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23. 1. 2022 – Významná služba 

 

1. čtení: Iz 1, 11-20 
 
Píseň (Svítá): NEZ682 (S331) – To já, ó Pane můj 
  
Základ kázání: Zj 3, 1-6 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

předchozí dopis chválil skutky, činy křesťanů v Thyatirech. 
Chválil tamní skutky Kristovy, tedy vytrvalé činy lásky, víry a služby. 
Tak snad nepřekvapuje, že následující dopis – dnešní, do Sard – řeší 
pravý opak. 

Boží Syn totiž ví také o skutcích v Sardách – stejně jako 
v Thyatirech. Možná jich je také hodně, možná málo – to vlastně 
nevíme. Kritika v. 2 totiž nezní „mnoho chybí tvým skutkům před 
Bohem.“ Nýbrž: „tvé skutky/činy jsou v mnohém nenaplněné.“ Nebo: 
„neshledal jsem tvé skutky naplněné.“ Nejde tedy o nedostatečné 
množství skutků, aktivit, činnosti. Jde o to, že tomu vykonanému – a 
mohlo toho být mnoho – něco chybělo. Zřejmě jim chybělo něco 
zásadního. Jinak by to Kristus ani Jan neřešili. 

Tak nejde hlavně o kvantitu, množství činnosti, skutků, aktivit, 
činů. Jde hlavně o jejich kvalitu. I kdyby bylo lidské činnosti sebevíc, 
bude k ničemu, nebo dokonce ke zlému. Pokud lidské činností schází 
ona „naplněnost“ nebo „celistvost.“ 

Tak snad nepřekvapuje, že o stejném vyprávějí i faráři ČCE. 
Vyprávějí o obdobích aktivismu svého i sborového. O mnoha 
událostech, akcích které pořádali. A že k ničemu nevedly. Nakonec 
stejné říká i křesťanská systematická teologie: Frenetická aktivita je 
symptomem hříchu, nikoli svatosti. Je symptomem, příznakem, 
průvodním jevem potřísněného šatu, ne šatu bílého – v symbolice 
dnešního oddílu. 

Důvod je snad nápadný: Neutuchající aktivita okamžitě 
přestupuje čtvrté slovo Desatera – slovo o svěcení dne odpočinku. 
Protože neustále těkající, vymýšlející, makající člověk velmi rychle 
zapomíná, že se sám nezachrání. Že nezachrání ani ostatní. Že se svět 
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točil před ním a bude i po něm. Že se bez něj točit svět ani církev 
nepřestane. Tím takový člověk zapomíná na svého Stvořitele a 
Zachránce. Na Boží skutky, činnosti a aktivitu. Na přednost Božích 
činů před vším ostatním. A věří bludu, že si poradí(-me) sám/sami. 
Čímž se roztáčí začarovaný kruh lidského hříchu, který velmi rychle 
ničí i nejzákladnější prostředí k životu – ekologické, vztahové, 
ekonomické i ostatní. 

Tak sbor v Sardách slyšel, co Boží lid slyšel opakovaně – zejm. 
z úst proroků. Dnešní oddíl z Izajáše je jedním z mnoha, které 
kritizují aktivitu Israelců – politickou, sociální, ekonomickou i 
náboženskou. Protože jejich činům, skutkům, aktivitě také něco 
zásadního chybělo. Také byly děravé. Také byly kvalitativně, 
obsahově nedostatečné v Božích očích. Tak moc se jim něčeho 
nedostávalo, tak moc jim něco chybělo a tak dlouho, až skončil celý 
vyvolený lid rozdrcen a zbaven Bohem zaslíbené země. Ne sice bez 
konce a napořád – ale na asi dva a půl tisíce let. 

Ale Bůh nepřestával varovat ani Boží lid. Stejně jako křesťany 
v Sardech. Ačkoli už byly v podstatě „na odpis.“ Už existovali jen 
podle jména – jinak už byly vlastně mrtvými. Byli na vymření. 

Tak zní opět naděje Boží – i v tomto strašidelném dopise. Bůh 
drží otevřené dveře své naděje a záchrany do poslední chvíle. I pro ty 
již v podstatě mrtvé. Ať už duchovně, vztahově, duševně, nábožensky, 
ekonomicky nebo biologicky. Ať už pro jednotlivce nebo sbory nebo 
církve nebo národy. Ne náhodou je následující dopis o Božím 
otevírání dveří (spásy)! 

A nejenom, že Bůh svými aktivními činy drží otevřené dveře 
svého spasení, ještě k ní znovu a znovu zve. Nečeká, až si jich někdo 
sám od sebe všimne nebo do nich náhodou vpadne. Volá, zve, mává – 
zve k dobrému a odvrácení od zlého, i kdyby již velmi „rozjetého.“ I 
v těch „mrtvých“ Sardách bylo několik křesťanů, kteří se prostě 
potřísnit nedali. Jejichž skutkům to ono podstatné a základní 
nechybělo. Ačkoli u většiny to bylo naopak. Tak je Boží naděje spásy 
nápadně zřetelná i na lidech. A nápadně působící i v tomto světě. 

Co tedy je „to ono,“ co většině sardských, ale také dalším 
z Božího lidu, chybělo? Co je „to ono“ čeho se nedostávalo jejich 
skutkům, činům – i když jich bylo dost možná mnoho? 
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To prozrazuje předchozí dopis. Dopis do Thyatir přece nějaké 
skutky chválil. Ty skutky, které jsem připomínal na začátku kázání. 
„To ono,“ co chybělo sardským i dalším z Božího lidu, bylo, že jejich 
činy, skutky, aktivity nebyly „Kristovými.“ Nevycházeli z Boha a 
nesměřovali k němu – sebe ani ostatní. Nešlo v nich o Hospodina, 
jeho lásku, věrnost a činy. Bůh jim nebyl centrem a podstatou, nýbrž 
sotva prostředkem k naplnění vlastních cílů. I sardští se tak měli 
„rozpomenout,“ jak a jaké Boží slovo kdysi přijali. Úmyslně to zní 
stejně jako „učiňte reformu se návratem k Božímu slovu.“ 

Činům křesťanů v Sardech tedy chyběla vytrvalost. Chyběla jim 
vytrvalost v lásce. Chyběla jim vytrvalost ve službě. Tedy jim chyběla 
vytrvalost v diakonii (z řečtiny = služba) a agapé (= lásky). Protože 
jejich skutkům chyběla víra, vytrvalá víra v Hospodina. 

Což jsou všechno provázané skutečnosti. Těžko po někom bez 
víry v Boha chtít diakonickou službu – tj. zadarmo, ve volném čase. 
Tedy, chtít by to ještě šlo, ale těžko, přetěžko věnuje člověk 
v Hospodina nevěřící svůj čas a síly pomoci potřebným. Vždyť má 
času a sil tak málo – a jsou přece navíc tak cenné! Jak by je mohl 
„plýtvat“ na diakonii = službu potřebným? To už peníze dá takový 
člověk raději než vlastní práci, činy, skutky, čas. A jsme zpátky 
v Sardách. I v Izaiášově době. 

Úplně stejně není diakonie, není služby Bohu, a tak bližním, 
když člověk nemiluje Boha. Když člověk nemiluje alespoň ty bližní. 

Ale funguje to také naopak: Kdo věří v Boha, kdo miluje Boha, 
ten nevyhnutelně slouží. Nevyhnutelně činí skutky diakonie – věnuje 
své skutky, svůj „volný“ čas, svou práci pomoci ostatním. I kdyby už 
jen v modlitbách, protože už mu nefunguje tělo. Ale o kolik víc, když 
tělo ještě fungovalo nebo funguje! 

Tak snad nepřekvapuje, že křesťané v Sardách byli voláni 
k pokání a reformaci. Opět po vzoru starozákonních proroků. Byli 
voláni k přiznání vlastního hříchu, slabosti, mylných priorit a 
nedostatečných skutků. Jedině skrze pokání může člověk začít „bdít“ 
jako postavy z Ježíšových podobenství – totiž aktivně, láskyplně, 
vytrvale vykonávat skutky služby Bohu i lidem. 

Ačkoli se mnohdy zdají být naivními. Ačkoli se mnohá diakonie, 
služba, víra v lásce a z lásky zdá snadno být nesmyslnou a nevděčnou. 
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Ale i v tom je zřetelná kristovskost takových skutků a činů. 
Ježíšovy činy byly v podstatě vždy diakonií, tedy službou potřebným. 
Od uzdravování těch, kteří také později zemřeli – jako všichni lidé. 
Přes učení lidí, kteří Ježíšova slova pouštěli druhým uchem ven. Až 
po smrt, která na první pohled stvrdila naivitu, zbytečnost, 
pomýlenost a selhání celé Ježíšovy služby. Celé Ježíšovy víry a lásky. 
Na kříži se zdálo být zřejmé a jasné, že služba lásky a víry se 
nevyplatí. Že nemůže nic zásadního změnit. 

Stejně jako to bylo zřejmé většině křesťanů v Sardách. Většině 
Israelců nejen Izajášovy doby. 

Jenže pak přišlo, co nikdo netušil: Vzkříšení ukřižovaného 
Ježíše. Jeho prázdný hrob. Jeho věčný život. Právě ten, který je 
připomínán i sardským – „nevymažu vaše jména z knihy života, nýbrž 
přiznám se k vám před Bohem Otcem!“ 

I Israelci byli navráceni z babylonského exilu. Byl jim dopřán 
druhý chrám. A dokonce když si opakováním stejně „děravých“ 
skutků přivodili rozptýlení naprosté, naprostou ztrátu Zaslíbené 
země – Bůh se smiloval. O mnoho později a po mnohém lidském 
pokání. Ale smiloval. Nakonec i „severoisraleské,“ samařské, 
gerizímské židovství žije, existuje dodnes – a dokonce mírně roste.  

Protože jestli mají nějaké lidské skutky a činy smysl, jestli 

nějaké lidské skutky zůstávají, jsou to činy a skutky služby Bohu – a 
tak bližním. Tedy skutky víry a lásky – k Bohu i k lidem. Skutky 
služby pro dobro bližních. Činy milosrdenství a péče. Vytrvalé 
diakonie. Čím jiným také „měřit“ a dosvědčovat lásku a víru v Boha, 
než skutky milosrdenství, pomoci, služby? 

Protože k takovým činům se Bůh přiznává vytrvale a vždy. I 
kdyby byly vykonány lidmi již mrtvými nebo v podstatě mrtvými – 
přeneseně i doslova. Protože to je Boží obraz vytrvale přítomný 
v každém člověku – schopnost sloužit dobru bližních. 

Amen. 
 

Píseň: NEZ399 – Učiň mne, Pane, nástrojem 


