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18. 12. 2022 – Všemohoucí, který slouží? 
 
1. čtení: Ř 1, 1-7 
 
Píseň: NEZ421 – Otevřete brány hradeb kamenných 

 
Základ kázání: Iz 7, 10-17 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

podstatou Bible je evangelium. Zkomolenina řeckého euangelion, 
česky: dobrá zpráva. Podstatou biblických náboženství je dobro. 
Vyrůstající z vyprávění o dobrých Božích činech z Písem svatých. To 
zřetelně dokazují první biblické příběhy: Stvoření světa je dění dobré. 
Stvořený svět je dobrý a je stvořen dobře. Dokonce i člověk je stvořen 
jako dobrý. Stejně zřetelně také poslední biblické texty: Závěr knihy 
Zjevení Janova vyzpěvuje krásu Božího království, které vytrvale 
přichází, vchází do tohoto světa. A jednou přijde se vším všudy. A pak už 
bude jen, pouze a výhradně dobro. 

Že centrem biblických náboženství je dobro a dobrá zpráva 
dokládají také hlavní biblické příběhy. Pro židovství jsou to Velikonoce. 
A tak velikonoční vysvobození z Egypta. Pro křesťany jsou to… také 
Velikonoce! A tak velikonoční vysvobození z nadvlády smrti, strachu, 
hříchu, zla, přirozenosti, viny, hlouposti, sebestřednosti. 

Ale stejně jako v příbězích velikonočních, ani ve vánočních to 
nebyla žádná idyla. Stejně jako tomu není v popisech knihy Zjevení. A 
zvláštním způsobem je neidyličnost zprávy zřejmá už v  příbězích o 
stvořeních. V prvním, který je spíše písní a básní, tím, že je okamžitě 
v rozporu s realitou, jak ji prožívá většina lidí. V druhém příběhu už 
explicitně: V závěru druhého příběhu o stvoření člověk hned překračuje 
Bohem vymezený prostor. 

Tak se připravujeme každý rok dlouze na vánoční příběh také 
proto, že je vlastně dost příšerný. Zejména v Matoušově podání. V obou 
navíc nejde hlavně o Ježíšovo narození – to se odehraje pokaždé v jedné 
větě. V obou vánočních příbězích jde hlavně o to, co se dělo během a 
kolem Ježíšova narození: Z bývalé Asýrie putující mágové, které 
podvedli a zneužili v Jeruzalémě. Vraždění betlémských chlapců. Útěk 
Josefa, Marie a novorozeného Ježíše do Egypta. Podobně v Lukášově 
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podání: Stěhování těhotné matky v závěru těhotenství. Porod pod širým 
nebem. Pastýři, kteří byli o vánocích v práci. Dokonce v noci. A ještě 
dostali bonusový úkol: Najít betlémské novorozeně. A poklonit se mu. 
Místo aby je Bůh poslal být o Vánocích se svými rodinami! 

Tak oba vánoční příběhy rozbíjejí i tradiční pohanskou představu, 
že o Vánocích má přece hlavně být rodina spolu. Protože právě mágové, 
pastýři a rodiče zavražděných betlémských chlapců přesně takové 
Vánoce neměli. Ježíšova rodina, která opakovaně utíká a stěhuje se, také 
prozrazuje vše jen ne „vánoční pohodu“ nebo atmosféru. 

Tak se máme připravovat na Vánoce dlouho a pořádně, abychom 
se nedali očarovat okouzlujícím pozlátkem pohanských 
zjednodušujících a nepravdivých výkladů toho, „o čem jsou Vánoce.“ A 
co během nich máme slavit. 

Na což nás připravuje i dnešní text. Izaiášův dnešní oddíl o tom, že 
dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, nakonec přilepil 
k vánočnímu příběhu autor evangelia podle Matouše. Dnes jsme ho 
slyšeli v širším kontextu a je snad jasné, že Izaiášovi šlo rozhodně o něco 
jiného než „Matoušovi.“ 

Stejně jako je snad zřejmé, že tato Izaiášova slova zněla do hrozné 
situace. A zvěstovala další hrůzy. A to jsem ještě oddíl ukrátil – dočtěte si 
Iz 7! 

Dnešní Izaiášova slova začínají lidskou pýchou velmi špatného 
krále Achaza: Hospodina prostě poslouchat nebude. Tím však 
Hospodinovo znamení doby nezastavil. Tak ho uvidí na zvláštním 
zaslíbeném dítěti, které bude umět volit dobré. Bude umět zavrhovat 
zlo. Copak my ostatní lidé to nedovedeme? 

Jenže tento chlapec se narodí v situaci strachu celého Israele i jeho 
krále. V situaci děsu ze dvou jiných králů a jejich národů. Tak jeho 
pojmenování „Bůh s námi“ je v lepším případě vyjádřením naděje a 
doufání chlapcovi matky. V horším případě magií usilující donutit 
Hospodina jednat. A formálně nemá se jménem Ježíšovým společného 
nic. 

Hospodin pak odpověděl na celou tu situaci: Zahnal, porazil ty dva 
krále. Vylidnil oba jejich národy, které děsily celý Boží lid. Dokonce ještě 
dřív, než ten zvláštní chlapec vůbec mohl splnit to, co je na něm 
zvláštního – volit dobro a zavrhovat zlo. To vypadá velice vánočně! 

Jenže pak, v ten zvláštní čas, Hospodin přivedl Israelcům ještě 
něco dalšího. Totiž to, co vylidnilo oba národy, kterých se Israelci báli: 
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Asyřany. Starověkou velmoc srovnatelnou s dnešním Ruskem nebo 
Čínou. Hospodin povolal ty Asyřany, kteří dobyli a takřka vylidnili také 
Israel – severní, větší, mocnější, bohatší část Zaslíbené země. 

Co je na tom vánočního, že Matouš si z toho vytrhl toho Immanuele 
pro Ježíše? 

Co je na tom za evangelium, za dobrou zprávu? 
Tak je snad pochopitelné, proč řada lidí biblické dobré zprávě 

prostě nevěří. Proč jim připadá podezřelá. Dvojnásob v prostoduchých 
zjednodušeních už Vánoc a Velikonoc z úst křesťanů-laiků i farářů. 

Protože Boží evangelium podezřelé je. I bez zjednodušování a 
pohanštění. Protože samotné narození božské bytosti, boha nebo 
poloboha v člověku je záležitost v náboženstvích i mytologiích běžná. 
Zejm. ve starověku. Tím se křesťanství nijak neodlišuje. 

Vánoční příběhy, i další biblické dobré zprávy, jsou podezřelé, 
protože jejich posluchač prostě musí přemýšlet. Stejně jako u příběhů 
velikonočních. Nebo stvoření světa. Nebo všech jiných v Bibli. Musí se 
sám namáhat. Jinak se mine s Božím tichým hlasem. 

Copak Ježíšovo narození samo o sobě nějak změnilo svět? Copak 
od té doby už nejsou války, vraždy, krádeže, násilí, ekonomické, 
náboženské a sociální krize? Lidé nelžou, nepodvádějí, nemanipulují, 
nejsou sobečtí, sebestřední, zlí? Ježíše samého se žádné zlo netýkalo? 
Nebo právě do něj dobrovolně vstoupil? 

Tak je i vánoční příběh, stejně jako velikonoční, provázen smrtí, 
utrpením, bolestí nevinných. Tak co to vlastně slavíme? Nebo si 
vytrhneme z vánočního příběhu jen ten hodící se kousek – jako Matouš 
z Izaiáše? 

A důležitěji: Co máme slavit o Vánocích? Že rodiny mají být spolu? 
A co ti všichni, kdo jsou sami? Co ty rodiny, kterým děti nechal zavraždit 
Herodes? Máme slavit, že lidé mají být spolu? A co ti mágové a pastýři? 

Máme slavit, že S-námi-je-Bůh? Tak to pojďme říct těm, kteří si 
nemohou teď ani normálně zatopit – schválně, jaké dobro jim to 
přinese! Schválně, jakou z toho budou mít „vánoční radost“ uprostřed 
chladného bytu, za který nemohou. Nebo uprostřed padajících raket a 
granátů. 

Také proto se i vánoční příběhy děly uprostřed utrpení. Uprostřed 
zla a umírání a bolesti a strachu. Které způsobil nevinným někdo jiný. 
Uprostřed řítícího se Ruska na Ukrajinu – nebo Asýrie na Israel. 
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Uprostřed lidské vzdorovitosti a pýchy hlouposti a neschopnosti a 
krátkozrakosti a zla. 

Protože to všechno znamená, že lidský svět dobrý není. Právě 
lidskými rozhodnutími jde o svět hrozný i o Vánocích a Velikonocích. A 
do takového světa se Bůh dobrovolně a úmyslně vtělil a narodil. Narodil 
se do takového světa, aby tomu příšernému člověku, lidstvu a lidskému 
světu pomohl. Aby pomohl nám všem. 

Stejně jako těm Israelcům kdysi. Ačkoli zničení Asýrií tak jistě 
nevypadlo a nevypadá. Ale ona ta Asýrie přestala existovat krátce po 
dobytí Israele. Asýrii totiž zakrátko „sežrala“ Babylónská říše. Která 
zakrátko dobyla zase jižní část Israele, Judu. A krátce po dobytí zbytku 
Israele přestala existovat také Babylónská říše. Tu „sežrala“ říše perská. 
Která Israelce pustila zpátky domů do Zaslíbené země. Také aby bylo 
jasné, že i když Hospodin někomu dopustí došlápnout si na jeho lid, tak 
ti na to sami zajdou. Také Německo po Druhé světové válce by mohlo 
vyprávět… 

Aby bylo jasné, že zlo je krátkodeché. Nevydrží dlouho. Ani zlo 
války, dobývání, exilu a zotročování. Dokonce ani zlo smrti, strachu, 
bolesti. Aby bylo jasné, že jen z Hospodina přichází záchrana a pomoc 
zkřivenému lidskému světu. Nebude z žádného supermánka. Nebude 
z žádného zázračného chlapce. Nebude a není z žádného člověka. Bude 
z Boha. Který se stane člověkem. Ale zůstane Bohem. 

To je evangelium, které slýcháme průběžně celým adventem: A 
proto hlavně nespoléhejte na člověka! Hlavně nedoufejte v knížata – 
v lidi důležité, mocné, vládnoucí! Hlavně se neřiďte tím, co vám říkají, 
radí, rozkazují lidé! 

Spoléhejte v první, prostřední a poslední řadě na Hospodina – na 
Boha, který slouží. Proto, že slouží. Doufejte v něj tím, že budete sami 
sloužit. Tím, že nebudete hledat, čím mají sloužit ostatní – a už vůbec ne 
vám. Ale že sami ponesete svůj kříž. A také kříže bližních. A budete 
následovat sloužícího Hospodina, který vždycky zavrhuje zlo. Který 
vždycky volí dobro. 

Boha, který jediný dokáže právě zlo a dobro rozlišit. A proto 
vytrvale slouží. 

Amen. 

 
Píseň: NEZ447 – Vítej, Jezu Kriste 


