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8. 1. 2023 – Obraz Boží 

 

1. čtení: Iz 60, 1-11 
 
Píseň (Svítá): S135 – K svobodě je dlouhé putování 

 
Základ kázání: Ef 3, 1-6 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

proč věříš Bohu? Co je cílem tvé víry v Boha? 
„Pro spásu své duše!“ Bývá nejobvyklejší odpověď. „Abych 

dosáhl věčného života, Božího království.“ 
To je odpověď dobrá a správná. Pro zvažujícího „něcistu,“ pro 

sympatizanta s křesťanstvím, který v kostele v podstatě nebyl. 
„Abych se měl dobře,“ obvykle následuje nebo nahrazuje. 

Srovnejme ale tyto nejobvyklejší odpovědi třeba právě 
s Ježíšem Kristem: Kde, čím, kdy a jak Ježíš usiloval o svou spásu? 
Kdy v jeho víře šlo o jeho osobní, vlastní blaho, dobro, zisk? 

Snad ve vánočním vtělení Božího Syna? Snad v útrpném 
životě – stále znovu pro pomoc ostatním? Snad v nepochopení, 
odmítání, posměchu, bičování, plivání, umírání na kříži? Snad po 
smrti, když sestoupil do pekel? Snad po vzkříšení, když vystoupil 
na nebesa, aby se za nás i ostatní přimlouval? 

Tak odkrýváme zcela standardní problém křesťanství, ale 
v obecnosti všech náboženství: Rozpor mezi praxí církve, laiků i 
farářů, a příkladem Ježíše Krista. Rozpor mezi praxí církví a Boha 
Hospodina. Nebo jiné vyhlašované autority. 

Přitom už Starý Zákon opakovaně zvěstuje něco jiného. 
Nejenom Izaiáš, ale už Abraham přece spoléhá na Boha minimálně 
také proto, aby se stal požehnáním pro všechny. Proto je Abraham 
praotcem biblické víry. Víry tak divné, že proměňuje podstatu, 
přirozenost, samozřejmosti v člověku. Pokud jí to člověk dovolí. 

Už Abraham spoléhal na Hospodina znovu a znovu, ačkoli tím 
sám dlouho nezískával nic. Dokonce tím dlouho ztrácel: Domov, 
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rodiště, kulturu, předchozí náboženství, příbuzné… Znovu a znovu 
zachraňoval Lota a další. Kopal studny a cisterny v Kenaanu – pro 
někoho jiného. A až v samém závěru života se dočkal toho 
slíbeného Izáka. 

Tak je jen logické, že Ježíš, vtělený Bůh, jednal úplně stejně: 
Boží Syn se zřekl své vznešenosti a vyvýšenosti a vtělil se 
v bezbranném miminku Ježíšovi. I člověk Ježíš stále znovu sloužil 
bližním. V drtivé většině cizím, nevděčným, hloupým – kteří po 
spáse své i bližních spíš šlapali. Tím spíš po dobru, prospěchu a 
pomoci bližním. Až nakonec lidskou přirozenou tupost i 
sebestřednost, která přibila Spasitele na kříž, proměnil v dobro 
vzkříšením a vykoupením. 

Přesto i čeští křesťané stále znovu věří v Boha hlavně, 
většinou jen, pro své dobro. A se založenýma rukama se rozhlížejí 
a říkají si, proč že to skoro nikdo do takové víry, církve, 
náboženství a sboru nechce? Čeští evangelíci v tom pak patří mezi 
velké a obratné experty – i v tom divení se. 

„Proč v podstatě nikdo nechce do církve, která se vlastně 
nijak zásadně od necírkevní světa neliší? Ve kterých najdeme 
snadno stejná zla, selhání, hřích jako ve světě necírkevním – jen ne 
tak často?“ 

A nebo věříme v Boha pro dobro ostatních? Pro spásu cizích? 
Přicházíme za Božím slovem a do Boží blízkosti, aby z toho něco 
dobrého měl někdo jiný? 

Protože to je přece Boží láska! Bůh nedělá nikdy nic pro sebe. 
Vše, co Bůh dělá, je pro dobro někoho jiného. Cizího. Vzdáleného. 
Nepříbuzného. Dokonce v nesrovnatelně horší situaci a nižším 
postavení. 

Boží láska je dokonce tak divná, že nedodržuje, porušuje i 
dvojpřikázání lásky! Bůh nemiluje sám sebe z celé své síly, duše, 
srdce! A už vůbec nemiluje svého bližního jako sám sebe. Vždyť 
kdo je Bohu bližní? Vždyť Bůh, zcela prostý veškeré sebestřednosti 
a sobectví, nemiluje sebe! 

Bůh je totiž sám na sebe mnohem přísnější, náročnější, než na 
nás. Dvojpřikázání lásky, které vnímáme jako strašně obtížné, 
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nedosažitelné, fantaskní, je ničím ve srovnání s Boží láskou 
k člověku. S láskou vytrvale zneužívanou, neopětovanou, 
ohýbanou a hlavně vnímanou pro vlastní, osobní prospěch, dobro, 
spásu. Kdepak pro ostatní. „To je přece podstata lásky, ne? Abych 
já se měl dobře!“ 

A přesto Bůh člověka vytrvale miluje. Zůstává věrný 
uprostřed lidské nevěrnosti, nedověry, chytráctví, pýchy, zla i 
slabosti a selhání. Ačkoli tím vlastně porušuje pravidla, která 
předkládá nám. Ale jak překvapivě je porušuje, protože Bůh 
„nekáže vodu a pije víno.“ Hospodin je Bůh, který „káže víno, a sám 
pije vodu!“ 

Protože my nemáme ani pomyšlení na to, že bychom milovali 
jako Bůh. Abychom bližní milovali víc než sami sebe. Ačkoli být 
milován chce úplně každý. A Bůh, podivně, od nás žádá méně, než 
co sám každodenně činí: Bohatě bude stačit, když budeme bližní 
milovat stejně, jako sami sebe. A před tím vším a v první řadě 
samozřejmě Boha! 

Protože když budeme milovat bližní alespoň tak, jako sami 
sebe, pak i věřit budeme pro dobro bližních alespoň tak moc, jako 
pro dobro vlastní. Naše náboženská praxe bude v takovém případě 
alespoň tak moc pro dobro, spásu, záchranu ostatních jako pro 
vlastní dobro. Ale možná se bude pomalu vyvíjet i ve víru vskutku 
Kristovskou! 

Protože pohané mají podíl na zaslíbení evangelia. Ačkoli je 
jim evangelium jedno. Neznají ho. V Boha nevěří. Ačkoli spoléhají 
na všechno a všechny možné jiné. Pohané už mají podíl na Boží 
dobré zprávě o spáse, záchraně a věčnosti v Ježíši Kristu. 

A tak, po vzoru Ježíše Krista a Boha Stvořitele, opakovaně 
odpovídejme na otázku: Kdo jiný má co dobrého z mé, naší, jejich 
víry v Boha? Komu tím prospívám(-e)? Komu je má/naše 
náboženská praxe prospěchem, nedejBože spásou? 

Protože Ježíšova víra, život i náboženská praxe jednoznačně a 
očividně byly právě takovými. Sám byl prospěchem a spásou 
dokonce všem. Ale stejně také Abrahamova – dokonce velmi 
hmatatelně! Stejně také víra apoštolů a dalších! 
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Co mají ostatní, moji bližní, cizí i nejbližší z toho, že já věřím 
v milujícího, sloužícího, vtěleného, ukřižovaného a vzkříšeného 
Boha? 

Protože dost možná nejsou ta Izaiášova zaslíbení až 
eschatologická – tj. až pro konec času, dějin a světa. Dost možná 
mnozí přijdou k takovému světlu Božího obrazu v lidech. A taky 
přiloží své ruce k dílu na vinici Páně – když uvidí, že na ní zcela 
samozřejmě makají ti, kteří se mají za „věřící.“ Ačkoli zadarmo, ve 
volném čase a často navzdory tomu, co je samozřejmé, lidské, 
přirozené a normální – i v církvi. 

Když uvidí, že „věřící“ na Boží vinici makají nejen 
samozřejmě, ale pro dobro ostatních. Cizích. Neznámých. Když 
uvidí, že věřící křesťané přemohli vlastní přirozenost, 
sebetřednost, pýchu i slabost a i v Boha věří pro spásu ostatních 

lidí. 
Vždyť to je nepostradatelná část kouzla Vánoc – v Ježíšovi, 

Bohu, Josefovi, Marii, mázích i pastýřích: Že žili, jednali, 
rozhodovali se pro dobro ostatních – i navzdory přirozenosti. A 
zdaleka ne jen o Vánocích! 

Také proto vánoční období není v křesťanství jednou, dvěma 
hodinami žranice a dárků. Není jedním dnem popíjení, pokeců a 
bouchání rachejtlí a jiných podivných způsobů lidského slavení. 
Vánoční období úmyslně trvá několik týdnů. Aby se člověk nechal 
proměnit. Aby se člověk nechal změnit. Aby taková změna 
přirozenosti mohla vydržet alespoň do dalšího vánočního období. 
Protože v ní bude člověk „naložen“ alespoň dva týdny. 

Aby se alespoň křesťané přestali ptát „a co z toho budu mít?“ 
Nýbrž „a jaké dobro z mého života, víry a náboženství mají 
ostatní?“ „Komu jsem prospěchem, dobrem, spásou, světlem Boží 
lásky, milosti, pravdy, spásy a věčnosti?“ 

„Komu jsem obrazem Božím?“ Amen. 

 
Píseň: NEZ466 – Slunce z hvězdy již vyšlo 


