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V knize Dobrý voják Švejk čteme o tom, jak jel Švejk s nadporučíkem Lukášek do Českých Budějovic. Do vlaku 

přistoupil plešatý pán – inspekční generál, který jel zkontrolovat posádku. Švejk nemohl ponechat pleš 

tohoto pána bez povšimnutí. Prohlásil, že je to jistě důsledek duševního hnutí v době šestinedělí, čímž 

inspekčního generála rozzlobil. 

Za éry George Bushe byl povolán do Bílého domu předseda Severoamerické divize. Čekal na prezidenta a 

přitom si ho jeden zaměstnanec spletl s číšníkem a vyhuboval mu, že nejsou dolité sklenice.  On ponížení 

snesl, inspekční generál ne. 

Každý z nás je raději obsluhován, obletován, oceněn, než abychom sami obsluhovali.  

Fil 2, 5.-8. 

5 Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši:  

6 Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,  

7 nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka  

8 se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.  

Na kolik vnitřně dokážeme prožít tyto verše? Jak velkou propast musel Ježíš překlenout, když ze sebe udělal 

před 2tis.lety malé dítě?  

Když se podíváme na nebe, díváme se na hvězdy. V dřívějších dobách lidé nevěděli, že jsou to planety. 

Dokonce se ani nechtěli dívat na hvězdy dalekohledem, protože jim to připadalo nepřípustné. Ještě na 

počátku minulého století si lidé mysleli, že existuje pouze naše galaxie. Kolem roku 1920 přišel Habbel 

s teorií, že je galaxií mnohem více. Dnes se říká, že jich je několik desítek tisíc miliard. 96% vesmíru tvoří 

temná hmota, která funguje na zcela jiných principech, než jaké  známe.  

Zkusme si představit něco nepředstavitelného – velikost vesmíru. Bůh je mnohem větší než vesmír. Proto se 

lidem při setkání s Bohem vždy rozklepaly kolena. A tento nepochopitelně velký Bůh se ponížil do malého 

dítěte. Navíc se narodil do nejchudších poměrů, do obyčejné rodiny a do chléva. Bůh nastoupil cestu ze shora 

dolů. Bůh je Bohem služebným. 

Izajáš 14, 12.-14. 

12 Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů!  

13 A v srdci sis říkal: "Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře setkávání 

na nejzazším Severu.  

14 Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit."  

I zde je popisován někdo, kdo se pohyboval směrem dolů, ale nedobrovolně. Někdo, kdo se chtěl povýšit, 

vyrovnat Bohu a byl shozen dolů. Jde o satana. Bůh chtěl jít dolů, satan nahoru. 

Mat 20, 20.-21. 

20 Tehdy k němu přistoupila matka synů Zebedeových se svými syny, klaněla se mu a chtěla ho o něco 

požádat.  

21 On jí řekl: "Co chceš?" Řekla: "Ustanov, aby tito dva synové měli místo jeden po tvé pravici a jeden po 

tvé levici ve tvém království."  
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Zde je touha šplhat nahoru na úkor jiných, touha rozkazovat jiným. Ježíš Kristus naopak přišel sloužit. 

Učedníci toužili jít nahoru, nabrali špatný směr. A špatný směr je hříchem. U těch, kteří potkali Ježíše Krista 

a vydali se jeho cestou, by tato touha měla zmizet. Měli bychom se snažit přiblížit druhým po vzoru Ježíše, 

ponížit se k jiným lidem. 

Mat 20, 26.-28. 

26 Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem;  

27 a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem.  

28 Tak, jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé."  

 

Zj 3,21. 

21 Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn.  

Naše církev má ve zvyku ztotožňovat se s Laodiceou, která má největší problémy, ale také největší požehnání. 

Není trůn v těchto verších stejný, jako je ten, který chtěl satan?  

Tento trůn je nám nabízen, ale nedá se  vzít násilím.  

Vánoce jsou o tom, že Bůh se snížil k nám. Snižme se i my k potřebným, k blízkým a takto napodobujme Boha. 
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