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25. 12. 2022 – Všemohoucí, který slouží! 

 

1. čtení: Mt 20, 20-28 
 
Píseň: NEZ471 – Ať chválí Boha křesťané  

 
Základ kázání: Mt 2 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 
vánoční příběh má zvláštní kouzlo. Jedním z nenápadných 

důvodů tohoto kouzla je ve vánočním příběhu všudypřítomná služba. 
Josef slouží snoubence Marii, která otěhotněla s někým jiným. Slouží 
Ježíšovi, který není jeho synem. Marie slouží Bohu. Mágové také – 
dary i dlouhou cestou. Boží Syn slouží svým vtělením v člověku Ježíši. 
Bůh sám slouží také o Vánocích – nakonec bez právě Boží služby by 
žádné Vánoce nikdy nebyly. 

Tak je logické, že Ježíš vyzdvihuje stejnou skutečnost jako jeden 
z těch rozdílů mezi pohanem a křesťanem. Mezi člověkem věrným 
Hospodinu a ostatními: Službu. 

„Víte, že v pohanském světě je normální, že velcí, důležití, mocní 
si dávají sloužit. Sami neslouží, ale přikazují a říkají ostatním, co mají 
dělat. Ale ne tak u vás – mezi vámi, mými věrnými, nic takového 
nebude. Mezi vámi budou první, přední, důležití, vlivní ti, kteří slouží. 
Kteří slouží dokonce otrocky. Tj. zadarmo, ve svém vlastním čase, pro 
dobro druhých. Protože nezištně. 

Pokud tedy chcete být před Bohem velcí, důležití, přední, tak 
žijte a jednejte stejně jako já. Já jsem přece taky nepřišel, abych vám 
říkal, co máte místo mě dělat. Co máte pro mě dělat. Abych já mohl 
dělat něco jiného. Nebo nedělat nic. Stejně jako já služte. Stejně jako 
já jsem přišel, abych sloužil, tak služte také vy.“ 

Dějiny křesťanství včetně současnosti ukazují, že ani mezi 
křesťany se tohle moc neuchytilo. Naštěstí tu a tam ano. Ale že by se 
ve sborech, církvích nějak výrazně víc sloužilo, nezištně pracovalo na 
dobru druhých, než je tomu ve světě pohanském? Není i tady 
normální říkat, co mají dělat ostatní? Co a jak mají ostatní dělat? A 
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ještě přitom mít pocit velikosti, důležitosti, nedejBože služby – bez 
jakékoli vlastní činnosti? 

Asi nejnápadnější je božskost nezištné služby cizím a 
neznámým ve vánočním příběhu na těch mázích od východu. To byly 
pohané – a přesto slouží po příkladu Krista. Ačkoli ten se sotva stihl 
narodit. Protože příklad Kristův je stejný jako příklad Boží – který je 
jasný už od počátku světa. 

Ne snad že bychom mohli očekávat, že Josef bude sloužit své 
snoubence, která čekala dítě s někým jiným – ale přeci jen je součástí 
Božího lidu. Jakkoli tedy je i Josefova služba, stejně jako Mariina, 
příkladná a zcela výjimečná, je služba pohanských mágů přeci jen 
zvláštnější. 

Josef s Marií sice také cestoval, ale nesrovnatelně méně – 
mágově urazili cestu dlouhou tisíce kilometrů. Josef s Marií 
maximálně pár stovek. Jak daleká je cesta Božího Syna do člověka 
Ježíše těžko říct. Ale i tato podobnost má bít do očí: Nejde následovat 
Kristův příklad a „sedět na zadku.“ Člověk se prostě musí zvednout a 
jít pomáhat, jít sloužit. Někde jinde, někomu jinému. Po příkladu 
mágů i Božího Syna třeba na druhém konci světa. Třeba v úplně jiném 
světě. 

Sloužit nejde od stolu. Sloužit nejde říkáním, co (a jak!) má 
někdo jiný dělat. Následovat příklad Kristův už vánoční znamená sám 

se zvednout a jít a dělat. Zvednout se ze svých zvyků, pohodlí, 
světonázorů a jít se s dary poklonit třebas nemanželskému dítěti – 
židovskému králi, ačkoli jsme perskými astronomy. 

Vždyť Bůh člověku slouží už tím, že jsme naživu. Že je svět, 
v němž můžeme být naživu. Že jde o svět dobrý – ačkoli dnes už 
převelice zkřivený právě lidským hříchem nesloužení. Zkřivený právě 
sobectvím, sebestředností, nezodpovědností, leností i úsilím 
přizpůsobit okolí sobě samému. 

Čímž se ukazuje podivná věc: V tom případě totiž sloužil také 
ten šílený Herodes! Ten, který dal povraždit betlémské chlapce, 
sloužil taky! Stejně jako všichni ti, kdo mu v tom nezabránili. Jako ti, 
kdo králův šílený rozkaz splnili. Jako ti, kdo poslali pohanské mágy do 
Betléma za židovským Mesiášem, ale sami tam nešli. Ačkoli se měli za 
věřící Bohu. 
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Protože slouží každý. Každý někomu slouží. Každý něčemu 
slouží. Bohužel jde ve většině případů o zlé a špatné pány. Dokonce 
přímo o zlo a hřích. Většina lidí slouží svému vlastnímu zisku a 
prospěchu. V lepším případě zisku a prospěchu své nejužší rodiny – 
pro který zcela klidně obětují rodiny i děti jiné. Právě jako ten 
Herodes. 

Tak vánoční příběh ukazuje, že sloužit je samozřejmé. Sloužit je 
nevyhnutelné. Ale sloužit nezištně? Dobru ostatních? Do toho už se 
většina lidí nechce – kdo se chce obětovat, sloužit, přinášet dobro 
ostatním? 

No, třeba ten Bůh – třeba o Vánocích nebo Velikonocích. Třeba 
Ježíš Kristus. Třeba už Abraham. Třeba Ježíšovi apoštolové. Ti, kteří 
jsou po vzoru sloužících vánočních pastýřů v práci i o vánocích 
v noci. Nejde tedy o nijak zanedbatelný počet – ačkoli jde jen malý 
zlomek lidské populace. 

Tak Bible paradoxní neřeší, že máme sloužit. To je Bibli i Bohu 
jasné. Bibli a Bohu jde o to, aby lid nesloužili sami sobě. Aby lidé 
nesloužili zlu a hříchu. Vždyť to dělají tak samozřejmě takřka všichni, 
kteří se považují za mocné, důležité, ředitele, manažery, politiky, 
bohaté, vlivné atd. Ale překvapivě stejně často také všichni ostatní – 
jen to není zdaleka tak nápadně vidět. 

Bohu jde o to, aby lidé sloužili ostatním. Ačkoli to byl očividně 
problém i mezi učedníky – zejm. před Ježíšovým vzkříšením. Už Bible 
tedy říká, že sloužit dobru ostatním není normální ani v církvi – už od 
jejího prapočátku! 

Vždyť kdo chce dělat faráře nebo kněze? Kdo chce dělat 
zdravotní sestru nebo bratra? V Čechách pak velmi bolestivě, protože 
už i prestižní, ale velice služebná, povolání mají problém – kdo je 
v Čechách ochoten dělat pediatra, dětského lékaře? Tak málo, že 
mnohé děti mají prostě smůlu a žádného lékaře nemají. Čímž, 
mimochodem, porušují jejich rodiče zákony České republiky. Ale 
podobně jsou na to například také zubaři – ačkoli jde také o dobře 
placené, prestižní místo! 

Protože všechny a další podobné nevyhnutelně vyžadují sloužit 
dobru ostatních. Ve svém volném čase. Zadarmo. Vyžadují obětovat 
kus sebe sama pro dobro cizích, nepříbuzných, neznámých. Místo 
oběti ostatních pro vlastní, sobecké dobro. 
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Tak si představme, jak by celý vánoční příběh byl jiný, kdyby 
Herodes sloužil tak, jak mají sloužit králové. Kdyby jeho zákoníci a 
kněží sloužili tak, jak měli. A tak by také šli s pohanskými mágy do 
Betléma. Vždyť ti pohané ušli tisíce kilometrů, tak „Hospodinovi 
věrní“ přece ujdou těch dvacet z Jeruzaléma do Betléma, ne? Vždyť se 
pokloní židovskému králi, vytouženému Mesiášovi! 

A jak by vypadal vánoční příběh, kdyby byť jen většina všech 
lidí následovala příklad svého stvořitele? Kdyby byť jen většina lidí 
sloužila dobru ostatních? Kdepak upoceně a horkotěžko vlastním 
dětem – a i to na úkor ostatních! Kdepak hlavně sobě, kdepak hlavně 
s ohledem na vlastní zisk. Ale s ohledem na zisk ideálně všech?! 

Jak by vypadal vánoční příběh, kdyby alespoň pro většinu lidí 
byla normální a standardní ohleduplnost, obětavost, ochota, vřelost, 
laskavost, pomoc? Jak by vypadal takový stát? Taková škola? Taková 
rodina? Taková církev? 

Tím spíš, když jde přece o „vlastnosti“ hluboce vánoční – 
ohleduplnost, obětavost, vřelost, laskavost, ochota pro nezištné 
dobro třeba i úplně cizích! 

Tak není náhoda, že jde také o hluboké „vlastnosti“ Boží! Právě 
tak jedná Bůh, ačkoli je nejprvnější, nejmocnější, nejvlivnější, 
nejdůležitější ze všech! Dokonce je jediným důležitým! 

Tak Hospodin slouží právě proto, že je nejprvnější. Nejmocnější. 
Nejdůležitější. 

Protože kdyby příklad svého Stvořitele následovala alespoň 
většina lidí, žádné Vánoce bychom neslavili. Žádné Vánoce by totiž 
nebyly zapotřebí. A tak ani Velikonoce. 

Protože to, co je tak krásné a zvláštní a kouzelné na Vánocích by 
bylo úplně normální. Každý den. Všude na světě. Mezi všemi lidmi. 

Amen. 

 
Píseň: NEZ438 – Bohu chvála buď i čest 


