
1 

19. 12. 2020 – Boží vůle 

 

1. čtení: Lk 1, 26-38 
 
Píseň (Svítá): S21 – Buď vůle tvá 
  
Základ kázání: Žd 10, 5-10 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

vánoční svátky jsou ochutnávkou toho, jaký lidský svět může 
být. Jaký lidský svět být má. Tak k adventní přípravě patří také 
příprava zcela praktická: Změna způsobu vlastního života. 

Nebo alespoň příprava na takovou změnu. Kterou pak člověk 
uvádí do praxe v atmosféře Vánoc. Protože změna, kterou Bůh 
žádá, je ohromná. Je radikální. Nejde o žádné drobnosti, detaily – 
jde o změnu zcela zásadní. 

Totiž lidské vůle. K čemu člověk napíná své úsilí. Proč k tomu 
a ne k jinému. Jakým způsobem usiluje dosáhnout tohoto 
radikálně jiného cíle. A hlavní změnou je, čí vůli začne člověk od 
Vánoc konat. Jestli i nadále svou nebo hlavně svou. Jestli vůli 
společnosti, etnika, církve nebo jiné skupiny. Nebo vůli Boží. 

Čí vůli totiž činil Ježíš z Nazareta? Sám chtěl zemřít pro 
vykoupení člověka z našeho hříchu? Sám chtěl zachránit svět? 
Změnit lidi? 

Čí vůli učinil Boží Syn, když opustil Boží království, aby se 
narodil v Ježíšovi? 

Čí vůli činila, přijala za vlastní, Marie, Ježíšova matka? Sama 
chtěla být bohorodičkou? Chtěla snášet vše, co patří už k početí a 
porození Božího Syna? Chtěla snášet vše, co patřilo k  životu a 
velmi předčasné smrti jejího prvorozeného syna? 

Úplně stejně pak můžeme pokračovat příklady Abrahama, 
Izáka, Jákoba, Josefa. Mojžíše. Davida. Proroků. Apoštolů. A dalších. 
Ačkoli i v Bibli tvoří nápadnou menšinu. 

Tak i autor dopisu Židům připomíná, co Starý Zákon opakuje 
stále znovu: Milosrdenství chce Bůh, ne oběť (Oz 6, 6). Poznání 
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Boha je nad zápaly (tamtéž). Líbí se Hospodinu zápalné oběti a 
obětní hody víc než poslouchat Hospodina? Hle, poslouchat je lepší 
než obětní hod, pozorně rozvažovat je víc než tuk beranů (1Sam 
15, 22). Jestliže se budete Hospodina bát, jemu sloužit a 
poslouchat ho, nebudete-li se vzpírat Hospodinovým rozkazům, 
obstojíte vy i král, který nad vámi kraluje; půjdete-li ovšem za 
Hospodinem, svým Bohem (1Sasm 12, 14). 

Poslušnost Bohu je nad oběti. Tak je třeba Hospodina 
poslouchat – nejprve ve významu slyšení, naslouchání. A pak je 
třeba Hospodina poslouchat – ve významu poslušnosti. Ve 
významu plnění Jeho vůle. 

A tak v opouštění vůle své vlastní. Tedy vůle zkřivené, 
pošpiněné, poškozené, narušené hříchem. Tedy právě odmítáním 
Boha a jeho vůle. Člověk si nemá dělat, co chce. Jak věci cítí. Člověk 
má dělat, co chce Bůh. Co je v jednotě, harmonii, souladu s vůlí 
Boží. Také proto je každý člověk stvořen k obrazu Božímu (Gn 1, 
26-31). Ne k obrazu svému. Tak nemá člověk k obrazu svému 
ohýbat, křivit ani svět kolem sebe. 

Což je v okamžitém rozporu s moderním, světským 
pochopením lidské bytosti. Tím více s postmoderním. „Hlavně se 
přece musím seberealizovat!“ „Hlavně musím žít svůj život.“ 
„Musím zjistit, co mě baví, co já chci.“ „Já vím nejlépe, co je pro mě 
dobré/nejlepší.“ 

To není novota moderní doby. Jen to dvacáté století, v 
„geniálním“ nápadu odklonu od Boha a náboženství, zesílilo tuto 
naprosto přirozenou tendenci lidské bytosti. Důsledky nápadu, že 
Boha ani náboženství nepotřebujeme, sklízíme ještě teď. A ještě 
dlouho budeme. Žádná velká radost to není. A bude hůř. 

Ale alternativa k sebestřednému, egocentrickému, 
sobeckému způsobu života jednotlivců, rodin, národů, církví a 
dalších skupin i nadále existuje. Vánoce ji připomínají každý rok. 
Stejně jako Velikonoce. Stejně jako svatodušní svátky. Stejně jako 
každá neděle – proto je hlavním křesťanským svátkem. 

Všechny významné křesťanské svátky tedy zvěstují v první 
řadě jedno a totéž: V celých lidských dějinách se našel jeden 
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člověk, který vždy dával přednost Boží vůli před svou. Svou vůli 
zcela a plně sjednotil s vůlí Boží. Nikdy neupřednostnil své názory, 
pocity, dojmy, chtění před názory, pocity, dojmy a chtěními 
Božími. Ačkoli v Getsemane k tomu měl velmi, velmi blízko. A 
možná nejen tam. 

A tak tento ojedinělý člověk přinesl ohromnou, radikální 
změnu lidských dějin: Přemohl smrt. Přemohl zlo. Přemohl hřích – 
vzpírání se, odmítání, ignorování Boží vůle. Přemohl viny a chyby. 
Přemohl lidskou hloupost, zatvrzelost, sebestřednost i sobectví. 
Přemohl zkřivenost lidské přirozenosti. Přemohl nátlak a 
zkřivenost společnosti, v níž žil. Přemohl sám sebe. 

Protože sjednotil svou vůli plně s Boží. Plně podřídil svou vůli 
vůli Boží. A to byl pouhý jeden takový člověk! Jak by asi lidský svět 
vypadal, kdyby se takoví našli třeba dva? Nebo tři? Nebo tisíc? 
Nebo všichni? Nebo alespoň skoro všichni… 

Plnit Boží vůli je totiž víc než jakékoli oběti. Ať už chrámové 
zvířecí předepsané v Bibli. Ať už placení saláru a dávání do 
nedělních sbírek. Ať už oběť pro rodinu nebo cokoli dalšího. V tom 
všem i nejrůznějších slavnostech, i kdyby předepsaných v Bibli, 
Hospodin dokonce nemá zalíbení. Bohu se hnusí, Hospodin je 
dokonce nenávidí (Iz 1, 11-15; Am 5, 21-25). 

Pokud nejsou důsledkem poslušnosti Boží vůli. Pokud jsou 
např. důsledkem lidské touhy se vyvinit (Gn 3!). Splatit své 
provinění, vykoupit se z pocitu viny. Pokud jsou snahou utišit 
vlastní svědomí. Dojít dobrého pocitu, že jsem (se) obětoval. 
Pokud jsou plněním litery zákona. A tak v nich není ani trocha úsilí 
o změnu vlastní osoby. Vlastního uvažování. Vlastních priorit. 
Vlastní vůle. 

Což je drsné slovo i pro vánoční slavnosti a svátky. Kolik 
následování Boží vůle je v lidském slavení Štědrého večera? Kolik 
nahrazování vlastní vůle vůlí Boží je v lidském slavení obou 
vánočních svátků? Kolik vzdávání se sebe sama ve prospěch 
Božího příkladu vtěleného Božího Syna? 
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A kolik z vánočních slavností je jen vlekem tradice, zvyků, 
automatiky – stejně jako tomu bylo při zápalných chrámových 
obětech? 

Ale ty první Vánoce jsou vším možným, jen ne tradiční 
událostí. Boží Syn se vtělil pouze jednou v celých lidských 
dějinách. Jen jeden člověk plně podřídil svou vůli vůli Boží. Jen 
jednou opustil Boží Syn království věčné radosti, lásky a pokoje. 
To je pravý opak tradičního, obvyklého dění lidského i Božího! 

Stejně jako je netradiční, když lidé podřizují svou vůli Bohu. 
Ještě jiným lidem, různým vládcům a papalášům a přírodním silám 
lidé svou vůli, i rádi, podřizují. Ale dodnes je velmi netradiční, když 
lidé alespoň na chvíli zahodí, co sami chtějí, co považují za 
správné, co by rádi – a místo toho dělají, co chce Bůh. A nedělají, co 
Bůh nechce. I v církvích je to, bohužel, netradiční. I o Vánocích. 
Hlavní je přece ty Vánoce nějak oslavit, ne?! 

Marie je nijak moc neoslavila. Vždyť rodila. Ani Josef – vždyť 
pečoval o těhotnou a rodící manželku. Navíc na cestě minimálně 
do Betléma – tj. přes půl země. Právě narozený Ježíš ještě méně. 
Ačkoli tihle všichni tři přijali o Vánocích Boží vůli jako přednější, 
lepší, hodnotnější své vlastní. Přijali narození Ježíše, Spasitele, 
Božího Syna. Přijali za svou výchovu a péči o vtěleného Boha. 
Ačkoli Josef nebyl jeho biologickým otcem. Ačkoli šlo o 
nemanželské dítě. Na tom opět není nic tradičního ani 
slavnostního. 

Ale o to vánočnější to bylo. Protože o to víc upozadili vlastní 
vůli. Protože o to víc přijali za vlastní vůli Boží. Ačkoli té Boží 
zdaleka nemohli plně rozumět. Ale spolehli, uvěřili, důvěřovali, že 
není nic lepšího než vůle Boží. Ani jejich vlastní vůle. 

Co je víc vánoční, sváteční? 
Amen. 
 

Píseň: 456 (264) – Všichni věrní křesťané; 7.-9. sloka 
 


