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♫  161 Tebe Bože chválíme 
  
1.čtení: Mt 25, 31 – 40 

 
31  Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se 
na trůnu své slávy;  
32  a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od 
druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů,  
33  ovce postaví po pravici a kozly po levici.  
34  Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, 
ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.  
35  Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, 
byl jsem na cestách, a ujali jste se mne,  
36  byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste 
mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘  
37  Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a 
nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít?  
38  Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, 
a oblékli jsme tě?  
39  Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za 
tebou?‘  
40  Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili 
jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘  
 

♫ 635 Tvá, Pane, Láska 
 
text kázání: Mt 25, 40 
 

40  Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili 
jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘  
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Prosím vás, můžete mi říct, proč to děláte? Pracovat v sociálních 

službách – to řece není žádné terno! Už to slovo – „služba“! Jo, dát si 

posloužit. Přijmout nějakou službičku – to je něco jiného. Ale někomu 

sloužit? Jen si to poslechněte: 

- Rozdělit se o jídlo a pití, o to základní a nejnutnější, co člověk 

potřebuje k životu?  

- Cestující, poutníci, tuláci a běženci, složí hlavu v mém bytě? 

- Lidé bez důstojnosti, nazí – píše se, kteří jsou vydáni druhým 

napospas nebo nejsou s to splnit nároky naší společnosti. 

Najdou u nás pomoc, radu, zastání? 

- Lidé přehlížení a odepsaní, kterým nikdo neobětuje svůj čas, 

najdou ho u nás?   

- A ke všemu ještě kriminálníci, kteří si zvolili život za hranou! I za 

nimi máme přicházet. 

Nepatrní maličcí -  o kterých se píše v Bibli - nejsou jenom ti „naši“. 

Lidé, s kterými nás pojí nějaké pouto:  rodina, rasa, národnost, tedy: 

bílí, souvěrci, Češi, křesťané, Evropané, ale také ti, jejichž zvykům, řeči, 

myšlení vůbec, ale vůbec nerozumíme. Nepatrné, tedy přehlížené 

bratry a přehlížené sestry, nám biblické slovo i dnes staví před oči. Ne, 

netvařte se, že nejsou, jsou daleko, nebo jsou za plotem. Opak je 

pravdou! Jsou vedle nás. Třeba u sousedů nebo v mé ulici či v tomto 

městě.  

A vaše vnímavost vůči jejich nouzi je vysoce ceněna. Už to není služba, 

která člověka deklasuje. „Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých 

nepatrných bratří, mně jste učinili…“, říká Ježíš.  

Služba obstojí! Poskytovatelé služby, služebníci – a to nejenom profíci, 

ale každý z nás, kteří se vědomě rozhodneme ke službě, rozdělíme se, 

usilujeme o pomoc slabým, odstrčeným, opuštěným, děláme práci, 
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která dává našemu životu smysl a obrovskou cenu. Nežijeme život 

nadarmo a nenamáháme se zbytečně.  

Pak není důležité, jestli jsem pečovatel, vychovatel, farář, politik nebo 

prezident. Podstatné je, zda jsem na místě, kde žiji, pomohl byť jen 

jednomu jedinému potřebnému člověku. To každého služebníka vyjímá 

z šedé masy a dává mu jedinečný a neopakovatelný význam a jeho čin 

staví nad jakýkoliv jiný lidský výkon.      

 Amen. 


