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22. 1. 2023 – Nenápadný Bůh 
 
1. čtení: Mt 6, 1-3 
 
Píseň: NEZ330 – Odpusť 

 
Základ kázání: J 7, 1-10 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

mezi příkladnými lidmi v zástupu svědků Boží slávy není 
příkladnějšího a důležitějšího člověka, než je Ježíš z Nazareta. To 
neznamená, že ostatní jsou nepodstatní – naopak! Vždyť bez 
mnohých dalších věrných by se býval vůbec nenarodil, nebo by 
zemřel krátce po narození! 

Tak je Ježíš příkladný už tímto paradoxem: Je nejdůležitější, 
nezastupitelný, nenahraditelný. Je nejpříkladnější, nejlepší. A přesto 
nestojí izolovaně. Nežil izolovaně. Byl provázán, byl závislý také na 
věrnosti Bohu svých bližních. Dokonce mnoha dalších Bohu věrných a 
příkladných lidí. Stejně jako každý z nás, Také proto autor evangelia 
podle Matouše začíná Ježíšův příběh dlouhým Ježíšovým 
rodokmenem. 

Ježíš totiž nespadl z nebe. Není Spasitelem proto, že přišel 
z rozevřených nebes. Právě naopak! Ježíš Kristus je Spasitelem a 
Vykupitelem každého člověka, protože se narodil a žil život jako 
kdokoli z nás. Za stejných podmínek. Uprostřed stejného zla, utrpení 
a zkřivenosti. Ve stejném člověčenství a lidství. 

Ale nezhřešil. V ničem se nijak nevzepřel Boží vůli. Ve všem 
jednal tak, jak si to přál Bůh. Což by nemělo žádnou váhu, kdyby na 
svět sestoupil s andělskými zástupy z rozevřených nebes. Ale jestli se 
narodil jako stejně bezbranné miminko jako kdokoli jiný? Jestli se 
musel popasovat také z vlivem rodiny, doby, kultury a všeho dalšího 
jako každý z nás? 

Tak je z něj rázem safra Mesiáš! Kdepak rozmazlené královské 
princátko jako byl Mojžíš nebo Buddha. Ale nemanželské dítě rodící 
se uprostřed nenávisti, vraždění, nevěrnosti Bohu, zla, strachu – a to 
vše uprostřed Božího lidu. Ne pohanů! 
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Dnešní oddíl zdůrazňuje Ježíšovu ne-pýchu. O níž jsem mluvil 
už v úvodu kázání. Ježíš je samozřejmě pozván k tomu, aby si udělal 
dobrou reklamu. Aby byl slavný a důležitý a mocný a vlivný. Jak jinak 
by přece chtěl změnit svět? Svět přece stojí na mocných, slavných 
„tam nahoře!“ Svět přece nestojí, na tom, co je dole…ne…? 

Tak Ježíš odmítl a odmítá dodnes běžnou praxi i v církvi: Hlavně 
nezůstávat se svými skutky v ústraní! Hlavně mějme PR oddělení (z 
anglického Public relations – „vztahy s veřejností“). Protože ostatní 
členové a zaměstnanci církve přece nemohou a nemají mít vztahy 
s veřejností se závaznou vypovídající hodnotou! Faráři se přece 
nemohou vyjadřovat k  mediálním otázkám bez dohledu laiků a 
neteologů a marketérů – zejména když jde o záležitost vlastní církve! 

Je přece důležité se poplácat po zádech, když se nám něco 
povede! Kdo jiný to za nás v církvi udělá? Že by snad Bůh bral vážně 
naše dobré činy? Praktické doklady naší víry, lásky, naděje? 

V dnešním oddílu je situace o to závažnější, že jde o Ježíšovy 
bratry. Ne „jen“ o souvěrce, kamarády, spoluobčany, bližní. O 
biologické příbuzné. Kteří v Ježíše nevěřili. A navíc ho posílali na 
smrt. Protože právě v Judsku Ježíšovi ukládali o život – a proto tam, 
zatím, Ježíš nechtěl. 

To kdyby někdo měl pocit, jak byla Ježíšova rodina úžasná, 
příkladná, dobrá – a proto nezhřešil. Protože Ježíš byl naopak spíš 
z takové rodiny, jako starozákonní Josef. Z rodiny ujeté, šílené, 
příšerné. Všelijak zatížené, pošahané a hříšné. Asi jako většina z nás… 
Jinak by přece nežil obvyklý lidský život! 

Ježíš však své bratry nenačapal na tom, že ho posílají na smrt. 
Ježíš plánoval jít do Judska zemřít – aby zachránil i ty své příšerné 
bratry. Ale ještě nebyl vhodný čas. Ještě bylo třeba vykonat a říct 
mnoho jiného. Aby snad i ti Ježíšovy bratři dokázali pochopit Ježíšovu 
smrt v Judsku,kterou mu přáli. Protože jeho vzkříšení tamtéž. 

Ježíš jim zdůraznil, že právě to, co lidský svět obvykle považuje 
za důležité, důležité není. Většina mechanismů, na nichž zcela 
samozřejmě stojí mašinérie lidského světa je špatně a špatná. 
V dobrých skutcích vůbec nejde o to, aby se o nich hlavně vědělo. 
Abychom pro ně byli slavní a známí. Kdepak nějaké „verba movent, 
exempla trahunt“ – tj. slova hýbou, příklady táhnou. Vždyť i v Božím 
lidu příklady Božích věrných takřka vůbec netáhly a netáhnou! 
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Dodnes se ani lidé v církvích a sborech obvykle nedávají strhnout 
příklady těch, kteří přicházejí, slouží, obětují čas a síly a přítomnost 
pro dobro ostatních, cizích. Ani když se takovým dělá sebevětší 
reklama. 

Na činění dobra je důležité to, že činíme dobro. Samozřejmě 
podle Božího soudu, ne vlastního pocitu, názoru, úhlu pohledu nebo 
pouze nějaké tradice. Jak často jsou přece lidé hrdí na příšerná 
rozhodnutí! Jak často oslavují celé církve i národy rozhodnutí a činy, 
které jsou hrůzostrašnými genocidami, vražděním, chybami, 
útlakem, škodou a utrpením! 

A tak i Ježíš zcela odmítal „dobré rady“ svých bratrů. Raději 
zůstával se svými skutky v ústraní. Také proto většinu svého 
veřejného působení působil v Galileji! V té Galileji pohanů. Pro 
srovnání by tomu odpovídalo např. české pohraničí severočeského 
kraje. 

Protože tam byl potřeba nejvíc. Tam bylo Božího dobra potřeba 
nejvíce. Právě proto, že šlo o kraj opovrhovaný, odsunutý, mimo 
zájem. Protože tak šlo o lidi opovrhované, odsunuté, mimo zájem. 
Sice to byli Israelci, Židé – ale, domněle, spíš pohani. Tak co by mezi 
nimi dělal Boží Syn, Spasitel a Vykupitel?! 

Vtělený Bůh se přece nemůže dobrovolně brodit špínou hříchu 
lidského světa! Natožpak aby z ní někoho vytahoval! Musí přece 
hlavně do centra dění, změnit politické režimy a vládu, sám vládnout! 
Nemůže přece sloužit hrstce těch nejposlednějších ve společnosti – 
tím svět nejde změnit! Natožpak spasit! 

Vždyť bez slávy není moc. Bez slávy nejsou peníze. Bez slávy, 
moci a peněz přece nejde nikoho spasit, někomu pomoct, ne? 

A přesto ten Ježíš zase jedná zcela obráceně, než je lidský svět 
zvyklý. Než jsou i dodnes zvyklé někdy i církve. Protože říká a činí: Jo, 
jde. Dokonce jen tak lze někoho spasit: Osobní službou. Ne tím, že „si 
na to někoho zaplatíme.“ V českých církvích faráře a kněze dělat 
v podstatě nikdo nechce. Tak koho si zaplatíme? V české zemi skoro 
nikdo nechce dělat dětské nebo zubní lékaře – ačkoli ti jsou alespoň 
dobře placení – tak koho si zaplatíme? Jak nám ta sláva, moc, vliv a 
peníze spraví zuby? Uzdraví děti? Zvěstují Boží slovo? Přinesou 
spásu? Zachrání ze smrti? 
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Proto nakonec Ježíš do toho Judska jde. Ačkoli ho tam chtějí 
zabít. Jde tam tajně, inkognito, v převleku. Aby se o tom nevědělo. A 
taky se o tom nevědělo – nikdo ho v tom Judsku nepoznal (srv. 
následující oddíl). 

A aby byla stejná pointa úplně jasná: Když tohohle neznámého 
podivína všichni obdivovali v jeho znalosti Písem a teologie, Ježíš 
řekl: To není moje učení. To jsem si nevymyslel, nevykoumal já. To 
není můj dojem a moje chytrost. To není můj úhel pohledu na Písma, 
teologii, Boha a svět. Je z Boha. 

Proto sloužím v Galileji. Pohanům. Chudým, slepým, 
prostitutkám a celníkům. Proto jím s hříšníky u nich doma. Proto 
jsem přišel do Judska, kde mě chcete zabít. Pro vaše dobro. Pro vaši 

spásu. Pro vaši záchranu. Já z toho budu mít od vás akorát pohrdání, 
pohanu, posměch a smrt. Kdepak slávu a čest a úspěch. Nebo peníze. 
Nebo moc. 

Copak Bůh někdy usiloval o svou slávu? Úspěch? Moc? Vždyť 
uprostřed své každodenní milosti, kterou prokazuje každému 
člověku, činí své dobré skutky právě tak, aby sám nebyl nápadný, 
zjevný. Aby jeho pravice nevěděla, co dělá levice. Aby se nechlubil, 
jak se mu to nebo ono dobře povedlo. 

Tak, aby jeho dobrodiní zůstalo skryto i těm, kterým je činí. 
Pokud ti sami se nebudou namáhat pozvednou oči k nebi. Ale pokud 
ano, pak velmi snadno prohlédnou k Božímu dobrodiní. Na němž je 
božské nejen to, že neustále a bez přestání slouží dobru nás, hříšníků. 
Ale že to dělá nenápadně. Inkognito. Abychom si stále mohli vybrat 
dojem, jak skvěle to nebo ono děláme sami. Jak jsme úspěšní a nikoho 
nepotřebujeme. Jak si to nebo ono zaplatíme a zařídíme sami – nebo 
to na někoho hodíme. Jak jsme soběstační a ani Boha nepotřebujeme. 
Natožpak bližní. Natožpak, aby potřební potřebovali nás. 

Ačkoli to všechno je naprostá lež. Obzvlášť v církvích. Obzvlášť 
tam v církvích i zbytku světa, kde sloužit sloužícímu Kristu a Bohu je 
pod úroveň jejich věrných. Protože by to znamenalo špinavou práci 
uprostřed hříchu. Z níž obvykle neplyne žádné uznání ani vděk. Ale 
„jenom“ dobro a spása ostatních. 

Amen. 
 
Píseň: NEZ399 – Učiň mne, Pane, nástrojem 


