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Včera jsem si náhodou na nádraží vyslechl telefonát nějakého muže. Komusi velmi 

zdůrazňoval, aby se nejprve ptal, co za to, a až potom se zajímal o práci. 

Řekneme, že je to prozíravý a rozumný přístup. Proč by měl někdo něco dělat 

zdarma, bez jistoty zisku? 

"Mezi vámi to tak nebude…" Ježíš obrací naruby "rozumné" postupy světa a 

mluví o službě. Dokonce o takové, která nás může připravit o život - stejně, jako 

připravila o život jeho. Ježíš z pohledu světa nejednal rozumně. Dal se úplně k 

dispozici lidem. Písmo říká, že se "zřekl sebe sama". Ale slovo kenosis (Flp 2,7) 

znamená cosi ještě hlubšího. Ježíš se "zbavil sebe", stal se jakoby "ničím". Jakoby 

se dal zcela k dispozici: "Dělejte si se mnou, co chcete." Přitom dokud byl na zemi 

jako člověk, ještě se mohl "bránit" a jeho darování se jakoby nebylo úplné, vždyť 

musel spát, odpočívat… Když se však Ježíš stal Eucharistií, jeho darování se 

dosáhlo dokonalosti - dal se nám úplně do rukou. Nám hříšníkům, nám zlým lidem. 

Když přijímáme Eucharistii, přijímáme tím povolání následovat Krista včetně 

"být ničím", včetně "zřeknutí se sebe sama". Při těchto slovech si uvědomuji, jak 

moc to odporuje naší lidské přirozenosti - té deformované dědičným hříchem, 

kterou nazýváme starý člověk. A zároveň jak to nadchne tu křtem opravenou 

přirozenost člověka, kterou nazýváme nový člověk. Starý člověk chce ze všeho něco 

mít, nový člověk chce mít "jen" Krista, být s ním a být druhým Kristem… 

Velká slova, která potřebujeme přetavit do každodenní služby. 



Svatý Augustin v knize O Boží obci napsal tato slova: "Pravou obětí je každý 

čin, jehož motivem je zcela se oddat ve svatém společenství Bohu, čili je zaměřen 

na to dobro, které nás může udělat opravdu blaženými. Proto ani samo 

milosrdenství, kterým se pomáhá člověku, není obětí, pokud se neděje kvůli Bohu." 

Tato slova nás mohou zaskočit, když si uvědomíme, kolik našich dobrých 

skutků může být bezcenných, pokud nejsou primárně zaměřeny na Boha. Ale ať nás 

to nevede k malomyslnosti či sebelítosti, ale k odhodlání měnit své smýšlení a 

jednat vědoměji. Například vždy ráno si vzbuzovat úmysl, že všechny své 

povinnosti chci dělat s Bohem a pro něj. A prosit o vedení Duchem Svatým, 

abychom to, co je mimo naše povinnosti, uměli dát Bohu aktualizovaným úmyslem 

dříve, než to začneme dělat. Také je potřeba prosit Boha o dar rozlišování, zda to, 

co se od nás vyžaduje nebo co vnímáme v dané chvíli jako nezbytné, je také v 

Božích očích skutečně potřebné. Předejdeme tím mnoha situacím, kdy sice budeme 

konat dobro, ale jen "své", kdy sice budeme milovat, ale často ne tak, jak to daný 

člověk v dané situaci potřebuje… 

Postoj služby, zřeknutí se sebe sama nemůže být dílem pouze člověka. Starý 

člověk se tomu totiž vehementně brání - často úspěšně. Proto se modlím, "ať vám 

ze své bohaté božské dobroty dá to, že ve vás zesílí vnitřní člověk, aby Kristus 

skrze víru přebýval ve vašem srdci a abyste byli zakořeněni a upevněni v lásce. Tak 

budete také schopni pochopit - jako všichni ostatní křesťané - celou tu šířku i délku, 

výšku i hloubku, poznáte Kristovu lásku přesahující všechno poznání a dosáhnete 

plné míry Božích darů." (Ef 3,16-19). 

 

PS.: Pokud se ti zdá tento text hůře pochopitelný, tak si z něho odnes toto: Ať děláš 

cokoli - a to cokoli myslím doslova, včetně každého výdechu a nádechu -, ať je při 

všem s tebou Ježíš. Co nemůžeš dělat s Ježíšem, to odmítni. 


