 
Přátelství. Církví. Školních tříd. Národů. Své vlastní slovo lidé 
nedodržují. A když, tak s různými „ale.“ S kdejakou výmluvou 
vysvětlující, proč byla svévolná změna nebo dokonce opomenutí 
domluveného v pořádku. Jen málo lidí je spolehlivých. 
Důvěryhodných. Jen málo lidí plní, co domluvili. 

A tak si jen málo lidí navzájem věří. A nejen málo lidí, ale málo si 
navzájem lidé důvěřují. Raději nedat tu dvacku nebo vlastní oběd 
žádajícímu – ve srovnání s celou oslicí! Co kdyby si za těch pár kaček 
koupil něco, co bych já neschválil?! 

Ale na blízkosti Božího království to nic nemění. Na možnosti 
budování vzájemné důvěry také ne. Na možnosti získávání důvěry 
okolí – jakožto jednotlivci, sbory, církve, služebníci Boží – také ne. 
Ani na možnosti vytváření prostorů a časů důvěry, bezpečí, 
spolehlivosti. A tak záblesků Božího království, kde potřební 
dostanou, co potřebují. Výměnou za pouhé požádání. Ale možná i bez 
něj. 

Tak i svět, v němž si lidé nejen mohou věřit, ale také 
opodstatněně věří, je možný. Možná je to svět naivní – ale naivita je 
považována za negativní vlastnost pouze proto, že ji někdo vytrvale 
zneužívá. Ve světě, nebo alespoň v prostoru, kde důvěra není 
zneužívána, je naivita naopak velmi důležitou, až žádoucí, vlastností! 

A tak je možný lidský svět, v němž potřební mohou jednoduše 
požádat o to, co potřebují – a dostanou. Aby nezemřeli hladem nebo 
žízní. Zimou. Na nemoci, které jinde na světě léčí bez mrknutí oka. 
Aby alespoň chvíli žili v prostoru bezpečí, kde jim nebude nikdo 
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ubližovat, vyhrožovat ani je zneužívat. Aby jim někdo pomohl, když 
požádají. A co teprve svět, kde bychom si opodstatněně věřili natolik, 
že by problémy zneužívání, využívání, podvodů, vykořisťování a 
ubližování takřka neexistovaly…? 

Protože takové je Boží právo a spravedlnost, tak je stvořen celý 
svět: Aby potřební měli k dispozici, co potřebují. Ne, že jedna část 
světa vyhazuje do popelnice víc jídla, než kolik chybí ve zbytku světa. 
Kde na jeho nedostatek umírají stovky milionů lidí ročně. Na světě je 
dost místa pro celou současnou populaci, nejen jídla. Aniž by se 
někdo musel mačkat ve slumech. 

Problém není v tom, jaký je svět. Pro křesťana o tom dokonce 
nemůže být ani diskuse: Svět je stvořen dobře a krásně (Kaz 3, 11). Je 
dobrý a krásný (Gn 1). Tak v Bohem stvořeném světě objektivně 
nemůže být nedostatek základních potřeb pro život. Pokud něco 
z toho stvořeného světa významně nepokazil, nezkřivil, nepoškodil 
člověk. A tak na světě je i dost pitné vody pro všechny. I léků. Tím 
spíš lidského „vynálezu“ peněz. 

Tak je advent přípravným obdobím na Vánoce. Obdobím ztišení. 
Sebereflexe. Tak i časem poměřování se příkladem proroků, praotců 
a dalších příkladných lidí zejm. z Písem svatých. A tak zejména 
Ježíšem Kristem. 

Protože Kristova Církev je ideálním prostorem pro utváření 
ostrovů víry, důvěry. Spolehlivosti. Pomoci a bezpečí potřebným. 
Advent a Vánoce jsou ideálním časem ukázat, že lidský svět může být 
časem a prostorem vzájemné opodstatněné a neohrožované důvěry, 
víry a spolehlivosti. Pomoci. Mezi člověkem a Bohem. Mezi lidmi. 
V rodině. V zaměstnání. Ve společnosti. Mezi národy. I v lidských 
církvičkách. 

Amen. 


