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KOMU BYLO MNOHO DÁNO, OD TOHO SE MNOHO OČEKÁVÁ 
Kázání ze soboty 23. 5. 2020 – Soňa Sílová 

 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 
 

žijeme ve zvláštní době a zvláštní čas máme aktuálně za sebou, leccos se vrací do 
běžného stavu a mnozí si říkáme: Co teď? A co nás to všechno snad mělo a může 
naučit. Komenský, který prožil těžký život s mnoha děsivými ztrátami, řekne po 
konci třicetileté války: „Je načase postarat se o to, aby se také srdce lidí po tak velkém 
běsnění vrátila k sobě navzájem.“ 
Jenže jak to udělat? Nejlepší bude začít sám/sama u sebe. 
Často říkáme a slýcháme, jak nám víra a vztah s Bohem pomáhají, a je to tak dobře a 
správně. Dnes bych ale ráda mluvila o možná poněkud jiném pohledu na to, co to 
znamená být křesťanem. Rozhodnutí se pro život víry je něco velmi, až děsivě 
zodpovědného a náročného, skoro až nebezpečného:  
L 12,47.48: Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho 
svěřili, od toho budou žádat tím více. Ten služebník, který zná vůli svého pána, a 
přece není hotov podle jeho vůle jednat, bude velmi bit. Ten, kdo ji nezná a udělá 
něco, zač si zaslouží bití, bude bit méně. 
Ale pojďme popořadě. Když se Ježíš chystá říct toto podobenství, Petr se nejspíš s 
obavami ptá, jestli to je vyřčeno pro něj a učedníky speciálně, anebo jestli se do toho 
schovají všichni lidé. Neschovají. Je to pro nás, kteří jsme do toho s Bohem šli a slíbili 
mu věrnost! 
Pánem je v tomto podobenství Bůh, Ježíš; služebnictvem všichni lidé a správci jsou 
ti, kteří si říkají křesťané. 
Správce má mít především, a hlavně dvě vlastnosti: být věrný, tedy být opravdu 
věřící a skrze víru, podle víry, ve víře jednat – vždy a neustále. Tou druhou vlastností 
je rozumnost, moudrost. 
Tyto dvě vlastnosti se projeví tak, že správce dělá, co má: včas rozděluje pokrm. 
A co je tím pokrmem, který máme rozdělovat? J 4,34: Ježíš jim řekl: „Můj pokrm jest, 
abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo… a Mt 4,4: Je psáno: „Ne jenom 
chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.“ Je to Boží 
slovo ať už ve formě Bible, či ve formě praktického života. 
Důležité je také ono „včas“ – kairos – rozpoznat vhodnou dobu a způsob. 
A ohledně druhého příchodu a přípravy na něj je vše řečeno 43. veršem: Blaze tomu 
služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. Tedy žádná sobecká 
příprava pro své vlastní spasení, ale služba druhým, která je trvalá a při níž mě 
přicházející Ježíš prostě zastihne. 
 

A co nevěrný a nerozumný správce? To je ten, který počítá, sleduje kalendář a 
hodinky (chronos), říká si, že pán dlouho nejde, a aniž by si to nejspíš uvědomoval, z 
Bohem daného úkolu se v podání takového správce stává paskvil. Pokrm už 
nerozděluje ve správný čas a ve správném množství a podobě, ale mlátí jím ty, kteří 
jsou mu svěřeni a sám se jím přežírá a opíjí – tedy zneužívá ho. Je možné se přejídat 
Božím slovem? Zdá se, že ano.  
 

Jak to bití a opíjení se vypadá? Na to se podívejme do 23. kapitoly Matoušova 
evangelia: 



Mt 23,1nn: Tehdy Ježíš mluvil k zástupům i k svým učedníkům: „Na stolici Mojžíšově 
zasedli zákoníci a farizeové. Možná si řeknete, že my nejsme farizeové a zákoníci – 
ale i jim bylo mnoho dáno a mnoho od nich právem Bůh očekával. A také proto jim 
Ježíš věnoval tolik času a tolik péče! Jako nám. 
1. Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou; ale podle jejich skutků 
nejednejte: neboť oni mluví a nečiní. – SOBOTNÍ ŠKOLA – SOBOTNÍ škola je rodinným 
stříbrem naší církve a jsme na ni oprávněně hrdi. Ale! Jsou naše dobrá a krásná slova 
vyřčená v sobotní škole v souladu s naším jednáním mimo sbor, v běžných a 
všedních situacích během týdne v práci, ve škole, doma, mezi přáteli? 
2. Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Obcházíte moře i zemi, abyste získali 
jednoho novověrce; a když ho získáte, učiníte z něho syna pekla, dvakrát horšího, než 
jste sami. – Jaká EVANGELIZACE, takoví lidé osloveni a takoví lidé v církvi – JSME 
povoláni zvěstovat a sami víte, jak je téma evangelizace obtížné. Možná patříte mezi 
ty, kteří se ptají, jak oslovit dnešního člověka, a to napříč celou společností, nejen 
určité skupiny. Možná to, že nás mnozí neslyší, není nutně jejich chyba, jejich 
zatvrzelost, ale naše neschopnost být s nimi, nezištně „neevangelizačně“ se s nimi 
přátelit a komunikovat, pomáhat, být pro ně. 
3. Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu – DESÁTKY – DALŠÍ v dobrém slova 
smyslu pýcha naší církve a nepřestává mě fascinovat věrnost a obětavost členů naší 
církve, ale i to se může stát v určitém okamžiku kamenem úrazu. Asi tehdy, kdy jsme 
se sebou tak spokojeni, že pro nás platí to, co jedním dechem Ježíš řekne vzápětí: 
Nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo 
třeba činit, a to ostatní nezanedbávat. 
4. Slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblouda spolknete! STUDIUM PÍSMA je skvělá a 
dobrá věc, ale jen do té doby, dokud vnímáme celý a podstatný smysl a 
nezadrháváme se na izolovaných jednotlivostech, na nichž bychom pak chtěli stavět. 
Ježíš sám přece řekl, co je nejdůležitější a na čem celé Písmo spočívá. 
5. Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Očišťujete číše a talíře zvenčí, ale uvnitř 
jsou plné hrabivosti a chtivosti. Slepý farizeji, vyčisť především vnitřek číše, a bude čistý 
i vnějšek. Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, 
které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty – 
ČISTÉ A NEČISTÉ – JE dobře, že jsme jako církev toto téma zvedli a pochopili, že je 
stále, trvale důležité. Ale pokud se nám to stane zdrojem pocitu nadřazenosti nad 
druhými a pouhou obsesí nesníst něco nečistého, pak jsme opět vedle jak ta jedle a 
to, co mohlo být proměňující silou k zodpovědnému životu ve všech ohledech, se 
stane jenom podivností, nad níž druzí kroutí hlavou nebo se pousmějí. 
6. Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a 
nepravost. – Jak se říká: „Navrch huj, vespod fuj.“ – Dnešní mladí (a nejen oni) nám 
odpustí leccos, ale nikdy ne PŘETVÁŘKU. Jsme-li křesťané, pokud jsme slíbili ve křtu 
věrnost Bohu, pak ho reprezentujeme, a to je velká zodpovědnost! Jsme stále 
chybující lidé, ale myslím, že i tak by mělo být mezi námi méně sporů o dědictví a 
majetek, méně nečestného jednání v podnikání a jiné práci, více zodpovědnosti vůči 
závazkům všeho druhu, více lásky k dětem, které se vydaly jiným směrem, než jsme 
chtěli… 
6. Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Stavíte náhrobky prorokům, zdobíte 
pomníky spravedlivých. – Neboli návrat k tradičním HODNOTÁM – ANO, ale hlasatele 
hodnot raději umlčet? Jsou hodnoty, o kterých si myslím, že jsou důležité, 
skutečnými hodnotami? Jak jednám s druhými, kteří to vidí jinak? 



 

V tom až možná deprimujícím výčtu toho, co znamená v podobenství o věrnosti 

služebníků ve 12. kapitole Lukášova evangelia – bití a opíjení se, pěkně uprostřed 
sedí to podstatné: to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto 
bylo třeba činit, a to ostatní nezanedbávat! Není to nic nového. O sedm století dříve 
nechal Bůh Micheáše napsat: „Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe 
Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil 
se svým Bohem.“ (Mi 6,8) 
 

Pojďme vzít vážně to, k čemu nás Bůh povolal. Připojme se, pokračujme, vraťme se: 
k rozdělování Božího slova ať už biblickými hodinami, či „pouhým“ dobrým životem. 
 

A pro případy, kdy se nám to nepovede, stále platí Micheášovo: Kdo je Bůh jako ty, 
který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví! Nesetrvává ve 
svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství. Opět se nad námi slituje, rozšlape naše 
nepravosti. Do mořských hlubin vhodíš všechny jejich hříchy, prokážeš věrnost 
Jákobovi, milosrdenství Abrahamovi, jak jsi za dnů pradávných přísahal našim otcům. 
(Mi 7,18) 

Amen 

 
SÍLA DRUHÉ ŠANCE 

Kázání ze soboty 20.03.2021 – br. Mikuláš Pavlík 
 

V Novom zákone existuje jeden rozsahom drobný list, že by pokojne mohol tvoriť 
dodatok, prípadne záverečnú kapitolu ktoréhokoľvek z veľkých Pavlových epištol. 
Je odlišný nielen dĺžkou, ale čiastočne aj obsahom (nie je vyložene teologický, je však 
hlboko ľudský a pastoračne citlivý). Pavol v ňom vlastným príkladom dáva návod na 
to, čo sa od predstaviteľov zboru, od spoločenstva veriacich ako celku očakáva 
pokiaľ ide o vzájomné vzťahy a ešte konkrétnejšie, ako sa zachovať k exemplárnemu 
hriešnikovi.  

Pripomeňme si, prečo apoštol napísal Filemonovi, s najväčšou pravdepodobnosťou 
staršiemu zboru v Kolosách, ktorý mu bol ako spolupracovník veľmi blízky. Rieši na 
prvý pohľad banálnu záležitosť. Zbehnutie otroka. Filemon je Pavlov osobný priateľ, 
ktorému ušiel z domu otrok menom Onezimus. Zdá sa dokonca, že si pred útekom 
pribalil na cestu z pánovho majetku niečo, čo mu nepatrilo. Onezimova cesta viedla 
do Ríma, kde sa chcel pravdepodobne vo veľkom meste stratiť. Vyzerá to tak, že sa 
tam dostal do problémov, a vyhľadal kresťanov, ktorým veril, že mu pomôžu. Vedel 
o nich z domu svojho pána, kde sa pravidelne stretávali. A tí ho priviedli k Pavlovi 
do väzenia.  

Tam Onezimus prežil obrátenie a pre apoštola nastáva kľúčová otázka – čo s ním? 
Má si ho nechať ako sluhu? Alebo by sa mal vrátiť späť k svojmu Pánovi? Rozhodol 
sa pre druhú možnosť – poslať ho späť k pánovi. Ak hovoríme o príhovorných 
modlitbách, toto je tzv. príhovorný list. (v. 9-14) List, v ktorom sa apoštol prihovára 
za milosť a prijatie pre človeka, ktorý spravil v živote prešľap.  

Pavlov apel na Filemona, aby zbehnutého otroka prijal späť už nie ako otroka, ale 
ako brata v Kristovi vysvetľuje, prečo Pavel zahrnul medzi čitateľov listu aj zbor. 
„Predstavujem vám vášho nového brata v Kristovi, prijmite ho, ako by som to bol ja“ 



– to je v jednej vete posolstvo listu. Všetci sa mali dozvedieť, že Onezimus sa vracia 
nielen späť k svojmu pánovi, ale že ho má medzi sebou privítať aj malý domáci zbor, 
ktorý sa schádza vo Filemonovom dome.  

Čo to urobí so zborom, ak sa do jeho stredu dostane bývalý zlodej a zbeh? Možno mu 
veriť? Nezopakuje sa to, čo sa stalo predtým? Pavlova charakteristika Onezima vo v. 
11 – „bol ti kedysi neužitočný“ – sa pravdepodobne týkala aj jeho vzťahu k zboru, no 
meno Onezimus znamená „užitočný“ – časté meno otrokov v Ríme.  

Ako sa zachovať k tým, ktorí by mali byť užitoční a nie sú?  

Apoštol Pavel je však presvedčený, že teraz pred nimi stojí iný človek – s novou 
identitou a novými postojmi. Je to list, v ktorom je zboru predstavený nový člen ich 
duchovnej rodiny. Je to prosba o prijatie utečenca, zbeha, človeka s pošramotenou 
minulosťou, „neužitočného“, ako to diplomaticky napísal apoštol Pavel. (Ako sa zbor 
zachová? Ako zvládne túto skúšku? A nielen zbor, ale aj jeho vedúci Filemon. Uveria 
Pavlovi, že sa môže aj neužitočný človek zmeniť? Prenesie na pôdu zboru svoj 
osobný problém so zbehnutým otrokom? Dokážu si Filemon a Onezimus umyť 
nohy?)  

Občas mi napadne, že ak by sme brali vážne Večeru Pánovu, tak by sa každý štvrťrok 
po jej skončení naštartovala nová etapa vzťahov v zbore. Všetky minulé nezhody by 
sa pochovali v akte umývania nôh. A na najbližšej VP by sme si už odpúšťali len 
zlyhania za posledné tri mesiace. Ak teologicky hovoríme o umývaní ako o malom 
krste, potom je to nový začiatok zboru i každého člena. Všetko minulé – to zlé – sme 
vyliali do umývadla so špinavou vodou z našich nôh. Odpustili sme si a začíname 
odznovu. Myslíte, že s touto predstavou som naivný snílek a idealista?  

Môže fungovať harmónia bez odpustenia? Môže fungovať harmónia bez prijatia 
toho druhého, ktorý je rovnaký hriešnik ako ja?  

Prieskumy ukazujú a nič s tým nespravíme, že väčšina ľudí prichádza do cirkvi kvôli 
vzťahom, väčšina odchádza kvôli vzťahom a väčšina zostáva v zbore kvôli vzťahom.  

Naša teológia hovorí, že Kristus sa pozerá na hriešnika, akoby nikdy nezhrešil – to 
je ospravedlnenie. Pozeráme sa aj my na hriešnikov v zbore takto? Akoby nikdy 
nezhrešili? (Je ťažko pochopiť, že na menovacom výbore zaznie: „Ten brat nemôže 
byť členom výboru združenia, pretože pred 20 rokmi...“)  

Kedy je zbor zborom? Kedy naozaj plní svoju úlohu a poslanie? Pavel v liste 
Filemonovi ukazuje na jedno kľúčové kritérium (a formálne ho nemáme nikde 
zakotvené, ani v ústave, ani v CP) )– ako dokáže medzi seba prijať človeka. Povedané 
biblickým jazykom: Zbor je zborom vtedy, ak koná službu zmierenia. Medzi Bohom 
a človekom, ale aj medzi sebou navzájom. Je to kritický moment, ktorý rozhoduje o 
našom práve byť zborom a v širšom chápaní i cirkvou.  

Uzdravenie zboru prichádza cez kajúcnych hriešnikov. Zbor žije a uzdravuje sa 
pokáním. Zbor potrebuje hriešnikov, ktorí sa neboja povedať a teraz mi odpusťte, 
že použijem tento výstižný český výraz: Podělal/podělala jsem to. Priznali by ste si 
to? Zbor žije a uzdravuje sa pokáním.  

Pred rokmi - vtedy ešte ako Saul – sa apoštolova prenasledovateľská misia do 
Damasku skončila tým, že po stretnutí s Kristom na niekoľko dní oslepol. Priviedli 



ho do Júdovho domu a v tme – o hlade a smäde – dúfal, že ho niekto príjme, že sa ho 
ujme, že mu niekto podá pomocnú ruku. Tri dni žil v neistote, odkázaný na milosť 
neznámych ľudí. Nakoniec za ním prišiel na Boží pokyn Ananiáš. Položil ruky na 
neho ruky a povedal: „Brat Saul... Pán Ježiš ma poslal...“ Brat Saul – nebolo veľa tých, 
ktorí mali odvahu ho takto osloviť. Predstavte si tú úľavu a radosť, keď zaznie z úst 
ľudí, ktorých ste ešte pred pár dňami ohrozovali na živote, zaznie slovo: Brat, brat 
Saul. Zbor v Antiochii splnil jedno z najdôležitejších poslaní – prijal medzi seba 
človeka, ktorý si to nezaslúžil a nazval ho bratom.  

Po mnohých rokoch Pavel – Pánov apoštol – prosí, aby tým slovom – brat – oslovili 
Onezima, jeho duchovné dieťa, „moje srdce“ – ako ho nazýva. Praje si, aby Onezimus 
prežil podobnú úľavu a radosť ako on v Júdovom dome v Damasku. Predstavte si, 
ako sa jeho list nahlas číta pred zhromaždeným domácim zborom u Filemona. To je 
ten kritický moment, od ktorého závisí, či bude Onezimus prijatý ako ich milovaný 
brat alebo ho budú naďalej pokladať za Filemonovho zbehnutého a 
nezodpovedného otroka. Je to test oprávnenosti existencie zboru.  

Z listu je jednoznačné, akú víziu zboru a cirkvi má Pavel. On toto nezaslúžené prijatie 
od členov v Antiochii zažil. Použil na to všetky svoje rečnícke či pisateľské 
schopnosti a kvality, aby zbor zahlasoval za. „Prosím ťa za moje dieťa, prijmi ho ako 
moje srdce, prijmi ho, ako mňa samého, ak ťa poškodil alebo ti je niečo dlžný, pripíš to 
na môj účet, ja zaplatím.“ Pripomína vám to Pavlovo „pripíš to na môj účet“ niečo z 
príbehov, ktoré Kristus rozprával svojim učeníkom?  

Je to cirkev otvorená, prijímajúca, odpúšťajúca, jednoducho kristovská. Zosobnená 
vo význame mena Filemon (Filemon - láskavý, milujúci, vrelý)  

Exkurz:  

List Filemonovi je výnimočný tým, že v ňom apoštol Pavel odkladá teologický habit 
a namiesto vieroučných formulácií vlastnou rukou píše list s prosbou o prijatie toho 
najposlednejšieho človeka na spoločenskom rebríčku vtedajšej doby.  

Apoštol odkladá aj habit administrátorský, hierarchický. „Hoci smelo by som ti mohol 
rozkázať v Kristu, čo sa sluší... nechcel som urobiť nič bez tvojho vedomia...“ Nepíše z 
pozície služobne nadriadeného, skúsenejšieho, priamo povolaného Kristom.  

Apoštol je evanjelista (aj vo väzení), teológ (Pavlov list Kolosanom je obhajobou 
Kristovho evanjelia pred synkretickým učením, ktoré do tohto zboru preniklo), ale 
aj pastier (záleží mu aj na tom, ako zbor medzi seba prijme nového človeka). (Milosť 
na začiatku listu, milosť na konci, ale milosť aj v posolstve.)  

V CP máme opísanú liturgiu a procedúru založenia zboru. Zo zborovej kroniky sa 
dozvieme presný dátum ustanovujúceho zhromaždenia. Zbor je však v skutočnosti 
založený až vtedy, alebo len vtedy, ak – symbolicky povedané - prijíma do svojho 
stredu podobných looserov ako bol Onezimus. Ak Filemon (milujúci, láskavý, vrelý) 
je zároveň charakteristika celého zboru. Malé domáce spoločenstvo v Kolosách v 
dome jeho vedúceho Filemona vytvorilo zbor až vtedy, keď medzi sebou privítalo a 
objalo brata Onezima.  

Na začiatku som povedal, že dostávam v diskusii s členmi zborov otázku, čo by som 
chcel v cirkvi zmeniť. Prajem si, aby v nej bolo čo najviac Pavlov, ktorí sa stanú 
sprostredkovateľmi zmierenia a a aj keď sú sami v nezávideniahdnej situácii, nájdu 



si čas na to, aby pomohli tým, ktorí si sami pomôcť nedokážu. Aby v nej bolo čo 
najviac Filemonov – láskavých, milujúcich a vrelých členov, ktorí dokážu odpustiť 
tým, ktorí ich sklamali, zradili a podviedli. Aby v nej bolo čo najviac Onezimov – 
hriešnikov, ktorí aj keď urobili a stále robia v živote prešľapy, neboja sa ich vyznať 
a chcú sa vrátiť späť ku Kristovým nohám a späť do spoločenstva. Ktorí boli kedysi 
neužitočnými, ale vďaka Kristovej milosti chcú byť platnými a obetavými členmi 
spoločenstva.  

Zbor má byť nielen teologickým a misijným strediskom, bohoslužobným centrom, 
ale aj miestom, kde ľudia milujú a prijímajú jeden druhého vo vedomí, že sú všetci 
hriešnici. Miestom, kde vládne Kristova harmónia vzťahov. „Podľa toho poznajú, že 
ste moji učeníci...“  

Amen 
 
  

PO ŽEBŘÍKU K PŘEKONÁNÍ STRACHU Z BUDOUCNOSTI 
Kázání ze soboty 21.3.2020 – br. Robert Řehák 

Nacházíme se v pohnuté době, jakou jsme ještě nezažili. Ještě před pár dny svět vypadal 
jinak. Měli jsme své jistoty a nic nenasvědčovalo tomu, že by se to mělo změnit. Ty jistoty 
jsou nyní otřeseny. Zažíváme strach z neznámé budoucnosti.  

Člověk by však ani v té nejtěžší chvíli neměl ztratit smysl pro humor. Právě ten nám dává 
možnost se povznést nad tíživou situaci a vnitřně ji porazit. Proto začnu vtipem: Jednou 
farář dorazí na mši, postaví se na kazatelnu a v rámci ohlášek oznámí: „Drazí věřící, mám 
pro vás jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Dobrá je, že už máme dostatek peněz na 
opravu kostela, ta špatná je, že peníze jsou zatím ve vašich kapsách!” Stejně i my – lék 
proti viru malomyslnosti a strachu z budoucnosti už máme: je v našich myslích a srdcích. 
Nejlepším lékem na tohoto víra je víra.  

Naše víra je víra v Boha Abrahamova, Izákova a Jákobova. Jsou jejich příběhy pouze 
popisem osudů historických osobností, nebo i poselství našich předků pro nás do 
vypjatých situací jako je tato?  

Podívejme se na jeden z klíčových momentů Jákobova života zapsaný v Gen 28:10: 
„Jákob vyšel z Beer-šeby a šel do Cháranu.“ To spojení ויצא vajece „i vyšel“ se zdá 
nenápadné. Jákobovi bylo už čtyřicet let (Gn 26:34). Jákob si žil spokojeně u maminky v 
„mamá hotelu“. Měl své jistoty a nic nenasvědčovalo tomu, že by se to mělo změnit. V 
Beer-šebě tou dobou běžel život naplno. Plný nejrůznějších činorodých aktivit. Lidé se 
však klaněli nejrůznějším modlám. Ty je odváděly od Boha, od jejich rodin, braly jim čas 
a vedly je ke službě mamonu.  

Z toho všeho je najednou Jákob vytržen. Hrozí mu smrtelné nebezpečí. Neví, co bude. Je 
sám v neznámé krajině. Ze strachu před Ezauem se neubytovává v nějakém opevněném 
městě či chráněném místě pro poutníky a karavany. Uléhá uprostřed pustiny na zem. 
Slunce zapadá, zmocňuje se ho tíseň. Je vydán napospas. Nemá ani polštář. Dává si pod 
hlavu kámen. Termín מראשתיו merašotav „v hlavách“ je neobvyklý. Jako by v té chvíli 
měl z těch starostí více hlav. Možná to znamená, že si kolem hlavy udělal kruh z kamenů 
proti dravé zvěři, která ho může kdykoliv napadnout.  



Když usne, tak se mu zdá sen: „Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k 
nebesům, a po něm vystupují a sestupují poslové Boží.“ Ten obraz žebříku hebr. סולם 
sulam je záhadný. Poslové Boží nejdříve vystupují a teprve potom sestupují. Jako by již 
předtím byli na Zemi...  

Podle midraše Berešit raba žebřík představuje říše, ve kterých židovský národ bude trpět 
až do příchodu mesiáše. První anděl představuje 70 let v Babylonském zajetí – vystoupal 
70 příček a pak padl dolů, druhý anděl představuje Perskou říši – vystoupal několik příček 
nahoru a padl, stejně jako třetí anděl představující mocnou Řeckou říši. Čtvrtý anděl 
představuje čas započatý římskou nadvládou. Jákob se v tom snu bál, že tenhle poslední 
anděl nikdy nesejde dolů, ale Bůh ho ujistil, že i tenhle poslední anděl jednou skončí.  

Tou nevyslovenou nadějí skrytou v midraši je, že každá – i ta nejhorší doba jednou 
pomine. Pominulo Babylonské zajetí, pominula Perská říše, pominulo Řecko i Římané, 
jednou pomine i to současné utrpení. Možná to ještě nějakou dobu bude trvat, ale 
nakonec pomine. Veškeré dění má pod nebem svůj čas. Nakonec však znovu nastane 

עת שלום  et šalom „čas pokoje“ (Kaz 3).  

Je tu však i duchovní výklad. Jedná se o mystické propojení země a nebe. Onen „vzestup“ 
může znamenat i vzestup vnitřního duchovního růstu a onen „sestup“ je sestup do 
vnějšího světa ke druhým. Právě v době krize je čas na náš duchovní „vzestup“ a 
„sestupování“ ke službě a pomoci druhým. Možná objevíme mnohé další věřící i nevěřící 
lidi, kteří jsou na této cestě nahoru a dolů s námi. Možná teprve tehdy opravdu uslyšíme 
ten hlas: „Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův.“  

Ve chvíli nezajištěnosti a vydanosti se Jákob poprvé setkává s Bohem. Nová životní 
situace je mu šancí zrevidovat svůj dosavadní život, přehodnotit své hodnoty a znovu 
hledat Boha. Jak říká v této době Tomáš Halík: „V době uzavřených kostelů je dobré 
otevřít Bibli a otevřít svou mysl a srdce k daleko hlubšímu prožívání víry než doposud.“  

Hospodin oznamuje Jákobovi i nám: אנכי עמך  anochi imach „Hle, já jsem s tebou. Budu 
tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale 
učiním, co jsem ti slíbil.“  

Boží přítomnost označovaná rabíny v židovské mystice jako שכינה šechina je s námi. Elie 
Wiesel o ní ve své knize Zlo a exil píše: „Protože existuje stvořený svět, protože lidé trpí, 
chce Bůh trpět s námi. Proto dovoluje své šechině, aby ho opustila a trpěla jeho jménem, 
s ním i s jeho tvory.“ Utrpení není trest, který by na nás Bůh sesílal. Bůh trpí s námi.  

Stejné zaslíbení dává i Ježíš: „Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, 
tam jsem já uprostřed nich.“ (Mat 18:20)  

I v těch nejhorších chvílích Bůh je a bude s námi, a zjeví nám nějaký סולם sulam žebřík, 
jako to udělal u Jákoba. Když si budeme navzájem pomáhat a povzbuzovat se, tak 
překonáme i ty nejtěžší chvíle.  

Dietrich Bonhoeffer se v době největší krize nebál postavit proti nacistickému 
pronásledování. Dokonce se přidal i k odbojové skupině proti samotnému Hitlerovi, což 
ho nakonec stálo život. Jeho vyznání je tu však pro nás i dnes: „Věřím, že Bůh ze všeho, 
i z toho největšího zla, může a chce učinit dobro. K tomu potřebuje lidi, kteří věří, že 



všechny věci mohou posloužit k dobrému. Věřím, že v každé tísni nám Bůh chce dát tolik 
síly odolat, kolik jí potřebujeme. Ale nedává ji předem, abychom se nespoléhali sami na 
sebe, ale jen na něj samotného. V takové víře musí být překonán každý strach z 
budoucnosti. Věřím, že ani naše chyby a omyly nejsou nadarmo, a že pro Boha není o 
nic těžší se vypořádat s nimi než s našimi domněle dobrými skutky. Věřím, že Bůh není 
žádným nadčasovým osudem, nýbrž že čeká a odpovídá na upřímné modlitby a 
odpovědné činy.“ 
 

 
STAL SE JEDNÍM Z LIDÍ 

Kázání ze soboty 20.4.2019 Praha Vinohrady – br. Michal Balcar 

Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, 
a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, 
stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to 
smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se 
před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí a k slávě 
Boha Otce každý jazyk, aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.  

Text, který je základem mého kázání, je jedním z nejzásadnějších teologických textů 
z hlediska takzvané christologie, tedy oboru, jenž se táže, kým je Kristus. Je 
považován za hymnus, tj. za text liturgický, jenž byl v prvotní církvi používán během 
bohoslužeb. Teologové se nemohou shodnout na tom, zda je předpavlovský, tedy 
zda ho Pavel pouze cituje, nebo zda je Pavel autorem.  

Jeho závažnost, ale tkví ve skutečnosti, že obsahuje jádro velikonoční zvěsti. To 
jádro, kterému většina obyvatel České republiky vůbec nerozumí. Dovolte mi tuto 
tezi doložit průzkumem, který citoval server iRozhlas. Ten říká, že na otázku: Jaké 
velikonoční zvyky dodržujete? odpovídá 74% že si vyzdobí byt a jen 24%, že na 
Velikonoce půjdou do kostela. To, co mě šokovalo, byla skutečnost, že celých 66% 
lidí bude uklízet. Z toho vyplývá, že neoblíbeným domácím pracím se bude věnovat 
třikrát tolik lidí než návštěvě bohoslužby.  

Někdo jiný na Facebooku glosoval Velikonoce jako svátek, “kdy jeden den umřela 
postava z oblíbené knížky a o dva dny později zase ožila”.  

Jen pětina obyvatel vnímá tento svátek jako něco zásadního z duchovního pohledu. 
Co o smyslu Velikonoc tedy říká christologický hymnus z listu Filipským? Že Ježíš se 
stal našim Spasitelem, protože byl vysoko, sestoupil nízko, aby byl znovu vysoko. 
Pojmenovává paradoxní, neintuitivní logiku, která říká, že cesta vzhůru vede 
směrem dolů, cesta k životu vede směrem k smrti. (To koresponduje s Ježíšovými 
výroky o tom, že ten, kdo chce zachránit život ztratí jej, zatímco ten, kdo život ztratí 
pro něho, získá ho navždy.)  

Kraličtí ve výkladech k šestidílce glosují tento hymnus takto: pravé přirození lidské 
se všechněmi vlastnostmi přijal, mdlobám, nemocem a všelijakým bídám a pokutám 
kromě hříchu poddán byl, lačněl, žízněl, ustával, rmoutil se.  

Jedním z klíčových termínů je zde slovo ekenosen – to doslova v řečtině znamená 
vyprázdnil se, tj. vzdal se své moci, vzdal se zadních vrátek. Přišel na zem jako 
bezmocný člověk.  



Verš o tom, že se stal jedním z lidí, je důvodem, proč jsem tento text vybral k 
dnešnímu kázání. Protože teologická závažnost mě v tuhle chvíli nezajímá. Hledám 
útěchu pro naše rozbolavělé společenství v tom, že náš Bůh ví, co prožíváme.  

Tento týden jsme prožili v emocionálním zmatku. V neděli jsme zažili jednu z 
nejkrásnějších svateb a radovali se z lásky Antonína a Sáry. A ve středu přišla 
smutná zprávy o Mirkově smrti. A dnes budeme žehnat krásnému miminku, Klárce 
Staňkové. To nejkrásnější i to nejkrutější, co život nabízí, v pouhých sedmi dnech. 

A tak je pro mě strašně důležité, že věřím v Boha, který tomu rozumí, který ví, jaké 
je to plakat nad někým blízkým a který ví, jaké je to se společně radovat. Věřím, že 
se s námi směje a s námi i pláče. 
 

 
STRAŠENÍM KE SPASENÍ? 

Kázání ze soboty 26.12.2020 – br. Radomír Jonczy 
 

Juda 17-23 

Sestry a bratři. Už hodně dávno jsem z kazatelny našich sborů neslyšel libozvučnou 
bibli kralickou, proto bych si text, který zde před chvílí zazněl, dovolil přečíst ještě 
jednou a v kraličtině. 

Ale vy nejmilejší, pamatujte na slova, předpověděná od apoštolů Pána našeho 
Jezukrista. Neboť pověděli vám, že v posledním času budou posměvači, podle 
svých bezbožných žádostí chodící. Toť jsou ti, kteříž se sami odtrhují, hovadní, 
Ducha Kristova nemající. Ale vy nejmilejší, vzdělávajíce se na té nejsvětější víře 
své, v duchu svatém modléce se, Ostříhejte se v lásce Boží, očekávajíce 
milosrdenství Pána našeho Jezukrista k věčnému životu. A nad některými lítost 
mějte, rozeznání v tom majíce. Jiné pak strašením k spasení přivozujte, z ohně je 
vychvacujíce, v nenávisti majíce i tu skrze tělo poskvrněnou sukni.  

Strašením ke spasení?     
„Jiné pak strašením k spasení přivozujte!“ Nespočítal bych, kolik kázání toto dané 
téma jsem z bible Kralické slyšel z kazatelen sborů, ve kterých jsem vyrůstal.  

“Bratři a sestry, vydávejme lidem svědectví. Včas i nevčas. A když na něj nebudou 
reagovat, přitvrďte a těm bezbožným, hovadným posmívačům bez Kristova Ducha, 
nažeňte hrůzu zvěstováním Božích soudů. Řekněte jim, že se na svět valí všemožné 
katastrofy a že přežije jen ten, kdo přijme přítomnou pravdu a stane se členem 
církve ostatků. To by bylo, aby se pod tlakem pudu sebezáchovy už konečně 
nerozhoupali.“  

Juda s evangelizací strašením nepočítá 
Přiznám se, že mi teprve nedávno při čtení ekumenického překladu došlo, že v listu 
Judově o evangelizaci strašením není ani zmínka. V řeckém originále jsem si pak 
ověřil toto znění: S těmi, kdo pochybují, mějte slitování; zachraňujte je z hořícího 
ohně. Mějte slitování i nad jinými, ale s obezřetností, ať se vám oškliví i jejich 
plášť poskvrněný tělem. 

Přátelé, Juda adresáty svého dopisu nevaruje před bezbožnými ateisty, ale před 
křesťany Kainovského, Kórachovského a Bileámovského typu. Víte, co ti tři měli 



společného? Všichni tři se tvářili zbožně, přitom však propadli duchovní pýše, jejímž 
prostřednictvím vzdorovali vůči samotnému Bohu. Jednoduše řečeno, Juda ve svém 
listu neřeší, jakým způsobem mají křesťané evangelizovat, ale jak se mají bránit vůči 
pyšným, rádoby zbožným pokrytcům.  

Křesťany nabádá, aby ke zmíněným falešným učitelům přistupovali s ohledem na 
míru jejich nakažení. S těmi, kteří ve své zvrácenosti ještě nejsou zatvrzelí, mají mít 
slitování a dělat všechno proto, aby je z ohně jejich nákazy vychvátili. Soucit však 
mají podle Judy mít i s těmi, kteří už své pyšné zvrácenosti úplně propadli. Mají k nim 
však přistupovat ve strachu, tedy s bázní a obezřetností, tedy tak, aby se od nich 
sami nenakazili. V žádném případě se jich však stranit a vyhrožovat jim Božími 
soudy, ale mají se za ně modlit.     

Znamení doby nejsou znameními konce  
Táta pravidelně usínal s tranzistorákem na prsou. Poslouchal totiž rozhlasovou 
stanici Svobodná Evropa a Hlas Ameriky. Nebyl sám. většina adventistů se tenkrát 
velmi zajímala o dění ve světě. Báli se, aby jim neuniklo nějaké to znamení konce.  

Pokaždé, když se na blízkém východě něco semlelo, jakože o konflikty v těchto 
končinách nikdy nebyla nouze, rostla jejich naděje na to, že už konečně bude konec. 
Mnozí z nich věřili, že se živí dočkají Ježíšova příchodu. Zemřeli a konce se nedočkali. 
Kde se stala chyba?  

Adventistický teolog Jon Poulien v jedné z přednášek modlitebního týdne CASD 
2008 zdůraznil:  
„Při pečlivém čtení Nového zákona zjistíme, že mnohé světové události, které 
křesťané považovali za znamení konce naší země, jsou ve skutečnosti jen 
znameními doby. Když Ježíš hovořil o znameních, neměl na mysli konkrétní 
události předcházející konec světa, ale události charakteristické pro poslední dobu. 
Učedníci se sice, stejně jako my dnes, pídili po znameních konce, on jim však nabídl 
jen znamení, charakteristiku poslední doby: „Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o 
válkách…, ale to ještě nebude konec.“ „Povstane národ proti národu a království 
proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. Ale to vše bude teprve 
začátek bolestí.“ (Tolik Jon Palien) 

Mnohé z toho, co Ježíš předpověděl, se v hojné míře začalo naplňovat už v prvním 
století našeho letopočtu. Poslední epocha světových dějin jednoduše začala už 
Ježíšovým vzkříšením. Zatímco Palestinu roku 31 charakterizoval mír, v 60. letech 
1. století se tam spustil válečný ryk a ze všech stran se šířily zvěsti o válkách. Za 
císaře Klaudia byl hlad. Často tam také docházelo k zemětřesením – v Laodikei roku 
60, v Pompejích roku 63, v Jeruzalémě v roce 64 a v Římě roku 68. Apoštol Pavel už 
ve své době prohlásil, že se evangelium rozšířilo mezi všemi národy. (Řím 16,26)  

Dodnes obdivuji neochvějnou víru svých otců a závidím jim naději na druhý příchod, 
která formovala jejich životy. Žádné zklamání je nedokázalo odradit od vyhlížení 
dalších znamení konce. Dnes však už vím, že se mýlili. Jon Poulien v již zmíněné 
přednášce napsal:  
„Znamení nebyla Ježíšem dána, aby podporovala spekulace o načasování konce a už 
vůbec ne proto, aby v lidech vyvolávala vlny strachu a napětí. Měla jen připomínat, 



že už od Ježíšova vzkříšení žijeme v poslední době, v poslední epoše světových dějin. 
Nemají nahánět hrůzu, ale pozvedat únavou a vyčerpáním klesající brady.“           

O adventu kážu, ale adventem nestraším 
Víte, někdy mi bývá vytýkáno, že má kázání nejsou dost adventistická, že málo kážu 
o znameních konce, posledních událostech a Jsem možná skeptický 
k senzacechtivým výkladům proroctví některých amerických evangelizátorů, 
odmítám spekulativní konspirační teorie. To však ještě neznamená, že dychtivě 
nevyhlížím Ježíšův návrat. 

Při své diagnose jsem se musel naučit žít s analgetiky, o to více je však pro mne 
důležitá naděje na novou zem bez smrti, žalu, bolesti a nářku. A netrápí mne jen 
bolesti vlastní. Stále hůř snáším trápení těch, které jako pastor na cestě života 
doprovázím.  

Po nové zemi však netoužím jen kvůli nesmrtelnosti. V počátcích své kazatelské 
služby jsem si myslel, že při aplikací nových metod kazatelské práce s Boží pomocí 
proměním církev i společnost. Později jsem doufal, že se mi alespoň podaří změnit 
atmosféru sborů mně svěřených. Dnes, když mi dochází, že jsem nedokázal změnit 
ani sám sebe, volám: „Přijď již brzy, Pane Ježíši.“  

Znamení doby znám, ale znamení konce a konspirační teorie s nimi spojované rázně 
odmítám. Vadí mi evangelizace zastrašování a těší mne, že i Ellen Gould White 
v srpnovém vydání časopisu The Advent Review and Sabbath Herold z roku 1881 
jasně napsala, že „motivace víry daná strachem z hrůz Božího soudu chutná po 
sobectví“.  

Strašení stresuje, ale nic neřeší 
Dodnes jsem nepochopil, k čemu může být dobrý podrobný jízdní řád posledních 
světových událostí. 

Když jsem před léty onemocněl nevyléčitelnou nemocí zvanou roztroušená 
skleróza, přinesla mi manželka útlou publikaci se základními informacemi o této 
diagnose. Naléhala, abych si vše pozorně přečetl. Ještě dnes cítím hrůzu, která se 
mne zmocnila ve chvíli, když mi začalo docházet, co všechno mne může v budoucnu 
potkat.  

Krátce na to mne však tady nahoře v bytě, kde jsem jako kazatel smíchovského sboru 
bydlel, navštívil bratr Balcar. S RS žil už několik let. Dobelhal se k nám do prvního 
patra a pravil:  

„Hlavně nepřemýšlej o tom, co bude. Žij současností, vychutnávej každý nový den a 
problémům, které se asi budou stupňovat, se nepoddávej. Příliš se nepozoruj, nelituj 
a makej, dokud to jen trochu půjde. Vyhledej si důvěryhodné lékaře, řiď se jejich 
radami a očekávej na Hospodina.“  

Ta jeho slova mne dodnes drží nad vodou a něco podobného říkám všem, kteří za 
mnou přicházejí s otázkou, jak přežít RS.             

Povzbuzování – nová evangelizační strategie CASD    
Žijeme v náročné době. Epidemie, která nás zachvátila, určitě patří ke znamením 
doby, na které Ježíš už kdysi dávno upozorňoval. Nezneužívejme je však k laciné 



evangelizaci. Nestrašme lidi koncem světa. Nepodílejme se na šíření neověřených 
konspiračních teorií a už vůbec je za každou cenu nepodpírejme výklady biblických 
proroctví.   

Ve svých kázáních, přednáškách a svědectvích se soustřeďujme na evangelium, 
radostnou zprávu o tom, že se složitá situace, ve které žijeme, Ježíš nevymkla 
z rukou. Připomínejme svým bližním, že si poslední slovo v dějinách lidstva pro sebe 
vyhradil mocný a milující Bůh, který nepřijde, aby se nám hříšníkům pomstil za naše 
nedokonalosti, ale aby nás zachránil.  

Amen 
 

 

A PŘECE NÁM PATŘÍ VŠE 
Kázání ze soboty 02.01.2021 – br. Michal Balcar 

2 Kor 6,2-10  

Úvod  
Narodil jsem se v roce 1975. Pamatuji si, dejme tomu, dobu od svých pěti let, aby se 
to dobře počítalo. Takže posledních čtyřicet let. A dovolím si prohlásit, že rok 2020, 
který právě skončil, byl tím nejhorším z oněch čtyřiceti. Samozřejmě, že pamětníci 
roku 1968, a ještě více pamětníci let 1948 nebo doby Protektorátu, by toto mé 
tvrzení zpochybňovali. Ale pro mou generaci je to prostě tak. Horší rok než 2020 
jsme nezažili.  

Začíná rok 2021. Bude lepší? Nevím, ale dost možná, že ne.  

Včerejšek byl dnem přání – co jsme si přáli? Všechno nejlepší do roku 2021? Ale 
současně tušíme, že ono to asi všechno nejlepší nebude.  

A přece…  
Vždyť je psáno: ‚V čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na 
pomoc.‘ Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy! Nikomu nedáváme v ničem 
příležitost k pohoršení, aby tato služba nebyla uvedena v potupu, ale ve všem se 
prokazujeme jako Boží služebníci, v mnohé vytrvalosti, v souženích, tísni, úzkostech, 
pod ranami, v žalářích, nepokojích, vyčerpanosti, v bezesných nocích, v hladovění; 
prokazujeme se bezúhonností, poznáním, trpělivostí, dobrotivostí, Duchem svatým, 
nepředstíranou láskou, slovem pravdy, mocí Boží. Jsme vyzbrojeni spravedlností k 
útoku i k obraně, procházíme slávou i pohanou, zlou i dobrou pověstí; mají nás za 
svůdce, a přece mluvíme pravdu; jsme neznámí, a přece o nás všichni vědí; umíráme 
– a hle, jsme naživu; jsme týráni, a přece nejsme vydáni smrti; máme proč se rmoutit, 
a přece se stále radujeme; jsme chudí, a přece mnohé obohacujeme; nic nemáme, a 
přece nám patří vše.  

Pavel v tomto oddílu klade proti sobě kontrastní výroky: křesťané jsou na jednu 
stranu podrobováni žalářům, nepokojům, vyčerpanosti, bezesným nocím, 
hladovění, a přece se vykazují  

bezúhonností, poznáním, trpělivostí, dobrotivostí, Duchem svatým, nepředstíranou 
láskou, slovem pravdy, mocí Boží.  

A ještě silnější kontrasty jsou v poslední části, kde souvětí obsahují spojku “a přece”.  



mají nás za svůdce – a přece mluvíme pravdu  
jsme neznámí – a přece o nás všichni vědí  
umíráme, a hle jsme naživu  
jsme týrání, a přece nejsme vydáni smrti  

Vidíte? První století obsahovalo mnoho mnohem horších roků, než byl pro nás rok 
2020. Pavel ví, o čem mluví. Ví, že život není lehký a občas je sakra těžký. A přece…  

My nejsme týráni ani pronásledováni, nehladovíme, ani nejsme zavíráni do žalářů. 
Ale moc dobře rozumíme posledním třem výrokům. Máme proč se rmoutit, a přece 
se stále radujeme. Ano, i my máme objektivní důvody, proč se rmoutit. Covid nám ze 
života vzal plno malých a některé velké radosti. I na nás doléhá celková otrávenost, 
únava a obavy z budoucnosti. Jen proto, že jsme křesťané, nejsme vůči tomu imunní. 
A přece se stále radujeme, protože naše radost není odsud.  

Jsme chudí, a přece mnohé obohacujeme. My nejsme chudí, ale bojíme se 
ekonomických problémů, které se blíží. A já je nechci nijak bagatelizovat. Toto ‘a 
přece’ nám ale připomíná, že pravé bohatství je jinde než na našich účtech. Pravé 
bohatství je v tom, když obohatíme druhé.  

A poslední: nic nemáme, a přece nám patří vše. Co nám patří? Přece poklad, který je 
v nebi. I kdybychom tady neměli opravdu vůbec nic, tak nám patří všechno.  

Pavel říká něco, co ve mně silně rezonuje:  
• okolnosti nerozhodují o tom, jak budu jednat  
• okolnosti nerozhodují o tom, co budu cítit  
• okolnosti nerozhodují o tom, kým jsem  

Opravdu nerozhodují? Není to jen líbivé hezké heslo? Vždyť i my jsme unavení, i nás 
to válcuje, i my jsme skleslí, i my jsme podráždění.  

Jak najít sílu v ono ‘a přece’?  

Musíme uvěřit, že nyní je čas příhodný, nyní je čas spásy. Pavel ví, že to není nikdy 
snadné, proto je tam dvakrát hle! Vidět to, že je čas příhodný, když nikdo ostatní ho 
nevidí, to je víra navzdory řečeno hellerovsky. Musíme uvěřit, že ty první dva verše 
celé pasáže říkají pravdu. Že on nás vyslyšel a že nám přispěl na pomoc.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STARÉ CESTY 
Kázání ze soboty 09.01.2021 – br. Martin Pavlík 

Sk 4,19-20  

Milé sestry a bratři,  

asi se shodneme na tom, že rok 2021 pořádně ještě ani nezačal a už se kolem nás 
dějí velké věci, které opět přepisují dějiny. Vůbec se nedivím těm, kteří mají dojem, 
že rok 2020 možná stále neskončil. Minulý rok byl rokem velkých změn, velkých 
zvratů, velkých ztrát a nevím, jaký nadpis byste mu dali vy, ale já nejspíš: „Díky, ale 
stačilo.“ Ocitli jsme se v novém roce a tento přechod od jednoho roku k druhému je 
pro spoustu z nás příležitostí k novým očekáváním, k novým vyhlídkám, k novým 
předsevzetím. A většinou si při tom všem klademe otázku, co dělat, co dělat nově, co 
začít dělat… Leden je prostě pro mnoho lidí především měsícem nových předsevzetí. 
Tuším, co si myslíte o novoročních předsevzetích a sdílím obecnou skepsi k jejich 
trvanlivosti. Proto jsem letos zvolil jinou taktiku a řekl jsem si, že se spíš než na 
otázku „co dělat“, zaměřím na otázku „co už nedělat“. Co z těch věcí, které jsem dělal, 
už dělat nechci, které je dobré opustit? Inspirovala mě k tomu píseň, která se 
proslavila ve filmu Zrodila se hvězda. Tato písnička je podle řady recenzí nejsilnější 
z celého filmu a jmenuje se Maybe it’s time, tedy Možná nadešel čas a dále se v ní 
pokračuje – možná nadešel čas, nechat některé staré cesty zaniknout/vymřít.  

Maybe it’s time to let the old ways die…  

Možná opravdu nastal čas po některých cestách už nejít a opustit je. Jaké cesty to 
jsou a jaké cesty to byly v případě některých biblických postav, tomu jsem se rozhodl 
věnovat své dnešní a příští kázání. Vybral jsem dvě biblické postavy, které měly také 
své staré cesty, které později opustili. A dnes chci spolu s vámi sledoval příběh první 
postavy. K četbě příběhu této postavy si nasadíme trochu jiné brýle a svou pozornost 
zaměříme na jednoho člověka, u kterého budeme stručně sledovat tři fáze, jimiž ve 
svém životě prošel a o kterých si myslím, že stojí za naši pozornost. Přečtu tedy tři 
krátké texty, které tyto tři životní fáze mapují nejvýstižněji.  

1. text (Mk 14,26-31)  

O které postavě je řeč? Apoštol Petr – výrazná osobnost evangelií, mluvčí učedníků 
během Ježíšovy krátké veřejné činnosti, jeden z prvních svědků Ježíšova vzkříšení a 
později vůdce prvotní jeruzalémské církve. Pro připomenutí kontextu textu, který 
jsem přečetl, musíme doplnit, že 14. kapitola představuje v Markově evangeliu velký 
zlom. Až dosud totiž Marek představoval Ježíše, na kterého se tlačí zástupy, davy lidí. 
Ježíš, kterého všichni hledají, Ježíš, ke kterému přicházejí všichni a odevšud, Ježíš, 
který uzdravuje všechny, Ježíš, nad kterým všichni žasnou, kterého všichni obdivují 
a o kterém všichni mluví. V této kapitole, kdy se blíží Ježíšova smrt, zazní také – 
celkem tvrdě a bez přípravy – že ho všichni zradí a že od něj odpadnou také všichni 
učedníci. A nejlépe z celé této kapitoly známe Petrova hrdinská slova, která jsme 
slyšeli: i kdyby všichni odpadli, já ne. Ježíš Petrovi řekne, že ho ještě té noci třikrát 
zradí. Ale Petr ho neposlouchá, brání se a začne ho ještě horlivěji přesvědčovat o 
tom, že ho nezapře, že o něm bude mluvit, i kdyby měl spolu s ním zemřít. Silná slova. 
Jak byste nazvali Petra v této chvíli? Sám pro sebe jsem si tuto první fázi, kterou 
sledujeme, pojmenoval slovy: Petr nezdravě sebevědomý. Budu o Tobě mluvit za 



všech okolností. Poslouchá Petr Ježíšova slova? Ne, je plný nezdravého sebevědomí 
a možná i víry, ale ve vlastní schopnosti. I kdyby všichni, já ne.   

2. text (Mk 14,66-71)  

Kolik veršů, nebo kolik hodin uběhlo od Petrových hrdinských slov k dalšímu 
zvratu? Petra se ptají: nejsi ten, který byl s Ježíšem Nazaretským? A Petr odpovídá: 
neznám toho člověka, o kterém mluvíte. Petr je jeden z těch, kteří nejen nemluví o 
Ježíši, ale nemluví ani s ním. Před chvílí v getsemanské zahradě Petra Ježíš 
několikrát vyzývá, aby s ním mluvili, aby se s ním modlili, aby bděli, a oni usínali, 
zavírali se jim oči a doslova je tam napsáno, že nevěděli, co mu odpovědět. Petr 
nemluví ani s ním, ani o něm. Těžký zlom a pasáž, která končí Petrovým pláčem. Jak 
nazvat Petra nyní? V této druhé fázi vidím Petra selhávajícího a pokořeného. Prožili 
jste i vy ve svém životě víry takový moment?  

3. text (Sk 4,19-20)  

Dnešní text ke kázání ale připomněl ještě jeden moment z Petrova života. Nalistujte 
si se mnou poslední třetí text. „Nemůžeme mlčet.“ Nemůžeme nemluvit, nemůžeme 
mlčet, říká Petr. Je to pravda? Má Petr pravdu? Co způsobilo tuto změnu? Co 
způsobilo, že Petr nemůže mlčet? Petr stojí před židovskou radou, která mu nařizuje, 
aby už nikdy nemluvil v Ježíšově jménu. Všimněte si 2 věcí – jak Petr opět zastupuje 
ty, kteří se hlásí k Ježíšovi, a jak opět stojí před otázkou, které byl ve svém životě už 
jednou vystaven. Mluvit, nebo mlčet? To v textu není náhodou. Vrací nás to v Petrově 
příběhu o pár týdnů a měsíců zpět. Tentokrát však Petr odpovídá. Přišel Kristův kříž, 
nastalo Kristovo vzkříšení, uběhl nějaký čas a Petr prožil něco, o čem nemůže mlčet. 
Petr nezdravě sebevědomý. Petr selhávající a pokořený. Petr obrácený.  

Nejprve sebevědomě mluvil, když měl možná mlčet, později mlčel, když měl nejspíš 
mluvit, a nyní podle svých vlastních slov mlčet nemůže, musí mluvit.  

Tři životní fáze, tři posuny v Petrově příběhu. Možná tři (nutné) fáze v životě 
každého křesťana. Dnes dopoledne před námi, sestry a bratři, vyvstávají dvě otázky 
a míří přímo k nám:  

1) V jaké z těchto fází se nacházíme my? V jaké z těchto fází mluvíme nebo 
mlčíme o Bohu?  

2) Kterou z těchto fází, resp. kterou z těchto starých cest máme nechat 
zaniknout? Kterou cestou už nejít?  

Přeji sobě i vám, abychom v tomto roce měli moudrost od Boha v rozhodování, 
jakými cestami už nejít. A jestli je to stejně jako v Petrově případě spoléhání na 
vlastní schopnosti, tak ať nalezneme sílu se v životě změnit a spolu s Petrem se učit 
spoléhat na pravdivost Kristových slov. Přeji nám také dostatek odvahy v 
rozhodných chvílích, kdy poznáváme, že nemůžeme mlčet, protože chceme mluvit o 
tom, co jsme viděli, slyšeli, co jsme prožili a s Kristem prožíváme každý den.  

Amen 
 

 
 
 



VĚŘÍM V MOC BEZMOCNÝCH 
Kázání 9.1.2021 Praha – Krč – Josef Dvořák 

K politické atmosféře v naši zemi, k lidem bez morální kotvy, a k událostem 
násilného vniknutí do amerického symbolu demokracie, práva a svobody – do 
Kapitolu – si dovolím reflektovat, co o roli mocných lze vyčíst z nadčasové kapitoly 
Písma.  
 

Ve Starém zákoně, v knize Rút čteme jméno Elímek – ten byl zbožný muž, jeho 
jméno mluví, vyznává, kdo je pánem jeho života. Toto jméno v Bibli najdeme jen 
jednou. „Elímelek“ přetlumočeno do našeho jazyka znamená: „Můj Bůh (je) král“. 
Nebo zkrátka: „Bůh je král“.1 Takové vyznání je důležité, klíčové a mělo by být 
zjevné i v našich životech. Předpokládejme, že odkazuje k Bohu Hospodinu. Nejen 
pro aktuálnost se nad vyznáním pozastavme. 
 

Vyznání – Bůh je král – zaznívá do „dnů, kdy soudili soudcové“ (Rt 1,1), zaznívá do 
časů, trvajících asi 200 let po vyjití z Egypta a smrti Jozua, kdy se říkávalo „nebylo 
krále v Izraeli“ (Sd 21,25), kdy tmelicí silou byl teokratický svaz kmenů Izraele. 
Tedy králem Izraele byl vskutku jen Bůh Hospodin povolávající si do konkrétních 
událostí charizmatické vůdce, muže i ženy. O tom nás zpravuje biblická kniha 
Soudců. V pozadí zprvu Izraelem odmítané královské instituce byla obava i 
nedůvěra k moci nad životy rodin a národa soustředěné v rukách člověka.         
3. Kniha Mojžíšova, čtvrtá kapitola, pojednává o možnosti rituálně se očistit od 
hříchů, doslova od neúmyslně způsobených chyb či vin. A vina, byť neúmyslná, 
může být hrozná, drtivá, člověka či rodiny, národ a jeho generace může ničit (nejen 
děsit). Právě náboženství, lépe řečeno křesťanskost pomáhá vinu nést a přetavit 
ji vyznáním i odpuštěním (Bohem i lidmi) do opravdové zbožnosti, pokorného 
zlidštění shůry. Hebrejské slůvko chatát, zhřešit, znamená minout se cílem, 
šlápnout vedle, označuje zlomený vztah či ne-vztah vzniklý minutím se např. dvou 
lidí v rámci svých životů. Do takových situací zaznívá Hospodinovo slovo skrze 
Mojžíše přetlumočené k Izraelcům:  
 

„Duše, když (hebr. kí) šlápne vedle (mine se cílem) neúmyslně od každého 
přikázání Hospodinova…“ (Lv 4,2) A následuje „kazuistika“:  
- „JESTLIŽE (hebr. im) ten VELEKNĚZ ŠLÁPNE VEDLE (mine se cílem) kvůli lidu 

(k potupě lidu) …“ (Lv 4,3)     
- „JESTLIŽE SE (hebr. im) celý pospolitý (svědčící) IZRAEL NEÚMYSLNĚ NĚČEHO 

DOPUSTÍ (zmýlí se, hebr. š-g-g) …“ (Lv 4,13)     
- „JESTLIŽE (hebr. im) DUŠE JEDNA ŠLÁPNE VEDLE (mine se cílem) NEÚMYSLNĚ 

Z LIDU TÉ ZEMĚ…“ (Lv 4,27) 
- „PROTOŽE (neboť, když, hebr. ašer) PŘEDÁK (kníže, princ, pára, hebr. násí) 

ŠLÁPNE VEDLE (mine se cílem) A SPÁCHÁ (činí, koná, hebr. ʻ-s-h) proti 
jednomu ze všech přikázání Hospodina, Boha našeho…“ (Lv 4,22)     

 

KDYŽ – JESTLIŽE – PROTOŽE. Rozdíl je důležitý. Nevyčteme jej z Bible kralické, ani 
z řecké Septuaginty, ani z latinské Vulgáty, ale některé verze Českého ekumenického 
překladu ten podstatný detail z původního textu věrně převádějí. V čem spočívá 

 
1 České převody biblických jmen, není-li uvedeno jinak, čerpám z Hellerovy celoživotní práce shrnuté v knize 

Výkladový slovník biblických jmen. 



význam té výpovědi? Kněz, člověk, Izrael coby celek – ti všichni mohou, ale 
nemusí, šlápnout vedle. Ti, kteří druhým panují, předák, kníže, princ či později 
král, se nevyhnutelně minou některými svými záměry, nemluvě o zlovolných 
cílech úmyslných, programových. Moc v lidských rukách se pojí se selháváním. 
Je třeba s ním s určitým nadhledem počítat. Své chyby, chyby mocných, mají vůdci či 
panující (různé úrovně) pokorně předně před Bohem vyznávat. Proto Bohu snad 
nejmilejší král starého Izraele byl David, česky „Milý“, „Miláček“, autor (nejen) 
kajících starozákonních modliteb (žalmů). Toto neznamená, že schopní a 
obdarovaní či Bohem povolaní nemají do pozice mocných vstupovat, jak vysvětluje 
Jótamova bajka: Stromy si volily krále. Oliva královské poslání odmítla, fík, 
dokonce ani vinná réva povolání stát se králem nepřitakala. Olivovník se 
nechtěl vzdát své tučnosti uctívanou bohy i lidmi, fíkovník své sladkosti, vinná réva 
svého moštu rozradostňujícího bohy i lidi. Zato trnitý keř, doslova též bodlák se 
králem ochotně stal. (Sd 9,8–15).  
 

V těchto dnech jsme svědky v přímém přenosu odhalení zlého, jak člověk (americký 
prezident) baží po moci pro moc. Není schopen ji předat. Všechny demokracie – a 
my v Čechách nevyjímaje – můžeme čerpat ponaučení: dát si pozor na to, koho si 
volíme. I při vědomí, že nade vším lidským panováním svrchovaně kraluje Pán 
jsoucna, Hospodin, Bůh náš – „Bůh je král“ – tak vyznáváme, podle toho žijeme. Podle 
toho žil i prezident Václav Havel, který byl podle Radima Palouše věřící muž 
(Dobrodružství pobtu ve zdejším). Právě prezident Havel byl v Kongeru Spojených 
států amerických přerušen více než třicetkrát během své slavné promluvě svou 
českou angličtinou (21. února 1990).2 Havel má bustu v Kapitolu. Ve zpravodajství 
ČT jsme mohli my Čechoslováci zahlédnout, jak útočník na Kapitol na Havlovu 
podobiznu nasadil „trumpovskou kšiltofku“. Tím se tito násilníci neuctivě dotkli 
našeho silného symbolu. Mimo jiné také proto, jak Havel svou funkci přijal 
a vykonával: „Václav Havel… je věřící. Velmi opatrně používá slovo Bůh…,“ praví 
Radim Palouš a v Dopisech Olze sám Havel vyznává, že se nechává Pánem Bohem 
zkoumat – jistě také proto prezidentoval pokorně3 – vědom si (mimo jiné) moci 
bezmocných.4 Jeho postoje a hodnoty mluví a vyznávají: „Můj Bůh (je) král“.  
 

Role mocného vyčerpává. Otce současné anglické královny kralování k smrti 
opotřebovalo. Vůdcovství a vláda by měly být službou, nikoliv seberealizací, 
sebepotvrzením. Moc je z hlediska křesťanské víry lídrům propůjčena shůry.  
  

Amen 
 
 

NOVÉ CESTY 
Kázání ze soboty 30.01.2021 – br. Martin Pavlík 

Jon 3, 1-5  

Milé sestry a bratři v Kristu,  
posledně jsme se nechali inspirovat novozákonním příběhem učedníka Petra a tím, 
jak některé své staré cesty opustil on. Dnes chci spolu s vámi sledovat příběh druhé 
postavy – starozákonního proroka Jonáše. Kniha proroka Jonáše totiž ukazuje nejen 

 
2 PALOUŠ Radim. Dobrodružství pobytu ve zdejšího. Kostelní Vydří: KN, 2006, s. 206–207. 
3 PALOUŠ Radim. Dobrodružství pobytu ve zdejšího, s. 164–165, 186. 
4 HAVEL Václav. Moc bezmocných. Praha: Lidové noviny, 1990. 



na zanechání starých cest u obyvatel Ninive, tedy u adresátů Boží výzvy k pokání a 
ke změně, ale také u samotného proroka Jonáše, který měl Boží výzvu ke změně 
tlumočit jiným lidem. Podobně, jako jsme sledovali 3 životní fáze u apoštola Petra, 
dnes chci naši pozornost zaměřit na 4 životní fáze a posuny v příběhu proroka 
Jonáše. Při našem přemýšlení si navíc budeme všímat toho, jak spolu hlavní 
hrdinové příběhu – Hospodin a Jonáš – komunikují.  

1. kapitola: Jonášův komunikační zkrat  
Jonáš je zvláštní prorok hned na první pohled, protože jeho přístup k Bohu 
připomíná situaci zájemce o práci kazatele, který by při přijímacím pohovoru řekl: 
„rád budu dělat kazatele, ale s podmínkou, že chci mít volné soboty.“ Anebo HR 
manažera, který by řekl: „rád budu tuhle práci dělat, ale nechci řešit profesní 
problémy cizích lidí.“ Jonáš jako by říkal něco podobného: budu tvým prorokem, 
Bože, budu zprostředkovávat to, co mi řekneš, ale s jedinou podmínkou – neposílej 
mě tam, kde lidem dáváš ještě jednu šanci k pokání.  

Boží komunikace s Jonášem naráží – řekl bych – na prorokův osobní blok. Kdyby měl 
nad Asýrií vyslovit prokletí (jako například SZ prorok Nahum), nejspíš by poslechl 
okamžitě. A protože se okolnosti nevyvíjely podle Jonášových představ, byl v 
pokušení považovat Boha za nespravedlivého. Komunikaci s Bohem přerušuje 
útěkem. Jonáš není schopen ztotožnit se s nabídkou nebo šancí, kterou Ninivanům 
dává Bůh. Jonášův problém možná spočívá v tom, že o tomto svém pocitu nedokáže 
mluvit s Bohem otevřeně, promluvit si o tom, ptát se, hádat se, smlouvat, možná jako 
kdysi Abraham. Útěkem na opačnou stranu, než ho posílá Bůh, ukazuje Jonáš svou 
neschopnost vést smysluplnou a otevřenou komunikaci. Bůh prostě nesplňuje 
Jonášova očekávání (je nespravedlivý a nevyzpytatelný), odmítá s ním proto dále 
spolupracovat a uraženě odchází do Taršíše.  

V této souvislosti je zajímavé všimnout si význam prorokova jména. Jonáš je totiž 
jedinou postavou v celé knize, která má jméno. Vykladači považují překlad jména 
Jonáš (tedy holubice) za velmi výstižný. Ve SZ existuje asi 40 různých překladů jmen, 
která obsahují názvy zvířat a živočichů. K holubici přirovnal svůj lid i prorok Ozeáš, 
když říká: „Efraim je jako nerozumná holubice, snadno se dá zlákat. Volají k Egyptu, 
chodí do Asýrie“ (Oz 7,11). A u Jonáše vidíme to samé: má jít do Ninive, ale on chce 
jít do Taršíše. Jonášovo jméno nám čtenářům prozrazuje, že je podobný holubici, jak 
ji vnímali někteří bibličtí pisatelé: jako ptáka, který léta spontánně, bez jasného cíle. 
Tímto symbolem je nám Jonáš představen jako vrtošivý, nestálý, možná náladový. A 
neméně zajímavý je i význam dalšího jména, kterým jeJonáš označen hned v prvním 
verši celé knihy. Jonáš, syn Amítajův. Výraz „amati“/„amítaj“v hebrejštině znamená 
„Bůh je stálý, pevný“. Pokud bychom měli shrnout symbolický význam Jonášova 
jména, pak bychom řekli, že se v něm ukrývá jistý protiklad. Jonáš jako holubice je 
nestálý a náladový, a naopak „syn Amítajův“ znamená, že Hospodin je pevný, věrný, 
stálý. Jonášova nevěrnost je v ostrém kontrastu s věrností Hospodinovou. A možná 
bychom to mohli vysvětlit i tak, že i přes svou nestálost zůstává Jonáš stále synem 
Hospodinovy věrnosti. Jonášovo jméno tedy komunikuje čtenáři hned v úvodu knihy 
informaci, že Boží milost potřebuje nejen pohanský národ, ale také samotný Jonáš. 

2. kapitola: Hospodin překonává Jonášův komunikační blok 
Druhá kapitola ukazuje, že na světě neexistuje místo, kde by se mohl člověk před 
Bohem dokonale ukrýt a přerušit s ním spojení. Už z první kapitoly bylo jasné, že 



Bůh má pod kontrolou přírodní živly (On „uvrhl veliký vítr“), lodníky („dozvěděli se, 
že prchá před Hospodinem“) i Jonáše („vím, že vás tato veliká bouře přepadla kvůli 
mně“). Už předchozí kapitola ukazovala, že hlavním motivem knihy bude napětí 
mezi Jonášem a Hospodinem, které se projevilo i v jejich rozdílném postoji k Ninive. 
Od začátku se Bůh jeví jako iniciátor pozitivní komunikace. 

Ve druhé kapitole čteme o tom, jak Hospodin „nastrojil velikou rybu“, aby Jonáše 
pohltila. Tohle paradoxní obnovení komunikace Jonáše s Bohem vystihl Jiří Beneš 
ve své knize Dvanáctka: „Je vhozen do moře a pohlcen netvorem. Jen čtenář ví, že 
ryba je Hospodinem připravená záchrana. V okamžiku pohlcení Jonáše 
představovala spíše kobku (hrob), která má Jonáše ve smrti uzavřít, tedy pojistit 
jeho vhození do moře a tím učinit jeho 

smrt definitivní a absolutní. Jenže Jonáš v této dvojí, resp. dvojnásobné smrti (moře 
a útroby netvora), tedy po několikanásobné likvidaci a v místě smrti stále žije – smrt 
jej nepřijala. A nejen to. On ve smrti žije, a dokonce se modlí. Uzavřen ve smrti se 
navzdory smrti Jonáš dostává k Bohu tak blízko, že s ním může komunikovat.“ Velká 
ryba jako symbol záchrany i smrti se tedy stává prostředkem obnovy komunikace 
mezi Bohem a Jonášem. 

3. kapitola: Bůh dává Jonášovi druhou šanci 
Bůh obnovuje komunikaci s Jonášem a pověřuje ho podruhé tím samým úkolem. 
Jonáš poslechne a komunikuje poselství o čtyřiceti denním ultimátu pro obyvatele 
města. Tato zpráva, jak víme, nakolik je absurdní, nachází příznivou odezvu a celé 
město činí pokání. Bůh se nad ním slituje a mise tím splnila svůj cíl. 

Pozoruhodné je, že se v Jonášově poselství nevyskytuje žádná podmínka, kterou je 
třeba splnit, aby soud nenastal. A také žádná naděje. Nic, co je třeba vykonat, nebo 
co by mělo být provedeno v mezičase. Přesto je zde dán prostor – 40 dní. Čas 
neprodlužuje agonii – dělá však změnu uskutečnitelnou. Bůh tímto časem ukazuje 
svou trpělivost, i když „zaslíbením“ je vlastně katastrofa. Důležitým komunikačním 
aspektem tohoto časového období je zvěst o Boží trpělivosti a šanci, kterou dává 
nejen Jonášovi, ale i obyvatelům Ninive. 

4. kapitola: Jonáš se učí s Bohem otevřeně komunikovat 
V knize Jonáš jsme se postupně setkali s různými formami komunikace – s Boží 
otevřeností, s Jonášovou neschopností komunikovat, která vrcholí útěkem, s tichem 
a samotou, kterou prožívá Jonáš v útrobách velryby jako symbolu smrti, se 
zázračným vysvobozením Jonáše, kterým Bůh obnovuje komunikaci s prorokem, a s 
druhou šancí, kterou Bůh dává Jonášovi, když mu podruhé řekne: „Vstaň a jdi do 
Ninive.“ Zdá se, že se Jonáš poučil, protože v poslední kapitole vidíme, jak s Bohem 
otevřeně vyjednává a dokáže vyjádřit i své negativní pocity: „Ach, Hospodine, což 
jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi? Proto jsem dal přednost útěku do 
Taršíše!... Nyní, Hospodine, vezmi si prosím můj život. Lépe abych umřel, než abych 
žil!“ A Hospodin se později proroka ptá: „Je dobře, že pro ten skočec tak planeš?“ A 
Jonáš odpovídá: „Je to dobře. Planu hněvem až k smrti!“ To všechno svědčí o 
Jonášově schopnosti měnit své postoje a růst i v oblasti komunikace s Bohem. I když 
víme, že před Jonášem je ještě dlouhá cesta pochopení Boha i sebe sama. A přichází 
závěrečná scéna knihy – Jonášův hněv. „Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem.“ 
Předtím byli plní hněvu obyvatelé Ninive, když páchali násilí. Hněvem planul i Bůh 



pro jejich hřích, proto chtěl město zničit. A Jonáš se hněval na Ninivské (pro jejich 
hříšné skutky) i na Boha (pro jeho milosrdenství). Příběh se odvíjí tak, že Ninivští 
činili pokání a jejich hněv se ztratil. I Bůh se přestal zlobit na zkažené město pro 
pokoru jeho obyvatel. Jediný, kdo plane hněvem teď, je už jen Jonáš. Jeho otázka zní: 
Kde je Bůh soudu? Jak to, že se nenaplnila Boží spravedlnost? A všechno tohle ho 
opět vrací k touze zemřít – tedy být daleko od Boha, který jedná takto nepředvídaně 
a „nerozumně“. 

Bůh se však i v závěrečné scéně zachová k Jonášovi jako plný milosrdenství. 
Nepřestává s ním komunikovat. Udělá zdánlivou maličkost – nechá vyrůst skočec, 
který poskytne Jonášovi stín – a prorok se tomu zaraduje. I když Jonáš chce s Bohem 
prakticky skončit, Bůh s Jonášem nekončí. Hospodin se mu snaží pomoct dvěma 
způsoby: 1) verbální komunikací – kladením otázek; nejméně třikrát se Hospodin 
ptá, možná aby podnítil jeho kritické sebehodnocení, aby srovnal svou spravedlnost 
s tou Boží; 2) neverbálně – skočcem, který vyrostl a následně uschl. Bůh učí Jonáše 
něco důležitého o své milosti. Je určena všem, bez ohledu na národní, etnickou, 
rasovou či jinou příslušnost. A závěrečná otázka, kterou 

klade Bůh Jonášovi, je určena i nám – čtenářům knihy. Do diskuse jsme vtaženi i my 
– obohacujeme tento příběh o náš vlastní způsob komunikace s Bohem. Kde se 
nacházíme? Jak si vedeme? Jak s Bohem komunikujeme? Volíme někdy útěk? Anebo 
s ním dokážeme mluvit otevřeně? I o svých negativních pocitech? 

V knize Jonáš vždy hledám hlavní postavu. A pokaždé dojdu k tomu, že je jí sám 
Hospodin se svou nepřetržitou komunikací s dalšími dvěma postavami – s prorokem 
Jonášem a s pohanským městem Ninive. Bůh se představuje jako ten, který vyvíjí 
iniciativu pro fungování dialogu a bere ji do vlastních rukou. 

I tam, kde se může zdát, že ze strany člověka je komunikace na bodě mrazu. Jonáš 
přece odchází a chce umřít, a Ninive je vlastně taky „mrtvé“ pro svou komunikaci s 
Bohem. Bůh hledá a vždy nachází způsoby, jak oživit vztah mezi ním a člověkem. O 
čem jiném je později příběh jeho Syna? 

Boží iniciativa přináší své ovoce, není marná – Ninive činí pokání a Jonáš mění svůj 
vztah k Bohu. Ninivané i Jonáš zanechali svých starých cest, díky Bohu a jeho milosti. 
Tento proces nebyl bezbolestný. Ale když do života vstoupí Bůh, staré cesty se mění 
v nové. Výsledkem je poznání, že Boží milost je zde pro všechny a člověk si nesmí 
vytvářet vlastní teologii Boží spravedlnosti. Boží milost zdarma a jako nezasloužený 
dar se stává hlavním komunikačním aspektem knihy Jonáš. A její otevřený konec nás 
do tohoto komunikačního vztahu k Bohu zve taky. Ať Bůh promění i naše staré cesty 
v nové. 

Amen 

NÉST KRISTŮV KŘÍŽ 
Kázání ze soboty 06.02.2021 – br. Radomír Jonczy 

Mk 15,16-22  

Pak ho vyvedli ven, aby ho ukřižovali. Cestou přinutili nějakého Šimona z Kyrény, otce 
Alexandrova a Rufova, který šel z venkova, aby mu nesl kříž. A přivedli ho na místo 
zvané Golgota, což v překladu znamená „lebka“.  



Kdo byl Šimon z Kyrény?  
Šimon z Kyrény…Pozastavili jste se už někdy nad tím, kdo to vlastně byl? Kde se tam 
vlastně vzal? Proč zrovna jej přinutili, aby místo Krista nesl jeho kříž? Musel se jejich 
příkazu podřídit? Co se mu asi v tu chvíli honilo hlavou? Co v Jeruzalémě pohledával? 
Byl přece z Kyrény, tedy z dnešní Libye v severní Africe.  

Už staří křesťanští vykladači jej považovali za jednoho z mnoha diasporních Židů, 
tedy Židů, kteří bydleli mimo Izrael a podle ustanovení Tóry se nejméně jednou, 
nejlépe o velikonočních svátcích, museli Hospodinu poklonit v Jeruzalémském 
chrámu.  

Napadlo vás už někdy proč Šimon ve chvíli Ježíšova ukřižování právě přicházel z 
venkova? Historik Josefus Flavius v jedné ze svých písemností píše o tom, že 
Jeruzalém v době konání velikonočních svátků díky poutníkům doslova praskal ve 
švech. Podle něj zde pokaždé v té době pobývaly až dva miliony lidí. Odborníci sice 
tuto informaci vnímají jako nadsázku, ale ve městě muselo doopravdy pobývat více 
lidí, než bylo schopno pojmout. Poutníci se tedy museli ubytovávat i mimo město, na 
jeho periferii.  

Jak Šimon ke kříži přišel?  
Dá se tedy předpokládat, že Šimon právě přicházel ze svého venkovského nocležiště 
do Jeruzaléma. Jako diasporní Žid se zde v pátek měl v chrámě účastnit slavnostní 
velikonoční bohoslužby. Když se chystal projít městskou branou, narazil na průvod 
čumilů, který na popraviště vyprovázel vězně odsouzené k smrti ukřižováním. Jeden 
z nich už pod křížem vážně vrávoral. Římský důstojník řídící popravu proto využil 
práva daného římským zákonem a přinutil jednoho z přihlížejících Židů, aby kříž 
nesl místo něj. Ti byli, jako příslušníci porobeného národa, takový příkaz povinni 
splnit.  

Nutno podotknout, že pravděpodobně nešlo o celý kříž. Ten by odsouzenec neunesl. 
Na popravišti stabilně stávaly kůly a odsouzenci si sem přinášeli jen příčná břevna, 
tedy tzv. patibullum. I ta však vážila více než 40-60 kg, tedy zhruba něco jako pytel 
cementu. Není proto divu, že Ježíš pod tíhou takového břemene vrávoral. Byl už 
přece vyčerpán předchozími výslechy, týráním, bičováním…  

Ovlivnil Šimona Kristův kříž?  
Šimon místo něj patibullum dovlékl až na popraviště. Tam na něj Ježíše za rozpažené 
ruce přibili a vytáhli na kůl. Teprve v kombinaci kůlu s s patibullem vzniknul 
„důmyslný“ popravčí nástroj ve tvaru kříže.  

Šimon tedy popravu minimálně od chvíle, kdy se patibulla ujal, celou dobu pozoroval 
a Ježíšovo křižování na něj muselo působit stejně silně, jako na ostatní, kteří byli u 
toho. Vzpomínáte? I římský důstojník velící popravě prohlásil, že Ježíš musel být 
Božím synem.  

Nebylo by tedy nic divného na tom, kdyby to vše, co se tam dělo, zaujalo také Šimona. 
Bylo by pochopitelné, kdyby se po popravě informoval o tom, čí kříž vlastně nesl a 
proč nad hlavou odsouzence visel nápis INRI.  

Staří křesťanští vykladači už kdysi dávno přišli s hypotézou, podle které se poselství 
o Ježíšově slavném vzkříšení nakonec doneslo i k Šimonovi. Stojí za úvahu, že jméno 



Šimon v překladu do češtiny znamená „slyšící“. Šimon skutečně mohl toto poselství 
jednou někde slyšet, přemýšlet o něm, a vše si spojit s vlastními dojmy z ukřižování. 
Určitě mu vrtalo hlavou, že onen odsouzenec celou tu dobu mlčel. Nebědoval, 
nereptal, nelitoval se, neproklínal Boha, ani své katy. Naopak, přimlouval se za ně a 
Bohu se navzdory všemu utrpení odevzdal do rukou.  

Inspiroval Kristův kříž Šimonovy syny?  
Oprávněnost této hypotézy potvrzuje i zmínka evangelisty Marka o tom, že Šimon z 
Kyrény byl otcem nějakého blíže nespecifikovaného Alexandra a Rufa. Jakoby 
vycházel z předpokladu, že ty dva jmenované čtenáři evangelia dobře znají. Stojí za 
povšimnutí, že se také apoštol Pavel v listu Římanům zmiňuje o jistém, v 
křesťanských kruzích známém, Rufovi: „Pozdravujte Rufa, vyvoleného v Pánu a jeho 
matku, která byla i mně matkou.“ (Ř 16,13)  

Kdo ví, třeba Alexander a Rufus do povědomí křesťanské obce v době vzniku 
novozákonních spisů vstoupili právě díky tomu, že jejich otec Šimon kdysi nesl 
Kristův kříž. Možná, že se křesťany stali právě proto, že jim otec vyprávěl o tom, jak 
silným dojmem na něj Ježíš zapůsobil. Ve svých dětech i v těch, kteří se pak spolu s 
nimi zapojovali do služby evangelia v církvi, tak na celý život zanechal hlubokou 
stopu. Před nedávnem zemřela moje maminka. Když jsme spolu ještě krátce před 
smrtí vedli věroučné debaty (což my dělali často a rádi) fascinovalo mne, když mi 
argumentovala: „Heleď se, mně to tak řekl můj táta. Mysli si tedy, co chceš, ale tak to 
prostě je a hotovo.“ Nutno podotknout, že její táta zemřel před padesáti třemi léty. 
Takový přístup pochopitelně má svá úskalí, ale co bych za to dal, kdyby se mi 
podobnou stopu podařilo zachovat v mých dětech…  

Kristu mohu pomoct s jeho křížem  
Vraťme se však k dnešnímu evangelijnímu příběhu. Na první pohled by se mohlo 
jevit, že nikdo z nás už dnes, na rozdíl od Šimona z Kyrény, Kristu s jeho křížem 
pomoci nemůže. Omyl, přátelé. Podle Matoušova evangelia jednou u posledního 
soudu z úst Nejvyššího soudce Ježíše zazní známá slova: „Amen, amen pravím vám, 
cokoliv jste učinili jednomu z mých nepatrných trpících bratří, mně jste učinili.“ (Mt 
25,40) Ježíš dnes na sebe bere podobu trpících lidí, vstupuje nám do cesty a čeká, jak 
zareagujeme. Přikazuje: „Jedni druhých břemena neste!“ (Gal 6,2)  

V souvislosti s podobenstvím o posledním soudu často řešíme, zda tomu či onomu 
bezdomovci do napřažené dlaně vložit, či nevložit desetikorunu. Ježíš nás však tady 
nevybízí k ani tak nevybízí k pomoci lidem cizím, ale vlastním. A apoštol Pavel k 
tomu v epištole Galatským přitakává: „Čiňte dobře všem, nejvíce však domácím víry. 
(Gal 6,10).  

Většina našich bratří v Kristu sice zatím možná ještě existenční problémy neřeší, 
všichni však určitě potřebují naše přátelství, pozorné uši, vlídné slovo, laskavý 
úsměv, pochopení, toleranci, odpuštění. Jednou naše reakce na tento Ježíšův příkaz 
u posledního soudu rozhodne o našem dalším osudu. Láska k Bohu a k bližním totiž 
vždy byla je a bude znamením pravých křesťanů.  

Kříž je třeba nést až do konce  
Ovšem pozor, přátelé. Šimon Ježíši sice v nesení jeho břemene sice na chvíli 
bezesporu ulevil, kříže jej však tímto v žádném případě nezbavil. Svůj hořký kalich  



 
si Ježíš musel vypít až do dna sám. Kříž byl jeho osudem.  
Víra v Boha kříže nezbavuje ani Ježíšova následovníka. Naopak. Ten, koho ve víře 
následujeme, říká: „Vezmi kříž svůj a následuj mne.“ (Mt 16,24) „Kdo nenese svůj 
kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.“ (Lk 14,11) „Na světě soužení 
míti budete, ale doufejte, já jsem přemohl svět.“ (J 16,33) Nesení kříže k životu a k 
následování Krista prostě patří. Možná jen s ďáblem lze vlastní krví sepsat smlouvu, 
která vám vůči utrpení imunitu alespoň na nějakou chvíli zajistí. :)  

Legenda o kříži  
Před léty jeden z mých oblíbených kazatelů bratr Knot vyprávěl v jednom ze svých 
kázání ilustraci o poutnících, kteří úzkou stezkou putovali k novému Jeruzalému. 
Každý z nich na svých zádech vlékl těžký kříž. Cesta pro nikoho z poutníků nebyla 
jednoduchá. Jeden z nich však pod tíhou svého kříže už doslova vrávoral a za 
ostatními značně zaostával. Začal se obávat, že nedojde. Když v tom ho napadla 
spásná myšlenka. Shodil kříž z ramen a o kousíček si ho zkrátil. Nasadil si jej pak na 
rameno, povyskočil si a ostatní hned snadno a rychle dohonil. V tom však však zjistil, 
že zástup poutníků před ním zpomaluje tempo. Na cestě se totiž objevila překážka, 
propast, kterou bylo možné překlenout jen prostřednictvím křížů. A bylo po radosti. 
Hned mu totiž došlo, že mu ten uříznutý kousek kříže bude chybět.  

Utrpení je třeba přijmout  
Kříž je třeba prostě třeba přijmout a trpělivě nést. Doba, ve které žijeme je náročná. 
Profesor Heller, můj učitel z teologické fakulty, dlouhá léta vlékl na svých zádech 
kříž těžké nemoci. Znělo proto věrohodně, když říkával, že „kříž je něco, co nás 
tajemně a podivuhodně sbližuje s 
Kristem a co nás staví na jeho 
cestu“. Nikdy nezapomenu, jak 
zdůrazňoval, že odmítané 
utrpení ničí, ale přijímané 
proměňuje a vede vzhůru. Celý 
život prosil Boha, aby jako 
astmatik nemusel zemřít smrtí 
udušením. Jeho modlitba nebyla 
vyslyšena. Svým příkladem mně 
však, stejně jako Kristus, naučil, 
že „víra křesťana kříže 
nezbavuje, ale pomáhá mu jej 
nést a dodává mu naději“. 

 
ŠTĚSTÍ V NEŠTĚSTÍ 

Kázání ze soboty 06.03.2021 – br. Martin Pavlík 

Mt 5, 1–12  

Milé sestry a bratři v Kristu,  

tento týden byl plný zpráv o tom, že už je to rok – od chvíle, kdy se svět, tak jak jsme 
ho znali, úplně změnil; rok, kdy byla naše každodennost zbavena pravidelného 
rytmu, v němž se za normálnějších okolností střídala práce a zábava, nebo škola a 



volný čas. Rok, který rozevřel obrovskou díru v čase. Pro mě to byl také rok nových 
otázek. Mezi křesťany opět jednou se vší naléhavostí a oprávněností zaznívala 
otázka, co je nyní naším největším posláním? Co přinášet lidem kolem nás? Co je 
nyní úkolem církve? Znamená být solí a světlem světa v této mimořádné době něco 
jiného než před rokem? Změnilo se něco na tom, jak jsme svému poslání rozuměli 
před pandemií, a jak mu rozumíme teď? Kdybychom udělali podobný průzkum mezi 
námi, jak by asi zněly nejčastější odpovědi? Někdo by jistě řekl, že naším posláním 
je povolávat všechny lidi, aby se stali učedníky Ježíše Krista, vést lidi k rozhodnutí 
pro víru, zvěstovat evangelium, připravit svět na Ježíšův druhý příchod atp. Všechny 
tyto odpovědi by byly správné a nejspíš i stejně důležité, ale ve svém dnešním kázání 
si chci všimnout ještě jedné věci, o které bych řekl, že patří k vůbec 
nejpřehlíženějším. A přitom je bytostně křesťanská. Víte, o jaké součásti našeho 
poslání mluvím?  

Slova, která jsme slyšeli v textu před kázáním, zahajují jedno z nejslavnějších míst 
Nového zákona a všichni jsme ho mnohokrát slyšeli. V Matoušově evangeliu je to 
začátek Ježíšova „kázání na hoře. Takzvaná „blahoslavenství“, která jsme četli, se v 
jiné podobě vyskytují také v evangeliu podle Lukáše, kde jsou stručnější, seřazená 
do dvojic a netvoří součást nějakého většího celku. Ale v Matoušově evangeliu tvoří 
blahoslavenství začátek Ježíšova nejslavnějšího kázání, které čteme od 5. do 7. 
kapitoly. Spousta křesťanů ve snaze odpovědět na otázku, co je naším posláním, 
opakovaně čte a vrací se právě k tomuto Ježíšově kázání – je to pochopitelné, protože 
je to text, který s lidmi hýbe. Na konci 7. kapitoly je dovětek, který říká, že když Ježíš 
dokončil své kázání, žasly nad ním zástupy lidí, a také, že je učil jako někdo, kdo má 
moc. Právě toto Ježíšovo kázání přináší všechny zásadní křesťanské myšlenky, ke 
kterým se hlásíme a druhým dechem dodáváme, že je stále neumíme žít. 

 Ježíš v něm reinterpretuje biblické učení, vykládá nově Zákon a Proroky, prohlubuje 
řadu myšlenek, které aktualizuje a končí výzvou k rozhodnutí. Dnes si však chceme 
všimnout toho, čím Ježíš toto své kázání začíná. Protože právě v tom, čím Ježíš začal, 
slyším odpověď na otázku, co v této době přinášet lidem kolem nás v prvé řadě. A 
odpověď, kterou slyším z Ježíšových úst, zní: povzbuzení. Přesně o tom jsou všechna 
blahoslavenství. Míří na city, emoce, jsou to slova, která se nedají uchopit racionálně. 
Ježíš svou řeč nezačíná učením, výkladem, nadhozením teologického problému, ale 
obrací se na posluchače v situaci, v jaké se nacházejí a zaslibuje jim něco, co je nové 
a trvalé. Nabízí jiný pohled a ukazuje věci z jiné strany. A především, Ježíšovo kázání 
začíná povzbuzením. Kristus nezačíná požadavky, ale požehnáním. O tom je každé z 
blahoslavenství, tedy všechny úvodní verše, které začínají slovem „blahoslavení“. 
Čím tedy Ježíš povzbuzuje? Komu to Ježíš vlastně gratuluje?  

Není úplně lehké přeložit už samotný výraz makarios, který známe v češtině jako 
blahoslavený. Někdy se překládá také jako šťastný. Pokud to přeložíme takto, možná 
ještě více vyznívá typický ježíšovský paradox. Proč paradox? Protože šťastné lidi si 
obvykle představujeme jako ty, kteří jsou stále v euforii, na všechno reagují 
hysterickým nadšeným kvílením, jsou spíš extrovertní, vysoce společenští, se 
silnějšími romantickými vztahy, dále spíše oblíbení, méně neurotičtí než ostatní, na 
škále, kterou se měří psychopatické rysy osobnosti, dosahují méně bodů než 
průměr, jsou spíš bohatí, mají dobrou práci, vážené postavení, umí se prosadit, jsou 
zdraví a neprožívají bolest. Recept na šťastný život. 



Ježíš však své kázání začíná slovy určeným lidem, kteří si uvědomili, že v žádné z 
těchto skupin nejsou. Všechny tyto společensky uznávané kvality – často mylné a 
povrchní – staví na hlavu a vytváří novou definici šťastného života. Vyzdvihuje lidi, 
které okolí buď lituje, odsuzuje, podceňuje, nebo jimi pohrdá. Všimněte si, jak Ježíš 
předefinovává zdroj uznání a nutí nás podívat se na to z jiné strany – šťastní nejsou 
ti, kteří něco mají, ale kterým něco chybí. Povzbuzuje ty, kteří jsou v nouzi, kteří nic 
významného nedělají. „Významní“ jsou jen tím, že jim něco chybí. A tím se vymezuje 
také vůči takzvané záslužnické teologii, evangeliu prosperity, které tvrdí něco ve 
smyslu: „pokud máš dluhy, jsi nemocný, máš deprese nebo stojíš před rozvodem, 
chyba je v tobě a ve tvé slabé víře; chce to jen správně věřit, správně pojmenovat a 
nárokovat si to, co pro nás Bůh připravil.“ A naše církev bude mít trvale díky svému 
původu blízko k pokušení uvažovat podobně. Jenže, jak připomíná například Petr 
Vizina, není těžké domyslet, že tento druh křesťanství, který stejně jako jiná magie 
věří ve správné použití přístupového hesla, po čase přináší v lepším případě 
frustraci, v horším pak pocit viny z toho, že podobné techniky nefungují. Jeden z 
prvních psychologů a odborníků, který bral mladé evangelikály, znepokojené 
rozporem mezi jazykem víry a její žitou podobou vážně, byl americký psycholog 
Larry Crabb, který v 77 letech zemřel minulý týden. Z nakladatelství Návrat domů 
možná znáte jeho knihu Uvnitř, v níž chválil ty, kteří sami sobě nelžou a ukázal, že 
pouhé přeznačkování reality není skutečnou proměnou. Štěstí, které zvěstoval Ježíš, 
není vnější, ale vnitřní norma. A do světa, ve kterém žijeme především z toho, jak 
nás vnímají ostatní, zaznívá: není důležité to, jak nás vnímají lidé, dokonce nezáleží 
ani pouze na tom, jak se cítíme, ale především na tom, jak nás vidí Bůh.  

Milé sestry a bratři, v úvodu dnešního kázání jsem položil otázku, co je v těchto 
dnech naším hlavním posláním. A moje odpověď zní: přinášejme povzbuzení. Umět 
povzbudit není málo. Je to bytostně křesťanské, protože to sám Ježíš předřadil 
všemu podstatnému, co říkal a dělal. Ježíš později prohluboval biblické učení a vedl 
lidi k rozhodnutí, ale začal povzbuzením. Bez blahoslavenství bychom nejspíš 
nedokázali pochopit zbytek kázání s jeho některými téměř nesplnitelnými 
požadavky. Dodržování nově definovaných požadavků je možné jen z milosti 
obsažené v blahoslavenstvích. Jako Hospodin ve Starém zákoně nejprve zahrnul 
židovský národ požehnáním a osvobozením od otroctví, a až poté následovaly 
požadavky na Sinaji. Úvod Ježíšova kázání ukazuje na stejné pořadí: nejprve 
požehnání, poté příkaz, nejprve podpora, poté výzva, nejprve milost, poté zákon, 
nejprve povzbuzení, poté požadavky. Pokud bychom oddělili blahoslavenství od 
zbytku kázání, nejspíš bychom nikdy nepochopili Kristův výrok, že jeho jho netlačí 
a břemeno netíží, jak zaznělo v prvním biblickém čtení. A tak, jestli máte ve svém 
okolí zdravotníky, povzbuďte je. Jestli máte děti, které tráví denně hodiny za 
obrazovkou a musí kvůli škole, povzbuďte je. Jestli znáte unavené učitele, ustarané 
rodiče, povzbuďte je. Kázání na hoře je řečeno lidem, kteří jsou na cestě. Na cestě 
následování. Přeji si, abychom dnes zaslechli Kristovo povzbuzení taky a dokázali ho 
přinášet všude tam, kde schází. Právě takovým i skrze nás Ježíš říká „gratuluji vám“, 
vím o vás.  

Amen 
 
 
 



POSELSTVÍ MOUDROSTI DO DNEŠNÍ DĚTINSKÉ DOBY 
Kázání ze soboty 20.3.2021 – br. Jan Bezděkovský 

Milé sestry, milí bratři  

Taky Vám přijde, že doba, ve které dnes žijeme, jako by ještě přilévala olej do ohně 
již tak silné názorové polarity v naší společnosti?  

Jako by nestačilo, že jsou mezi námi buď silní příznivci anebo zas silní odpůrci 
současného prezidenta Zemana či premiéra Babiše, a že tu máme ve společnosti buď 
tzv. sluníčkáři či pravdoláskaři a pak ty, kteří dotyčným tato hanlivá označení dali, 
aby se jim tímto mohli de facto vysmívat.  

Zjevně to nestačí, a tak jsme svědky, jak se lidé začínají stále ostřeji dělit na popírače 
či zlehčovatele závažnosti aktuální pandemie COVID a pak na ty, kteří mají z vývoje 
kolem pandemie stále strach či přinejlepším velký respekt. A aby toho nebylo málo, 
můžeme být čím dál více svědky toho, jak se nám společnost štěpí podle toho, zda se 
dotyční těší na očkování proti COVID a vidí v něm jediné východisko ze současné 
krize či zda v očkování vidí větší nebezpečí než v samotné korona virové nákaze.  

Když to tak člověk pozoruje, nutně si musí položit otázku, jak je to vlastně možné, že 
ač žijeme všichni na jedné planetě, v jedné „české kotlině“, dění kolem nás vnímáme 
tak diametrálně odlišně. Skoro jako bychom se dívali na svět jinýma očima či skrz 
jiné brýle. 

Ještě smutnější však je, že nejsme často schopni mezi sebou o našich odlišných 
pohledech na věc konstruktivně diskutovat, navzájem se poslouchat a snažit se 
nejen toho druhého přesvědčit o té své pravdě, ale možná v první řadě pochopit 
pohled toho druhého. Jak dětinské chtělo by se říct… 

Mezi témata, která nás mohou navzájem rozdělovat, ale nemusí nutně patřit jen 
politika či korona virová pandemie. Našly bychom jistě i další témata, a jedním z nich 
domnívám se může být třeba i pohled na víru.  

Řekněte sami, nezažili jste někdy, že by Vás někdo při plamenné diskuzi nad Biblí 
neoznačil buď za „konzervativce“ případně „fundamentalistu“ nebo v opačném 
případě za liberála?  

Osobně jsem byl takovémuto „škatulkování“ hned několikrát přítomen, a 
sebekriticky musím přiznat, že ani já sám jsem se něčemu takovému vždy nedokázal 
vyvarovat. Co mě při této situaci vždy fascinovalo a stále vlastně fascinuje je fakt, jak 
dokážeme být s oním onálepkováním někoho za konzervativce či liberála docela 
rychle hotovy. A taky to, jak často to neskončí jen oním onálepkováním dotyčného. 
Jak dětinské, chtělo by se opět říct. A přesto jak lidské…  

S jistou dětinskostí se můžeme setkat též v pasáži z 11 kapitoly Matoušova 
evangelia, která byla čtena před kázáním, a především pak ve verši 17, který nám 
předestírá obraz dvou skupin dětí na tržišti.  

V oné scéně se na prvním místě vyskytuje skupinka dětí, která dává velmi hlasitě 
najevo svou značnou nespokojenost, své rozčarování a snad dokonce i jakousi 
ukřivděnost nad chováním druhé dětské skupinky. Co se jim nelíbí? Co se jich tak 
dotklo, že musí způsobit tak silný povyk? 



Na první pohled se může zdát, že dotyční měli určitou velmi jasnou představu, jak 
by se k nimi jejich druzi měli chovat, a jsou klamaní, že ta odezva není taková, jakou 
si asi představovali. A tak tedy zatímco tato skupinka dětí hraje na tržišti na nějaké 
hudební nástroje, přihlížející (též děti) jsou zcela neteční místo toho, aby se dali do 
tance. 

Když ale na tu netečnost ona první skupina dětí reaguje změnou „repertoáru“ a 
dotyční začnou být pro změnu až neskonale vážní, jako by si hráli na pohřeb, opět to 
na tržišti nevyvolá patřičnou odezvu, jakou by si tyto dětí asi představovaly. Trošku 
se tak zdá, že ať udělají tihle děti cokoliv, vděku se od svých „parťáků“ nikdy 
nedočkají. Chyba tak není asi jen na jejich straně, jak se to mohlo možná zdát na 
první pohled, ale i na tom jejich okolí, které je věčně nespokojené.  

Trochu mi to připomíná obraz nás věčně nespokojených lidí, když nadáváme na 
každé počasí. Znáte to, v létě nám vadí, že je moc sucho ale nedej bože, aby den či 
dokonce dva dny v kuse pršelo a my jsme hned celí nevrlí. Stejně tak v zimě se zas 
těšíme na sníh, ale když přijdou silnější mrazy jako letos, jsme možná opět celí nesví. 
My dospělí dokážeme být někdy opravdu pěkně dětinští…  

Pojďme se teď však podívat na to, proč Ježíš tento obraz používá a kdo jsou těmi 
vždy nespokojenými lidmi. Odpověď na tuto otázku nám nabízí již předchozí tedy 
16 verš této kapitoly, z něhož vyplývá, že Ježíš chce tímto obrazem či podobenstvím 
ukázat, jaký je stav tehdejší židovské společnosti.  

Pro koho by byl přitom tento obraz přeci jen příliš abstraktní, tomu Ježíš nabízí 
poněkud explicitnější vyjádření téhož ve verších 18 a 19.: „Přišel Jan, nejedl a nepil 
– a říkají: ‚Je posedlý.‘ Přišel Syn člověka, jí a pije – a říkají: ‚Hle, milovník hodů 
a pitek, přítel celníků a hříšníků!‘  

Zdá se být tedy jasné, že Ježíš tento obraz adresuje primárně farizeům a zákoníkům. 
Právě těm totiž na jednu stranu jistě vadila Janova přehnaná náboženská horlivost 
a jeho možná i jistá excentričnost. Vzpomeňme na jeho oblečení z velbloudí srsti, i 
jeho kobylčí stravu. Farizee pak Jan patrně i silně urazil, když o nich mluvil coby o 
„plemenu hadím“   

Na druhou stranu však farizeové a zákonici nemohou přenést přes srdce ani Ježíše 
a jeho přeci jen poněkud specifický přístup k některým základním prvkům židovské 
víry.  

Stačí si vzpomenout na celou řadu různých „jak to,“ kterými dotyční Ježíše tak 
mnohokrát častují. „Jak to že jíš s celníky a hříšníky“ „Jak to, že se tvoji učedníci 
nepostí“, „Jak to, že děláš v sobotu, co se nesmí.“ 

Když bychom se ty dva odlišné přístupy k víře, jak je ztělesňuje Jan a Ježíš, pokusili 
nějak zjednodušeně pojmenovat, mám za to, že by se dalo hovořit právě o jakémsi 
Janově konzervativismu či Ježíšově liberalismu.    

V kontextu toho, co jsme si už řekli úvodem, se tak nabízí docela zajímavé otázky: 
Jak je možné, že tyto na první pohled protichůdné přístupy k víře mohou být přeci 
jen docela kompatibilní? A jak to, že s těmito oběma přístupy není naopak příliš 
kompatibilní přístup farizeů a zákoníků? Přístup, který se by se v něčem mohl zdát 



vlastně i jakousi zlatou střední cestou jak vůči Janovu, tak Ježíšovu pojetí 
náboženství.                

Odpověď na tyto otázky hledejme v posledním verši dnes studované pasáže, v níž 
Ježíš hovoří o moudrosti. Z té přímé návaznosti tohoto Ježíšova výroku na jeho 
předchozí slova zmiňující jak Janův „konzervatismus“ tak jeho vlastní „liberalismus“ 
lze přitom usuzovat, že oba tyto přístupy k víře mají, co dočinění s moudrostí a ani 
jeden z nich by tak neměl být úplně zavrhován.  

Připomeňme ale nejprve slova o moudrosti z knihy Přísloví 8, 22 a 23, kde se 
dovídáme, že „Hospodin mě vlastnil jako počátek své cesty, dříve, než co konal 
odedávna. Od věků jsem ustanovena, od počátků, od pravěku země.“ Nejen z těchto 
veršů, ale z celé následné pasáže 8 kapitoly Přísloví vyplývá, že moudrost tu na světě 
byla od samého počátku.  

Stejně tak by se s jistou nadsázkou dalo říct, že co je svět světem, jsou na něm 
konzervativci i liberálové. Byli zde za času Ježíše, byli zde v době, kdy apoštol Pavel 
vysvětloval křesťanům v Korintu, jak je to s jezením či nejezením masa obětovaného 
modlám. A jsou zde i dnes. Stačí vzpomenout na polaritu, kterou v naší církvi 
vyvolaly závěry generální konference naší církve ve věci vysvěcování žen za 
kazatelky.    

Ono zjištění, že ani konzervativci ani liberálové nejsou těmi jedinými majiteli či 
nositeli Boží moudrosti, je tedy to první, co pro nás z našeho dnešního textu plyne. 

To druhé, co si z daného Ježíšova výroku můžeme odnést, je ukryto v jeho druhé 
části, která nám říká, že ona moudrost je ospravedlněna svými skutky. Zdá se tedy, 
že s moudrostí je to podobné jako s vírou, o níž apoštol Jakub říká, že sama o sobě 
bez skutků je mrtvá.      

Jaké skutky máme tedy činit, abychom mohli i my být nositeli Boží moudrosti? 
Dejme ještě jednou slovo Knize Přísloví a zde čtěme v 8 kapitole verše 33-34: „Slyšte 
napomenutí a buďte moudří; nevyhýbejte se tomu! Blaze člověku, který mě 
poslouchá, bdí u mých dveří den ze dne a střeží veřeje mého vchodu.“ 

To hlavní poselství těchto veršů je dovolím si tvrdit ukryto v důrazu, který tento text 
klade na slyšení a poslouchání, přičemž s tím slyšením je spojeno i napomenutí či 
jak bychom dnes i trochu jinak mohli říct kritika.  

Sama kritika je přitom něco, co asi nikdo z nás nemá moc rád. Asi jste to už sami 
někdy zažili. Někdo za Vámi, ať už ve sboru nebo v práci či vlastně kdekoliv jinde 
přijde, otevřeně Vás za něco zkritizuje a Vám to není ani trochu příjemné. 

Samozřejmě dost záleží na způsobu oné kritiky. Tedy zda je vyslovena laskavě, a 
taky zda je konstruktivní. Přesto pokud apriori kritiku či napomínání odmítáme, 
vystavujeme se nebezpečí, že přestaneme mít nositeli Boží moudrosti.  

Ostatně právě farizeové a zákonici, kteří nebyli za žádných okolností schopni 
přijmout nic z toho, co jim Ježíš či Jan říkali, jsou nám myslím v tomto dostatečně 
odstrašujícím příkladem.   

Nejde ale jen o to být přístupný ke kritice a napomenutí od druhých. Text 
Přísloví nás učí i tomu být bdělí či pozorní vůči tomu, c o nám chce Bůh říct. 



Doslova tedy, jak čteme v  34 verši, máme „stěžit veřeje“ moudrosti nebo jak 
je to přeloženo v Bibli21 máme u těchto veřejí „čekat“.  

Osobně v tomto verši slyším mj. výzvu k tomu, abychom stále znovu a znovu 
promýšleli Boží Slovo a byli přitom otevřeni novým myšlenkám  a 
nezabarikádovali se tak v  našem dosavadním věroučném stereotypu .  

Docela hezký příklad takového nového promýšlení naší víry či náboženské 
praxe může představovat třeba aktuální diskuze v  našem sboru kolem 
významu a smyslu slavení Velikonoc. A kdo jste s námi byli minulý či tento 
pátek ve smíchovském foyer mi jistě dáte za pravdu, že takový nové 
promýšlení může být velmi inspirující. Kdo se něčemu takovém u vyhýbá, 
může lehce skončit jako farizeové, kteří měli tak jasno o své víře, že nakonec 
toho, kdo je chtěl z  toho jejich zmiňovaného myšlenkového stereotypu 
dostat, poslali na kříž.  

Ale abych tu pořád jen nemluvil jen o farizeích. Mluvme o nás. Mluvme jak o těch 
z nás, kteří mají blíž ke konzervativnímu uvažování ale i o těch, co přemýšlejí přeci 
jen poněkud liberálněji.  

Ta první skupina cítí v duchu latinského slova „coservare“ potřebu, uchovat či 
udržet víru jaká tu byla po desítky či stovky let. A bojí se přitom, že bez jejich zásahu 
by se ta naše víra mohla „zkazit“. 

Ale i liberálněji smýšlející křesťané se, dovolím si tvrdit, bojí. Jejich okolí jim sice 
dává většinou najevo, že svým důrazem na osobní svobodu každého jedince vše jen 
zbytečně komplikují, ba dokonce relativizují. Přesto i za tímto jejich postojem je 
často obava. Obava, aby ta naše víra druhým lidem ještě vůbec „chutnala“ či „voněla“, 
či strach z toho, aby spíš nezačala druhým zapáchat…   

Trošku paradox nemyslíte? Obě zmiňované skupiny se bojí o charakter naší víry a 
obě přitom často obviňují tu druhou z toho, že „nám“ to tzv. kazí. Nepřipadá Vám to 
ale trošku povědomé i v souvislosti s jinými názorovými střety, které jsem tu zmínil 
úvodem?   

Dnes promýšlený text nám každopádně ukazuje, že Bůh si umí a chce použít jak 
konzervativce typu Jana Křtitele, tak i liberály, za jakého byl minimálně v tehdejší 
židovské společnosti považován sám Kristus.  

A nemusíme zůstat jen u příkladů těchto dvou postav z evangelií. Za připomenutí by 
jistě stálo uvést i příklad dvou pisatelů epištol, tedy apoštolů Pavla a Jakuba.  

Toho druhého jsem již zmiňoval v souvislosti s výrokem „víra bez skutků je mrtvá“, 
resp. je k ničemu a v tomto ohledu jej lze považovat spíše za konzervativce.  

To Pavel se svým důrazem na spasení z milosti, je myšlenkově minimálně na první 
pohled přeci trošku jinde. Mnozí liberálnější křesťané zvláště v jiných 
protestanských církvích se taky tímto jeho myšlenkovým důrazem často zaštitují, a 
snaží se jeho prostřednictvím vymezit vůči křesťanským fundamentalistům či 
konzervativcům. 



Když dotyční slyší jak Pavel v 1. listu Korintským 6kap., verš 12 říká „všechno je mi 
dovoleno,“ tetelí se asi blahem a možná si už ani nedočtou, že Pavel k tomu hned 
dodává „ale ne všechno mi prospívá“…a dále „ničím se nechám zotročit…“.  

Přesto si myslím, že je krásné a vlastně pro našeho Boha i docela příznačné, že v Bibli 
jsou zapsána jak slova apoštola Pavla, tak ale i apoštola Jakuba, když říká: „ze skutků 
je člověk ospravedlněn, a ne pouze z  víry.“  

Věřím, že nám Bůh chce tímto říct, že tak jako má každá mince dvě strany, tak by i 
víra založená na Boží moudrosti měla mít v sobě jak něco ze zdrženlivého a 
obezřetného konzervatismu tak něco z otevřeného liberalismu. A že je tedy 
naprosto dětinské si myslet, že správný křesťan by měl být buď jen konzervativní, 
nebo zas jen liberální. 

Na mysl mi tak v této souvislosti přichází slova našeho bývalého kazatele Radka 
Jonczyho ještě z doby, kdy dělal vedoucího mládeže na českém sdružení. „Buďte 
normální“ apeloval na nás v kázání na rozloučenou na pracovním kongresu mládeže 
na Lipně v roce 1995 a já musím říct, že ve mě tato jeho slova dnes rezonují možná 
ještě více než tehdy. 

Milé sestry, milí bratři  

Dnes jsem si dal za úkol Vás oslovit nepříliš známou evangelijní pa sáží 
obsahující mj. krátké podobenství o dětech na tržišti. Přemýšlet nad takovýto 
texty je vždy trošku výzva, neboť takovéto přemýšlení po nás chce ještě více 
než kdy jindy hledat to ještě nepoznané, rozšiřovat si své myšlenkové obzory 
a načerpávat tak Boží moudrost  

Ona moudrost s velkým „M“ je studnice opravdu velmi hluboká a čerpat z  ní 
tak vyžaduje, jak jsme mohli slyšet, nestále čekat u jejích dveří, denně bdít u 
jejich bran a být přitom připraven i na, že nám tato Moudrost nastaví někdy 
i dosti nepěkné zrcadlo.  

Můžeme být liberálové, můžeme být konzervativci. Nic z  toho vlastně není 
vůbec podstatné. Podstatné, jak jsme si již řekli, totiž je, abychom byli 
schopni kritického myšlení a sami taky dokázali kritiku přijímat.   

Pokud budeme o toto usilovat, může nám to být k  dobrému nejen v našem 
potýkání se s  liberály či konzervativci v  církvi ale i v proplouváním dnešním 
světem plném extrémních a často protichůdných postojů.  

Modleme se tedy za moudrost o to, abychom dokázali v  tom názorovém 
„myšmaši“ dnešní doby rozpoznat, co nám prospívá, co nikoliv a čím se za 
žádných okolností nesmíme nechat otročit.  

Amen 
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