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Biblické texty:  

Zjevení Janovo 7,9-17: Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze 
všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé 
roucho, palmové ratolesti v rukou. A volali velikým hlasem: „Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na 
trůnu, a Beránkovi.“ A všichni andělé se postavili kolem trůnu, kolem starců i těch čtyř bytostí a padli 
před trůnem tváří k zemi, klaněli se Bohu a volali: „Amen! Dobrořečení i sláva a moudrost, díky a čest i 
moc a síla Bohu našemu na věky věků. Amen!“ Jeden z těch starců na mne promluvil: „Kdo jsou a 
odkud přišli ti v bílém rouchu?“ Řekl jsem: „Pane můj, ty to víš!“ A on mi řekl: „To jsou ti, kteří přišli z 
velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově. Proto jsou před trůnem Božím a 
slouží mu v jeho chrámě dnem i nocí; a ten, který sedí na trůnu, bude jim záštitou. Již nebudou 
hladovět ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží, neboť Beránek, který je před trůnem, je bude 
pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí.“  

Matouš 23, 1-12:  Tehdy Ježíš mluvil k zástupům i k svým učedníkům: „Na stolici Mojžíšově zasedli 
zákoníci a farizeové. Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou; ale podle jejich skutků 
nejednejte: neboť oni mluví a nečiní. Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami 
se jich nechtějí dotknout ani prstem. Všechny své skutky konají tak, aby je lidé viděli: rozšiřují si 
modlitební řemínky a prodlužují třásně, mají rádi přední místa na hostinách a přední sedadla v 
synagógách, líbí se jim, když je lidé na ulicích zdraví a říkají jim ‚Mistře‘. Vy však si nedávejte říkat 
‚Mistře‘: jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratří. A nikomu na zemi nedávejte jméno ‚Otec‘: jediný je 
váš Otec, ten nebeský. Ani si nedávejte říkat ‚Učiteli‘: váš učitel je jeden, Kristus. Kdo je z vás největší, 
bude váš služebník. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. 

Varování před zaběhaným církevním životem 

Evangelium Matoušovo, jemuž se nyní na pokračování o nedělích věnujeme, líčí nápadně rozsáhle 
konflikty, které měl Ježíš s farizeji a zákoníky, přesněji řečeno oni s ním. Byla to jakási šlechta mezi 
Izraelity, která však ve své většině spíše bránila rozvoji živé víry tím, že hlásala a nakazovala vnější 
dodržování Zákona, ne přímé hledání Boží vůle a Boží spravedlnosti. 

Ježíš napomíná starozákonní církev a společnost, kterých se svémocně chopili všelijací falešní 
vůdcové, veleknězi, zákoníci a farizeové na místo, aby v ní nechávali vládnout Hospodina. Toho jim 
stačilo vyznávat ústy, vnějšími očistnými rituály, zvláštními součástmi oděvu, oběťmi apod. To víra v 
Pána Boha nebyla a není ani dnes. A měli dobré bydlo.  

Slyšíme upozornění na možnou nevěru (nevíru v Pána Boha) – kdykoli a kdekoli. Záběr našeho čtení je 
mnohem širší, než se nám na první poslech zdá: je to varovné slovo pro křesťany v církvích všech dob, 
když praktický formalismus se vydává za zbožnost a víru. A to je slovo, které se vztahuje na každého z 
nás v církvi, ať jsme tzv. laiky či duchovními. Je potřebí lidem pomáhat, soucítit s nimi, učit se chápat 
jejich životní situaci; církev bude srozumitelná a pochopitelná, když bude lidem pomáhat, pak budeme 
moci také mluvit o tom, co nás k pomoci vede; totiž naše snaha napodobovat svým životem Ježíše, 
v kterého věříme jako viditelnou Boží přítomnost mezi námi.   

Nehrát si vnějšně na zbožné - ani před druhými ani před sebou samými, ale brát víru jako osobní 
rozhodnutí, usilovat o vřelý vztah s Pánem Bohem na modlitbách, při bohoslužbě, při písni, když 
mluvíme s druhými lidmi, když se rozhodujeme o pomoci druhým, když přemýšlíme a chystáme se 
nějak jednat. Zbožnost není žádná hra, je to stoprocentně pravdivý a živý příběh. Nesmí v něm být nic 
„jako by“. 



Jsme-li Kristovi, musíme se učit být ochotní ke službě, k pomoci, k oběti. Kdo se povyšuje, bude 
ponížen, říká takovým lidem a takové církvi samotný Ježíš. Nebo: Kdo je z vás největší, nebude šikovně 
manipulovat, nebude dokonce ani pouze krásně mluvit – bude váš služebník.  
Možná bychom se odvážili dodat, že třeba  se to neodehraje hned,  viditelně mezi lidmi, ale v Božím 
království již to tak je. 

 

 
 

Písně: 10, 28, 182 (3 sloky) 
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