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Když se ptáme kde zůstala Boží spravedlnost - proč má tak snadno navrch osočování lidí lidských a spravedlivých - 
když se ptáme, proč lidi masově dovolí, aby jejich kroky určoval hlavně strach (často hodně přebujelý) - a nebo 
pořád dokola opakované předsudky - proč se šíří nenávist - na úplně nepochopitelnou adresu... - a co s tím, když 
lidé, kterých bychom si třeba i rádi vážili - tohle ještě podporují  - a když to vypadá, že s tím sami nic nenaděláme - 
- ukazují nám v příbězích Písma na Hospodinova služebníka: Hle můj služebník, v němž jsem našel zalíbení! On 
přináší spravedlnost - zejména pro ty, jimž je upírána důstojnost - a jejichž nouzi ani lidství už nikdo nebere vážně. 
 
Kdy se ozvalo Hle můj služebník, v němž jsem našel zalíbení...? 
- ozvalo se to jako poselství naděje pro násilně přestěhovaný Boží lid. Nucené vysídlení z Jeruzaléma do 
babylonských končin je zbavilo důvěry, že jim Hospodin ještě může pomoci dostat se z té situace ven. Skončili bez 
perspektivy - jako církev i jako národ. 
A tu se mezi nimi začal potulovat dosud neznámý písničkář. Nebyl sice z žádného slovutného vladařského rodu - ale 
slova jeho písně je nutila - aby si zas začli pozorněji všímat Hových záležitostí: Jako překvapení od Hospodina v 
nich totiž zaznělo: "Hle můj služebník, v němž jsem našel zalíbení..." 
 
Tu píseň nikdo nečekal - a o to víc znepokojuje. 
V jejích slovech provívá Duch Boží - a ten když zavěje, vstane z mrtvých naděje. I ta úplně zadupaná. A proto ta 
píseň s nadějí slibuje konec bloudění: - v tom kolotoči, co jeho lid semlel, ukáže Hospodin, kde je nahoře a kde dole 
- dá pevnou půdu pod nohama - a především zas rozjede příběh zástupu povolaného na cestu vysvobozených. V 
temné divné mlze převrácených hodnot a beznaděje - kde se milosrdenství říká naivita a sobecké vychytralosti 
ctnost nebo předsudkům moudrost - slibuje Bůh zjednat jasno - oddělit pravdu a lež. 
Přitom se ale neupíná na žádného osvědčeného vůdce, který představuje jistotu pro většinu. Neukazuje na žádnou 
náboženskou nebo politickou hvězdu. Neříká - koukejte, teď přijde svalnatý krasavec - potomek rodiny, zaštítěné 
tradicí - mesiáš ze zkrachovalého rodu Davidova (k němuž se opakovaně upínalo očekávání synů Izraele) - 
osobnost, jejíž názory respektuje většina... 
Hospodin v té písni nabízí východisko - v příběhu vlastně bezejmenného služebníka. Jej obdařil sílou přímo 
stvořitelskou - Duchem nových počátků -  
- na něj vsadil.  
 
Hle můj služebník - v němž jsem našel zalíbení...  
Zvědavě se ptáme, Kdo to je? - ale nejprve máme slyšet - CO PŘINÁŠÍ:  
- přináší spravedlnost - nikoli jako odplatu (ať už zaslouženou či nezaslouženou) - ale jako zastání: jako 
vysvobození - záchranu - spásu... 
ustanovil jsem tě - abys - dal vyjít z žaláře spoutaným - a z temnot otroctví - do světla svobody a záchrany. 
To, čemu se říká spravedlnost, to v bibli začíná - jako vysvobození. Zapomínáme na to - když rezignujeme před 
poměry, kté znamenají ponížení druhých. Zapomínáme na to, když z Boha děláme ručitele Bích mlýnů - a zrovna 
tak, když křivácké poměry přijímáme s tím, že to tak Pán Bůh nejspíš chce... 
Zapomínáme na to - jako ti, kdo podléhají otupujícímu tlaku opakujících se křivd, zvůle mocných a vlastních pocitů 
rezignace... 
 
Služebník - ten připomene to pravé.  
- když se ozve jeho píseň - když zazní jeho poselství - tak jako ohlášení spravedlnosti. Té Boží - co přichází jako 
možnost nového začátku - jako rašení nového života - i náprava poměrů, kté ten život ubezdušují. 
Tu teď můžete prožívat navzdor zajetí právě těmi poměry, tím duchem doby, který ubezdušuje vás - ohlašuje nám 
prorok. Spravedlost - jako vysvobození - z toho, co čka opanovalo. Ze strachů a přístrachů - a taky spravedlnost jako 
proměnu pohledu na ty, kdo byli doposud odkopáváni a pošlapáváni jako zbyteční a nepotřební - nebo odmítáni jako 
hrozba. 
Osudy lidí, jejichž žití zůstalo osekané na "holý život" - pro ostatní někdy znamená - už nejsou hodni ani ochrany - 
ani respektu - ani soucitu. V očích ostatních klesli - na jakési "podlidi". Něco z toho zaznívá v tom, když jsou lidé 
nezaměstnaní či chudí označováni jako socky. Ještě víc toho v pohrdání, s nímž se leckteří zdejší žurnalisté či 
političtí představitelé vyjadřují o lidech na útěku - nebo o těch, kdo v jejich nouzi chtějí pomoci. 
Služebník na takové lidi i bolesti myslí s obzvláštním zaujetím.  
 
Jak to vysvobození k spravedlnosti služebník vyhlašuje? 



- pravdivě - a přitom s citem. Nekřičí - tak jako dokážou řvát zupáčtí lampasáci na čerstvé odvedence - hysterické 
učitelky na žactvo - nebo demagogičtí vůdcové na vystrašené občánky... Nevynáší se - tak jako se vynáší ten, kdo 
své poselství potřebuje opřít o své úspěchy - takže nakonec nemluví o ničem jiném, než kde byl a co všechno se mu 
podařilo... Nenechává se slyšet na ulici - jako dryáčnická reklama - nebo také agresivní evangelizátoři... 
Nerazí heslo - když se kácí les, lítají třísky - nedolomí ani takovou křehotinku jako je naštípnutá třina - má pro něj 
cenu i taková zbytečnost jako je čadící zbytek svíčky. Síla jeho poselství není jen pro silné, schopné, dravé typy, co 
uměj příležitost chytnout za pačesy. Je to právě naopak: Spolehlivost, síla, nosnost a pevnost jeho poselství - se 
projeví tím, že se zastane nepevných - křehkých, nalomených. Těm, na něž se nedá spolehnout, vyřizuje - ale váš 
Bůh s vámi počítá! Do zástupu Hospodinovy svobody zařazuje zpátky vyřazené - ty, kdo odpadli, i ty, kterým ti 
silní ve víře řekli, vy už nemáte nárok... 
 
A celé tohle evangelium zaznívá - jako Tóra. Jako vyučování - které otevírá cestu života - a ukázuje, kudy vede Bí 
cesta tímto světem. Jako písnička, ktá vyřizuje: opuštění budou slouti lidem tvým - ztrápení a chudí vyjdou z 
nesnází.  
 
Hle můj služebník, v němž jsem našel zalíbení... Kdo to je? 
Je to vždycky ten, s kterým jsme doposud nepočítali. Patří k povaze Hospodinova příběhu, že když se rozhostí 
beznaděj, bezradnost nebo víra ztrácí půdu pod nohama, ukazuje na nečekané a neuznávané týpky:  
- národům a civilizacím rozehnaným od babylonské věže - vybral na počátku bezdětného starce Abrahama - 
Izraelcům zotročeným v Egyptě vybral neúspěšného rebela a emigranta Mojžíše (však mu to pak taky cestou do 
zaslíbené země nejednou dali sežrat) - Judejcům tesknícím v tom babylonském vysídlení po lesku královských 
vůdců - ukazuje zas na docela nečekanou postavu - na proroka. Jeho písničky a kázání poslouchejte - jeho slovo z 
vás - lámající se třtiny - vybuduje zase můj lid. Lid, který vezme vážně mé dílo.  
Pohanství v nás - které spoléhá na sílu peněz, názory vlivných, záštitu v mocných - nebo schopnost zorientovat se a 
bez skrupulí vytěžit z každé situace, co se dá - ukazuje na mnohdy osamělé neskladné postavy, věrné ideálům 
lidskosti vhod i nevhod, padni komu padni. 
A v evangeliu nám takhle ukazují z nebe na Jše - to je můj služebník. Ten, který se při svém křtu ponořil do 
špinavého Jordánu - a vzal za svou špínu těch, kdo se tam očišťovali od svých hříchů. Ten, který se vydal plnit 
mesiášské poslání po boku těm, kdo poznali, potřebujem odpuštění. To je teď pro vás služebník - otvírající a 
zpřítomňující cestu Bí spravedlnosti. 
A když ho chvíli budem sledovat - a poslouchat - všímat si, jak přistupuje k lidem - a komu odpouští - a koho 
osvobozuje - a o koho se se soucitem zajímá  
- přijdem i na to - jak o spravedlnost zápasit - pro koho a pro co se nasazovat - a co má u Boha budoucnost. 
Amen. 
 
Ukazuješ na svého služebníka - a spravedlnost,kterou nese, Pane. Tak ukazuješ, jak se věci jeví z tvého pohledu. Tak 
dáváš klíčit naději, že může být jinak, než vykřikuje lidské zupáctví. Tak dáváš zaznívat hlasu tichému a jemnému, 
který rozsívá v lidských duších a tomto světě nepřehlédnutelné stopy naděje. Amen. 
 
Pořad bohoslužeb 
Píseň: 72,1 
In: Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným. Dal poznat své cesty Mojžíšovi, synům Izraele svoje 
skutky. Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný; nepovede pořád spory, nebude se hněvat 
věčně. Ps 103,6-9 
Píseň 209 
Modlitba 
Děkujeme a dobrořečíme za tvé milosrdenství Pane. Vždyť co bychom bez něj byli? Nejde nám to samosebou - 
přiznat se k příběhu tvého služebníka Ježíše. Vždy znova bereme vážněji ty kdo se dokážou prosadit (třebas i za 
každou cenu) - než jeho cestu spasitele věrného v uložené službě. Naše postoje vůči posmívaným a odstrkovaným 
svědkům pravdy, vůči lidem bezbranným a pronásledovaným, i naše neochota hledat řešení bolestí lidí v nouzí nás 
řadí k těm, kdo se nechali odradit Kristovou bezbrannou službou. Mnoho skutků, slov a postojů nám brání se 
samozřejmostí počítat s tvým milosrdenstvím.  
Rozpomeň se i na nás - i nám dej zakusit blízkost tvého království. Ujisti nás, že nám Ježíš stojí v naší nouzi po 
boku a vzal i naši nevíru a beznaděj na sebe - že i nám na jeho cestě otevíráš cestu záchrany. Amen 
1. čtení Mt 3,13-17 
Píseň 434,1-4 



kázání 
Píseň 632 
Ohlášení 
Přímluvy 
Ve jménu JKa předložme Otci i tyto prosby. Připojte se k prosbám společným zpěvem, Kyrie eleison! 
- prosíme, ať zvěst o vysvobození a možnosti naděje dosahuje i k lidem, jejichž život ničí zpupnost a 
nespravedlivost mocných. Prosíme za ty, kdo rozsuzují vinu a nevinu, kdo mají chránit lidi před násilím a 
nespravedlností. Kyrie eleison! 
- prosíme za ty, kdo zápasí o nastolení svobodných a spravedlivých pořádků na místech, kde vládne bezpráví, 
ožebračování, zotročování a fanatismus. Za obyvatele zemí, kde se všechny záruky spravedlnosti zhroutily nebo 
hroutí. Kyrie eleison! 
- prosíme za křesťany, - ať slouží tobě, tichému služebníku hospodinovské spravedlnosti. Za představitele církví ať 
neprotlačují do světa vlastní důležitost. Kyrie eleison! 
- prosíme za ty, kdo se ocitli v odloučení od svých blízkých - v nemocnicích, v domovech důchodců, ve věznicích, v 
detenčních zařízeních. Kyrie eleison! 
Vyslyš nás, když ve jménu tvého služebníka Jše společně voláme:  
Otče náš,  
Poslání: Oz 6,3.6 
Požehnání Ž 72,18n 
Požehnaný Hospodin Bůh, Bůh Izraele, který sám činí podivuhodné věci. A požehnané jméno slávy jeho na věky. 
Budiž také naplněna slávou jeho všecka země, Amen i Amen. 
Píseň 72,3.7 
 


