
Ž 24, 3-6                                                                                                                                           3.1.2021 
1. čtení:    J 3, 1-18                                                                                          3.čtení (poslání):   Tt 3, 4-7 
2. čtení (základ kázání):  Ž 8, 3                            Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val 

proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou.  
Bratři a sestry, přečtená slova znějí už na první poslech hodně nepravděpodobně. Mohou snad 

nemluvňata a kojenci být mocnou ochranou proti nepříteli? Kdo by se na ně mohl spolehnout? Vždyť se 
nemohou postarat ani sami o sebe! Ani mluvit nemohou, jak je jasné už z jejich označení. A přeci, 
Hospodin z jejich úst buduje mocný val. Z úst nemluvících a bezzubých. 

Pán Ježíš ta slova použil, jak píše evangelista Matouš, když mu rozezlení velekněží a zákoníci 
vytýkali, že mu zástupy i děti provolávají slávu. Když ústa nemluvňat a kojenců, tak proč ne ústa jeho 
učedníků? To ale byla oslava a vyznání, žádný mocný val proti protivníkům. Vždyť víme, co později 
následovalo. Ježíš byl, přes podporu svých žáků a příznivců, nakonec zatčen a popraven. Tak jaký 
mocný val! A to byli dospělí lidé, co by mohly dokázat malé děti! 

Přesto byl takový pokus učiněn. Ve středověku byla vyslána do Palestiny dětská křížová výprava. 
Co prý nedokázali dospělí hříšní muži, to měli vybojovat nevinné děti. Samozřejmě Božím zázrakem. 
Takové zázraky ovšem Pán nedělá a nedá se k nim přinutit, takže poslali své děti na smrt, nebo (v o něco 
lepším případě) do otroctví. Jinak to ani dopadnout nemohlo. Může nám to připomenout, že Písmo 
nesmíme ohýbat podle svých představ a zneužívat ke svým cílům. 

Tak jak je to s tím mocným valem? 
Obvykle si je děláme sami. Zkoušíme to. Zabezpečujeme se jak jen je možno. Každý se 

pochopitelně snaží čelit svým potížím a třeba i pomáhat bližním v nouzi. Musíme si nějak obstarat 
živobytí, střechu nad hlavou a teplo. Jinak nejde přežít. Platí to tak pro všechno živé, nejen pro člověka. 
Je naprosto nutné se o sebe nějak starat. Ale výsledek platí jen v omezené míře, protože všechno 
nedokážeme zabezpečit. A také jen do smrti. Té už vůbec zabránit nemůžeme. Naše valy nejsou dost 
mocné, stále znovu se rozpadají a přes všechno vyspravování nakonec stejně jednou padnou. 

Ale Hospodin vybudoval mocný val ústy nemluvňat a kojenců.   Není tu nic o slovech, jen o 
ústech. Co se z nich ozývá? Pláč a křik. První, co malý človíček na světě pronese. Přišel na svět a 
oznámil to svými ústy. V tu chvíli přemohl smrt, protože narození je protiklad smrti. Smrt je stále s námi 
a obkličuje nás, ale při každém narození musí kousek ustoupit. Protože přišel nový život. Úplně nový, 
takový, jaký tu ještě nikdy nebyl. 

 Jenže každý život dříve nebo později podlehne. Také ti nově narození zase umírají. Po naší lidské 
stránce neobstojíme. Musíme žít také jinak než jenom tělem. To je to, co slyšel Nikodém od Ježíše, když 
se ho tajně, v noci, ptal na Boží království. Znovuzrozením se vstupuje do pravého a plného života, kde 
smrt už nemá žádnou moc. Ale tohle nové narození není tělesné – ani být nemůže. Je duchovní a to 
neznamená, že by bylo méně důležité, jaksi navíc. Je skutečně nové, trvalé a konečné. 

Jak to nové narození z Ducha přijmout, jak vejít do království Božího? Určitě ne nějakým (jakkoli 
mocným a velkým) výkonem. Mohou snad maličké děti podávat nějaké výkony? Určitě ne, a když 
Hospodin buduje mocný val ústy nevýkonných a nemluvících, tak to znamená, že jedná on sám a ty své 
bezmocné chrání jako matka své děti. Hájí ten mocný val, který vybudoval proti svým protivníkům a 
kterým zastavuje nepřítele planoucího pomstou. On to dělá – ne my. 

Nemusíme do nového roku vstupovat s pevným odhodláním splnit svá předsevzetí a závazky, jak 
se to dělává. Můžeme se spolehnout na Hospodina tak, jako jsou odkázána nemluvňata na své matky. 
Ten mocný val proti nepříteli nebudujeme my, ale náš Bůh. Je to val kolem nás? Nebo jsme my tím 
valem? Je to snad náš hlas, jako hlas nemluvněte a kojence, kterým Hospodin buduje mocný val? Kéž by 
tomu tak bylo! 

Usilovat o to díky Bohu nemusíme, ani bychom to nedokázali, ale je nutné přijmout skutečnost, že 
mu patříme, že jsme jeho děti. Pak v jeho síle můžeme dokázat lecos. I kdyby nás pak v nastávajícím 
roce mělo potkat cokoli, jako jeho děti obstojíme a věřím, že z nás může učinit svůj mocný val proti 
zlému. 

Děkujeme ti Pane, že jsi svým dílem v Ježíši Kristu postavil a upevnil mocný val proti nepřátelům – 
zmaru a věčné smrti. Že jsi nás skrze Ducha přijal jako své nově narozené dcery a syny. Opatruj nás, 
abychom zůstali v tvé milosti a v tvé moci. 

Amen 


