
Nedělní kázání, 14. 5. 2023 (Zdeněk Šorm) 

Čtení: Ef 1,17 – 23 

Text: Matouš 25, 31–46 

Sestry a bratři, 

spisovatelé nebo režiséři občas dělají to, že začínají svůj příběh od konce. 
V úvodní scéně nechají svého hrdinu vzpomínat, jak to vlastně všechno 
bylo. A pak se teprve začne odvíjet samotný děj. A podle toho, jestli hrdina 
vzpomíná doma, ve vězení nebo v nemocnici, už dopředu víme, nebo 
alespoň tušíme, jak dopadne. A tak ho vidíme z jiného úhlu, z hlediska 
konce. A lépe mu rozumíme. 

Totéž tu dělá Ježíš. Dává nám podobenstvím nahlédnout, jaké bude 
rozuzlení. To, co je rozhodující, není vždycky očividné. Je to věc důvěry. Ale 
my to v ní smíme vidět už teď, dopředu. Dozvídáme se: takové je kritérium. 
Tohle je měřítko. Podle něho se rozhoduje, jak pro nás všechno dopadne. 
Tak nám ten obraz podobenství pomáhá, abychom se v tom, často 
nepřehledném, ději, který prožíváme, zorientovali. 

A přece z něho možná máme, my věřící, trochu zamotanou hlavu. A zvlášť 
my evangelíci. Jak to tedy je? Takže nakonec soud podle skutků? Ne 
pouhou milostí? Ne pouhou vírou? A co vyznání Ježíše Krista? Na tom 
nezáleží? Že by ti vyvolení na pravici chodili do kostela nebo jestli věřili, o 
tom tu přece nepadne ani slovo. Takže to není rozhodující? To se 
nepočítá? Mezi věřícími a nevěřícími tedy žádný rozdíl není? Jak to vlastně 
je? 

Ježíš začíná scénou, kterou každý správný žid znal ze spisů, které 
pojednávali o konečném rozuzlení světového dění. Byly to spisy plné 
obrazů a vidění – tzv. apokalypsy. Před námi se objevují nepřehledné 
zástupy ze všech koutů světa, uprostřed stojí trůn nejvyššího a na něj 
usedá Syn člověka, aby pronesl konečný verdikt celých dějin. 

Člověk by čekal, že se tu tedy začnou řešit celosvětové problémy: Kdo 
zaneřádil planetu a způsobil ekologickou katastrofu; kdo je odpovědný za 
hrůzy světových válek; která velmoc byla více ďábelská a která naopak 
přispěla k míru; zda měli pravdu konzervativci nebo liberálové; muslimové, 
hinduisti nebo křesťané, popřípadě katolíci nebo evangelíci…atd. A 
Matoušův čtenář, který pravděpodobně hltal brakové apokalyptické spisy, 
zase nejspíš čekal, že se potvrdí jeho názor, že smradlaví pohani uvidí 

konečně triumfovat vyvolený národ, a pak půjdou do zahynutí. Podobně 
jako čtenář křesťanského braku, že uvidí oslavenou církev svatou a ostatní 
půjdou do horoucích pekel. 

A tu se najednou od Ježíše všichni dozvídají, že třídění probíhá napříč 
všemi národy a vyznáními prostě podle toho, jestli se někdo rozdělil o 
svačinu, nebo jestli si udělal čas na návštěvu. 

Očekávaná scéna světodějného tribunálu se najednou mění v domáckou 
scénu na salaši. Ovečky sem, kozlové tam. A rozhodující je sklenička vody, 
otevřený dům pro pocestné nebo chvilka pro nemocného. Od 
světoborných vizí nás Ježíš vrací do naší přítomnosti. Soustřeďuje naši 
pozornost na ty, kdo žijí vedle nás. Ne duchovní velkočiny, ale obyčejné 
vykonání toho, co je třeba – to je kritérium: 

„Hladověl jsem a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem cizí a 

přijali jste mne, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a 

navštívili jste mne, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou.“ Jako 
kolovrátek, jako dětská říkanka se nám to tu stále opakuje. Nejspíš proto, 
že tohle nestačí jenom slyšet. To se nám má – jako ta dětská říkanka – 
zautomatizovat, dostat pod kůži, vrýt do paměti. Protože taková setkání 
jsou dílem okamžiku. Vyžadují bezprostřední reakci. Jednáme v nich skoro 
reflexivně. Kdo to nemá v sobě jako „Paci, paci, pacičky“, ten bude nejspíš, 
až mu to dojde, pozdě bycha honit. 

A to jsou jenom příklady, které ukazují směr. Můžeme klidně dodat další: 
byl jsem podivín se složitou povahou a trpělivě jste mne snášeli; ublížil 
jsem vám a odpustili jste mi; byl jsem sám a udělali jste si na mě čas; tížily 
mě starosti a vyslechli jste mě; choval jsem se trapně a nesmáli jste se mi 
ani jste se mě nestranili; trpěl jsem v nespravedlivém systému a zastali jste 
se mne. 

To je zaostření pozornosti jinam, než bychom čekali. Zaostření zcela vedle 
nás, nebo lépe, přímo k nám. 

Ti pochválení spravedliví se ale diví. „Cože? To že jsme udělali? To musí být 
nějaký omyl, nevzpomínáme si.“ Tenhle údiv spravedlivých patří k tomu 
nejzajímavějšímu v podobenství. Vůbec si nejsou vědomi toho, že by Kristu 
nějak pomohli. Nechápou, co říká. Odmítají zásluhy, protože jsou 
přesvědčeni, že jim nepatří. Ale král jim vysvětluje: „Cokoli jste učinili 

jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ 



A pak ten kozí houf na levici: „Jděte ode mne pryč“ To je hrozné vyhlášení, 
když Kristus někoho posílá pryč. To je peklo – vzdalovat se pryč od Krista. 
Kristus se k nim nezná. A proč? „Hladověl jsem a nedali jste mi jíst, žíznil 

jsem a… - a zase ten výčet obyčejných skutků lásky, které se tentokrát 
neuskutečnili. Jděte ode mne, protože jste to či ono neudělali. 

Toho si dobře všimněme. Vina nebyla v tom, že by něco provedli, že by 
spáchali zlý čin. Hřích byl v tom, že čin chyběl, že nespáchali dobrý čin, že 
neudělali nic. Hřích byl v té nevšímavosti, nezájmu, nečinnosti. V tom je, 
bratři a sestry, vina dnešních hodných a slušných lidí, ve které jedeme i my 
křesťané, kteří se jistě nedopouštíme vyloženě zlých a hrubých činů, ale 
často se spokojíme právě jen s tím, že nám nikdo nic takového vyčíst 
nemůže. A teď slyšíme údiv těch zavržených na levici: Cože, tohle že bylo 
rozhodující? Ale jak jsme ti mohli posloužit, vždyť jsme tě neviděli? Kdyby 
to bylo jasné, že jde o tebe, to by bylo něco jiného!   

Ale o tohle právě jde, říká Syn člověka: já byl v těch potřebných, které jste 
si se mnou vůbec nespojili. Jejich bolest a nouzi nesu jako svou vlastní. 

S podobným bilancováním lidského života se, bratři a sestry, setkáme i 
v jiných náboženstvích. Například v egyptské knize mrtvých se spravedlivý 
mrtvý odvolává na své skutky. Právě na to, že dal hladovému chleba, 
žíznivému vodu, nahému oděv atd. Ale v Ježíšově podobenství je přece jen 
cosi navíc: totiž právě ten údiv – „Cože? Kdy jsme tě viděli? Jak jsme 
pomohli? Ale na to jsme vůbec nemysleli.“  

To je právě ten rozdíl. Ten Egypťan na to myslel. I farizeus na to myslel, 
když se dovolával toho, že plnil zákon, že má čisté svědomí. Ale ti na pravici 
prostě sytili hladové, oblékali nahé, aniž by přitom měli na mysli, že by díky 
tomu mohli před někým obstát, že by to byla jejich deviza. Udělali to 
samozřejmě, jako my při odchodu z domu zhasneme, zamkneme, 
koukneme se do schránky a pak se někdy zarazíme, jestli jsme to vůbec 
udělali. Zhasl jsem? S podobnou samozřejmostí oni posloužili. Udělali to 
prostě proto, že tomu druhému něco chybí, že už nemůže, že má hlad, neví 
si rady a je mu smutno. Kvůli němu, ne aby se to jim samotným počítalo, 
ne aby si tak vydělali na své spasení nebo zhodnotili svůj život. 

To je, sestry a bratři, na tom příběhu důležité. Ano je to soud podle skutků, 
ale ty skutky jím nejsou motivované. Dotyční je udělali, protože je někdo 
potřeboval, ne aby se jimi vykázali. Cílem nebyl ten soud a vlastní spása, 
cílem byl bližní. Takový život je požehnaný věčně. Život, který prostě 

odpovídá na potřeby druhých, a není si přitom ani vědom toho, že by 
vykonal něco velikého, ani si to pak moc nepamatuje.  

Že je takový postoj vzácný? Že my lidé obvykle myslíme a jednáme 
obráceně? Že i tohle podobenství bereme jen jako návod, jak na tom 
soudu uspět a naše pomoc mívá pak pachuť zbožné účelovosti, jejímž cílem 
jsme nakonec my sami? 

To je pravda. Ta aktivní nezištnost nám není vlastní, není samozřejmá. A i 
naše vůle na ní bývá krátká. Čím víc se snažíme být dobří, tím víc býváme 
zaměřeni sami na sebe.  

K té spontánní nezištnosti nás osvobozuje, inspiruje a probouzí až důvěra 
v toho, který sám sebe vydal, aby nás té obavy, zda obstojíme, zbavil. On 
také říká: „Nemyslete na vlastní spásu, myslete na druhé a důvěřujte, že se 
s ní pak setkáte darem. Nežijte pro ni, žijte pro druhé a ona vám pak bude 
přidána, nečekaně, navrch, z boží dobré vůle.“ To je ta milost. Ne jako 
rozhřešení, ale jako zdroj dobrého života. Ono nejspíš i v tom duchovním 
smyslu platí: „Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo 

však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.“ Amen. 

 


