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3Mojžíšova 19,5-10: Až budete obětovat Hospodinu hod oběti pokojné, obětujte jej tak, aby ve vás 
našel zalíbení. V den obětního hodu a v následující den se maso sní. Co by zůstalo do třetího dne, bude 
spáleno ohněm. Jestliže by se přece jedlo třetího dne, je závadné; Hospodin nenajde v obětníkovi 
zalíbení. Kdo by z něho jedl, ponese následky své nepravosti, neboť znesvětil, co je svaté Hospodinu. 
Bude vyobcován ze svého lidu. Až budete ve své zemi sklízet obilí, nepožneš své pole až do samého 
kraje a nebudeš paběrkovat, co zbylo po žni. Ani svou vinici úplně nevysbíráš, nebudeš na své vinici 
paběrkovat spadaná zrnka; ponecháš je pro zchudlého a pro hosta. Já jsem Hospodin, váš Bůh. 
 
Židům 4, 12-16:  Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na 
rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před 
ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. 
Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se 
toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; 
vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k 
trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. 
 
Lukáš 17, 7-10:  „Řekne snad někdo svému služebníku, který se vrátil z pole, kde oral nebo pásl: ‚Pojď 
si hned sednout ke stolu‘? Neřekne mu spíše: ‚Připrav mi něco k jídlu a přistroj se k obsluze, dokud se 
nenajím a nenapiji; pak budeš jíst a pít ty‘? Děkuje snad svému služebníku, že udělal, co mu bylo 
přikázáno? Tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: ‚Jsme jenom služebníci, 
učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit.“ 

 
Vysoká kvalita života Božích vyznavačů 

 
Dnešní čtení je určeno výhradně těm, do jejichž života se Hospodin nějak vlomil. Ti, kdo 
s Hospodinem mají zkušenost – vyvedl je z Egypta. V naší situaci jsme to my, kdo jsme 
v církvi, která svým založením, vznikem před 100 lety si připomíná Boží vlomení do 
našich životů. Jsme vyjmutou komunitou, čtení se nevztahuje na všechny lidi. Na okraj 
bych podotkla, že být členem církve ještě neznamená mít automaticky osobní 
zkušenost s Pánem Bohem.  
Slyšeli jsme pro naši dobu, kdy máme lednice, mrazáky, zdánlivě nepřiměřená slova. 
Přes tisíciletí, která nás od textu dělí, je však stále platný náboženský výklad těchto 
slov. A ten znamená: Veškerý kult má být vykonáván jenom a výhradně podle 
Hospodinových pokynů. Sníst maso ve dvou dnech znamená rozdělit se s ostatními. Je 
to nepřímý podnět k tomu při vědomí, jakou cenu má maso, a to Izraelci dobře věděli, 
tak aby se postarali, aby se dvou dnů spotřebovalo.  
Při sklízení obilí a sklizni na vinici to platí stejně. Překlad do češtiny zní jako nárok, 
výzva.  Přeložíme-li přítomným časem, pak jde o konstatování, co zcela běžně má 
fungovat a funguje v životě komunity, totiž ohled na lidi, kteří se tak dobře nemají. V 
komunitě se zcela běžně uplatňuje ohled na lidi, kteří vinici a pole nemají; oni se také 
potřebují najíst. Lidé v takové dobré komunitě se přirozeně sdílejí s těmi, kteří se tak 
dobře nemají. Takovou komunitou v naší době chceme, aby byla naše náboženská obec. 
Čím více je takových obcí v diecézi, církvi, tím větší dobrá komunita.  
 
 



Ježíšovo podobenství o služebníkovi a pánovi obsahuje významné sdělení, s jakým 
vědomím máme nést svěřenou službu v církvi. V církvi máme každý službu, nemáme 
být jen pasivními účastníky na bohoslužbách, slavnostech apod.  
Ježíše nazýváme a vnímáme jako svého Pána. Stejně tak je jeho významným titulem 
Velekněz, který má soucit s našimi slabostmi, protože sám na sobě všechna pokušení 
zakusil, ale nepodlehl jim, na rozdíl od nás. Ježíš v dnešním podobenství je služebníkem. 
Vzal na sebe způsob služebníka, slyšíme ve starokřesťanském zpěvu v listu Filipským 
(4,7).  
Služba je nepřetržitý úkol a neustálé plnění daných povinností. Služebník v podobenství 
jde z jedné činnosti do druhé. Jednu práci vykonal a hned má pokračovat v jiné. 
Duchovenskou činnost a působení v církvi také označujeme jako službu. Služba není 
časově vymezena jako povolání v rámci přesné pracovní doby.  
Služebník v podobenství skončil práci na poli nebo u stáda a chtěl si dopřát trochu 
odpočinku a pokoje. Místo toho dostává další úkol. Chtěl by, možná, slyšet poděkování, 
ocenění, ale místo toho má plnit další povinnosti. Být služebníkem znamení přijímat 
povinnosti a úkoly s vnitřní ochotou. Někdy to vyžaduje velké sebezapření.  
Podobenstvím nás Ježíš směřuje k vědomí naší stálé služebnosti. Není to snadné, 
protože v nás lidech je touha po ocenění, po uznání, po vyzdvihování zásluh.  
Služba Kristu v církvi i mimo ni nemá být neradostnou setrvačností. K vědomí naší 
služebnosti přistupuje současně fakt, že je to velká, zvláštní výsada. Vždyť můžeme 
pracovat na Božím poli! Vždyť můžeme pečovat o jeho stádo! Vždyť můžeme konat 
službu u jeho stolu a z jeho stolu se posilovat. Naše služba má smysl jen ve vztahu ke 
Kristu. V tom je výjimečná a odlišná od služby, která je pracovním poměrem. 
Máme možnost společně konat službu v církvi, ve které Ježíš sám je Pánem i 
Služebníkem.  
 
 
 

 


