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Jiří Drejnar 
Kazatel. Překladatel Bible. Ředitel Mezinárodní biblické společnosti, čestný 
předseda Etického fóra ČR. 

Na zadní obálku své autobiografie napsal:  
„Na své cestě životem jsem se přesvědčil o tom, jak pravdivá jsou slova Bible: 
‚Jestliže se Hospodinu líbí jednání člověka, způsobí, že má pokoj od svých 
nepřátel.‘“  
Byl vyhozen ze školy, vystěhován z bytu, později odebrán státní souhlas ke 
kazatelské službě i cestovní pas…  

 

BLIŽNÍ – SLOVO NEPOCHOPENÉ 
 

Pro naše zamyšlení nad Písmem se nechme vést slovy Pána Ježíše, jak je zaznamenal 
apoštol Lukáš (10,23-28):  

 „Jeden z učitelů zákona chtěl přivést Ježíše do úzkých a zeptal se ho: „Mistře, co mám 
dělat, abych si zajistil věčný život?“ Ježíš mu odpověděl otázkou: „Co o tom říká 
Mojžíšův zákon? Co tam čteš?“ 

Muž na to uvedl slova ze zákona: „Miluj Pána Boha z celého srdce, z celé duše, vší silou 
a celým rozumem a svého bližního miluj tak, jako miluješ sebe.“ 

„Správně,“ řekl Ježíš, „řiď se podle toho a přijdeš do nebe.“ 

V tomto textu Písma je hned na začátku uvedena nejdůležitější otázka vztahující se 
k lidskému bytí: „Co má člověk dělat, aby si zajistil věčný život?  

Za Ježíšem s ní přišel muž, který měl přímo v náplni své práce, aby si kladl otázky a hledal 
na ně odpovědi: Byl to teolog, myslitel, učitel zákona… 

Ovšem hned v první větě jsme četli, že tentokrát se nehodlal svou otázkou dopídit 
pravdy, ale chtěl přivést Ježíše do úzkých. Měl však smůlu, protože chudák nečekal, že 
se do úzkých dostane sám.  
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Protože byl teolog a znalec Písma, tak sebevědomě ocitoval pasáž ze zákona, a ta 
obsahovala jedno slovo, kterému – jak se ukázalo – nerozuměl:  

Bližní …!  Miluj bližního…!   

Jak asi musel být překvapen, když mu Ježíš dal na jeho otázku tak zvláštní odpověď, která 
ho přivedla do rozpaků a vyprovokovala k další otázce: Kdo je to bližní?  

Jako teolog a myslitel jistě čekal „intelektuální“ – teologicky propracovanou odpověď, 
ale Ježíš začal vyprávět příběh (Lk 10,30-36):  

 „Jeden muž se vydal z Jeruzaléma do Jericha. Cestou ho přepadli lupiči, okradli, zbili a 
polomrtvého nechali ležet. Šel kolem kněz, uviděl raněného, ale vyhnul se mu. I jeden 
chrámový sluha šel okolo, ale ani ten mu neposkytl pomoc. Nakonec přišel jeden muž 
ze Samaří. Když uviděl zraněného, bylo mu ho líto. Zapomněl na starou nenávist mezi 
Židy a Samaritány, ošetřil přepadeného a ovázal mu rány. Pak ho posadil na svého 
mezka, zavezl do hostince a tam o něj pečoval. Druhého dne dal hostinskému dva 
stříbrňáky s prosbou: „Věnuj mu potřebnou péči, a kdyby tě to stálo víc, než jsem ti dal, 
vyrovnám se s tebou, až pojedu zpátky.“ „Co myslíš,“ zeptal se Ježíš, „který z těch tří se 
zachoval k tomu přepadenému jako bližní?“  

Přiznejme si, že nám toto podobenství zevšednělo, protože je až velmi dobře známe. 
Čteme je už jen jako dojímavý příběh a při jeho vyprávění zvedáme prst a ukazujeme na 
ty dva nemilosrdné a k lidskému neštěstí lhostejné ničemníky, zatratíme je…  a pak se 
rozněžníme nad Samaritánem, protože uznáme, že se zachoval, jak bylo třeba. 

Příběh tohoto podobenství je tak jednoduchý a jeho naučení je tak jasné a srozumitelné, 
že se v něm snažíme hledat i to, co tam není, zatímco skutečný smysl nám uniká. 

Před lety jsem slyšel kazatele, který vysvětloval – co znamená 19 mil dlouhá cesta 
z Jeruzaléma do Jericha, co symbolizuje olej, kterým potřel Samaritán rány, co znamená 
hospoda, do které raněného uložil, co představují peníze, které dal hospodskému….  Při 
takovém výkladu mu uniklo nejpodstatnější: Neviděl – a nepochopil, co Ježíš chtěl tímto 
podobenstvím říct. 

Nesmíme dopustit, aby nám vypadlo nejdůležitější slovo, které podnítilo Pána Ježíše, aby 
vyprávěl celý příběh – a které se jako vyvrcholení znovu objevuje na konci: Kdo je 
BLIŽNÍ? 

Ano, v podobenství jsou skutečně obrazy: Raněný a okradený muž – lupiči – kněz – 
chrámový sluha – Samařan…  

Ovšem k pochopení a výkladu podobenství není potřebné vykladačské žonglování. Jsou 
to obrazy nad slunce jasnější. Toto podobenství je stále časové, stejně jako jsou reální 
aktéři, kteří zde vystupují:  

Jací byli tehdejší aktéři – osoby z Ježíšovy současnosti: 
V prvé řadě to byla OBĚŤ: oloupený muž – raněný – polomrtvý… 
Dále se tam objevuje KNĚZ: zbožný muž – znalec posvátných záležitostí, ochránce 
zákonů, předpisů a tradic 



Nechybí tam ani LEVITA: služebník v chrámu, strážce obřadní čistoty. Ten je ve své 
„funkci“ také soudce a písař. 
A hlavní roli tam sehraje SAMAŘAN: příslušník opovrhované skupiny, která ve svém 
náboženství udržovala některé pohanské prvky a odmítala četné židovské tradice a 
zásady. 
Co těmito postavami Ježíš pro nás žijící ve 21. století představil? 
V čem je dnes toto podobenství aktuální? 
OBĚŤ: lidstvo přepadené Božím nepřítelem, raněné hříchem a oloupené o svoji 
důstojnost 
KNĚZ A LEVITA: představitelé osobní zbožnosti založené na zkoumání zákonů a 
předpisů… 
Oba znají přikázání – a je vidět, že na něm lpí: Kdo by se dotkl mrtvého člověka, bude 
nečistý po sedm dní. (Nm 19,11) 
A navíc: nemají čas, protože spěchají do chrámu, aby lidi učili znát Boží slovo, které říká: 
Milosrdenství chci a ne oběti. 
SAMAŘAN: člověk poskvrněný „babylonskými názory a praktikami…  

Židé se považovali za čistokrevné potomky Abrahama, zatímco Samařané byli smíšená 
rasa, která vznikla, když si Židé ze Severního království po návratu z exilu brali za 
manželské partnery lidi z jiných národů. Židé se se Samařany do krve nenáviděli. Židé od 
Samařanů nepřijali pokrm nebo nápoj, protože pro ně byl nečistý.  

Vzpomeňte si, že Samařanka řekla Pánu Ježíši: „Jak to, že ode mne žádáš vodu, když jsi 
žid?“  

Podívejme se ještě jednou na podobenství s odstupem. A nečtěme jen samotné 
podobenství, ale připomeňme, kontext, ve kterém je zasazeno. 

Jaká je jeho výpověď od začátku až do úplného konce: 

Začátek podobenství: Lk 10,26 –   Za Pánem Ježíšem přichází věřící muž který… 
     třikrát denně se modlí… dvakrát týdně se postí… 
     úzkostlivě odevzdává desátky… navštěvuje shromáždění – chrám…  
     dodržuje stravovací předpisy…  
     podle předpisu si umývá ruce i nohy…ale je překvapivé, 
     že nemá jasno v nejdůležitějším:  

Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? 
 

Pán Ježíš mu dává lekci: ukazuje mu, co je základem osobní zbožnosti a zdravého 
náboženství. Odpovídá příběhem o Samařanovi. 

Není zde pro nás něco, co stojí za úvahu? Přemýšleli jste někdy, proč Pán Ježíš zvolil do 
tohoto vyprávění právě tyto dva muže?  Proč knězi a levitovi dal tak negativní roli? 

Vždyť mohl na jejich místo postavit někoho z nevěřících.  

Mohl přece říci: Šel kolem celník – necita, římský voják – pohan, obchodník – spěchající 
za ziskem… 

Dokonce mohl říci: Šel kolem Samařan – světák! 



Pán Ježíš zvolil dva věřící – a ne jenom obyčejné věřící. Nevíme, kterým směrem, kdo 
z nich šel. Možná jeden ze služby v chrámu a druhý do služby. 

V každém případě to byli muži, kteří sloužili Bohu. Řekli bychom, že ve vztahu k Bohu 
stáli výše než ostatní lidé. Věřím, že svou službu Bohu brali vážně, v chrámu se snažili 
všechno plnit, jak náleželo. Proč je Pán Ježíš postavil nyní do tak špatného světla? Co tím 
chtěl ukázat? 

Než dáme na tyto otázky odpověď, podívejme se, co Pán Ježíš sledoval, když dal knězi a 
levitovi tak ponižující místo – a proč Samařana tak povýšil? 

Pán Ježíš zde dal pro všechny generace lekci o stále platné pravdě: Ukázal zde, podle 
jakých měřítek a norem nás lidi hodnotí Bůh. Řekli jsme, že toto podobenství je stále 
časové, stejně jako reální jsou jeho aktéři  

Kdo je dnes ten oloupený a umírající chudák? 

Je to raněný po nějakém neštěstí – po havárii? Je to osamělý nemocný spolupracovník? 
Je to stará žena v sousedství – potřebující pomoc? Ano, jsou to také oni, ale nejsou to 
jenom oni! 

Cožpak nežijeme v umírajícím světě? Nežijeme mezi hynoucími – oloupenými o život? 
Spočítej, kolik duchovně vyhladovělých a hynoucích  

žije ve tvém městě, v ulici, v domě… Tito ranění a umírající neleží bezmocně na ulici.  
Neteče jim krev, ale chodí kolem nás, denně je potkáváme, mnoho z nich dokonce 
známe podle jména, s mnohými se setkáváme a jednáme s nimi. To jsou ti oloupení a 
umírající chudáci! 

Koho dnes představuje kněz nebo chrámový sluha? 

Je to každý, kdo těm hynoucím může poskytnout pomoc, ale neučiní to. Je to každý, kdo 
všechny ty umírající obchází a jde dál svou cestou. 

V komentáři k Bibli PRŮVODCE ŽIVOTEM je k tomuto podobenství poznámka:   
     Pro zloděje byl zraněný muž objektem, který bylo možné využít a zneužít. 
     Pro zákoníka byl zraněný muž předmětem diskuse. 
     Pro náboženského člověka byl problémem, kterému bylo třeba se vyhnout. 
    Pro hospodského byl zákazníkem, kterému za úplatu poslouží. 
    Pro Samařana byl zraněný muž lidskou bytostí, která je natolik hodnotná, že se patří     
    pečovat o ni a milovat ji. 

Když se spokojeně posadím v modlitebně a ukážu ven na ty, kteří věří jinak nebo nevěří 
vůbec…  
Když si řeknu: „Já jsem ten pravověrný a ti ostatní jsou v „Babylonu“, ti slouží Antikristu…  
S nimi nechci mít nic společného; je jasně psáno: Netáhněte jha…! 
Když takto jednám a smýšlím – jsem jen náboženský člověk. 
Nedávno jsem se setkal s trefným označením: Náboženský ateista! 

Pokud se s lidmi stýkám pouze jako se „zákazníky“, kterým za protislužbu nebo dokonce 
úplatu posloužím, pak jsem jen hospodský. 



Rozhodně nechci být lupič a zloděj, který zraňuje druhé, ale nechci být ani zákoník, ani 
pouhý náboženský člověk – a už vůbec ne ten hospodský.  

Chci být „Samařan“! 

To ovšem vyžaduje ty raněné neobcházet, nemíjet, nepřehlížet – ale vidět v nich bytosti, 
které potřebují péči a lásku. 

Kdo je bližní? 

K něčemu se nyní přiznám: Dlouhé roky jsem četl toto podobenství, a teprve až nyní jsem 
si povšiml něčeho, co jsem dlouho neviděl. Pán Ježíš zde vrhá nové světlo na otázku, kdo 
je bližní. A přeji si, abychom to dnes pochopili. 

Proto jsem tuto úvahu nadepsal: Bližní – slovo nepochopené! 

Slovo „bližní“ je odvozeno od slovesa „blížiti se“. My to chápeme: „On je bližní – já jsem 
bližní.“ On se musí blížit – já se musím blížit. Jsme si navzájem bližní! Žijeme vedle sebe 
– já jsem bližní, ty jsi bližní…  

Pán Ježíš to postavil jinak: Lk 10,36 – ve třech českých překladech 
   ČEP: „Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?“ 
   SNC: „Který z těch tří se zachoval k tomu přepadenému jako bližní?“ 
   KRAL: „Kdo tedy z těch tří zdá se tobě bližním býti tomu, který upadl mezi lotry?“ 

Samařan byl bližní svým postojem a činem – zachoval jako bližní.  

Slovo „bližní“ není označení osoby. Není to synonymum pro osobu – je to popis postoje 
a vztahu. 

Žijeme – mezi hladovými, mezi hříchem raněnými, mezi hynoucími. 

V naší ulici, v našem městě – možná i v našem domě jsou ti, kteří potřebují, aby se u nich 
zastavil „bližní“ – Samařan, který jim podá lék a ováže jejich rány a přivede je k Lékaři, 
který je uzdraví. 

Pán Ježíš tímto podobenstvím odpověděl na závažnou otázku: „Mistře, co mám dělat, 
abych si zajistil život věčný?“ 

Máme-li stručně shrnout Ježíšovu odpověď na tuto závažnou otázku, pak řekl: „Buď 
Samařanem, buď bližním!“ 

Amen 

DVA PŘÍBĚHY NEVĚDOMOSTI 
 

Křesťanský spisovatel Max Lucado vložil do své knihy „Když tě Bůh něžně volá tvým 
jménem“ pozoruhodnou kapitolu, kterou nazval „Pravda ve stručnosti“. Hned na jejím 
začátku upozorňuje čtenáře, že jednoduchými větami lze často vyjádřit mnohem více 
než dlouhými kapitolami. 

Tuto skutečnost jsem si uvědomil, když jsem v Bibli objevil dva krátké – ale obsažné 
verše, které zná snad každý, kdo měl zájem alespoň trochu se seznámit Biblí. Je v nich 
komentováno něco, co souvisí se dvěma známými příběhy ze Starého zákona.  



Dvě krátké, jednoduché věty. Každá je v jiné knize. Jedna v knize Exodus, druhá v knize 
Soudců. Pokud je čteme odděleně, tak je vnímáme pouze jako doplňující – spíše okrajové 
poznámky k popsané události. Když jsem si je ovšem vypsal a postavil vedle sebe, tak 
jsem měl pocit, jako bych spojil dva póly elektrické baterie. Je v nich úžasné napětí a stojí 
proti sobě v přímém kontrastu.  

Jeden je ve 34. kap. knihy Exodus, ve druhé části 29. verše: „Mojžíš nevěděl, že mu od 
rozhovoru s Hospodinem září kůže na tváři.“ 

Druhé místo najdeme v Samsonově příběhu. V 16. kapitole knihy Soudců je to poslední 
věta 20. verše: „(Samson) nevěděl, že Hospodin od něho odstoupil.“ 

Oba příběhy jsou naprosto odlišné. První líčí úžasný a požehnaný prožitek Mojžíšův, a 
proti němu stojí zpráva o ostudné zkušenosti Samsonově. Na jedné straně vidíme slávu 
a vzrušení člověka, který se setkal s Bohem, na straně druhé je tragédie muže, který Boha 
opustil. Mojžíš se vrací z výšin a přináší zprávu o mimořádné zkušenosti.  Samson 
sestupuje do hlubin, ze kterých nám posílá smutnou zprávu. Mojžíš je zalitý světlem. 
Samson se ztrácí v temnotě. Jsou to dva příběhy, ve kterých se nejenom zrcadlí dva póly 
lidských možností, ale je v nich odhaleno jedno velké tajemství lidského ducha. Postřehli 
jste, že i v tom kontrastu mají ony dvě zprávy něco společného? 

„Mojžíš nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září kůže na tváři.“ Samson 
„nevěděl, že Hospodin od něho odstoupil.“ 

V těchto dvou zprávách je nám sděleno, že my lidé máme v každé situaci něco 
společného – a to ať se nám přihodí dobré nebo zlé. Je to nevědomost. 

 Co nevěděl Mojžíš? 
Čtyřicet dní a čtyřicet nocí byl na Sinaji sám s Bohem. Jeho tělesnost byla plně podřízena 
Boží přítomnosti. Naslouchal Božímu hlasu, vstřebával božské ovzduší. Všechno, co 
prožíval, převyšovalo lidské chápání.  

A když se vracel dolů, „nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září kůže na tváři.“ 
Jeho tvář jako by byla v plamenech, ale on to nevěděl. Ostatní to viděli. Jeho bratr Áron 
to ihned poznal. Při pohledu na něj byli lidé konsternováni, ale Mojžíš si toho nebyl 
vědom.  

Vedle Mojžíše jsme nyní postavili Samsona. Také o něm jsme četli, že si něčeho nebyl 
vědom. Myslím, že Samson je často nespravedlivě stavěn do příliš negativního světla. 
Jeden biblický komentátor ho nazval „sloní dítě“. 

Musíme přiznat, že podstatné skutečnosti, týkající se jeho života, neprávem jsou 
přehlíženy. Čteme, že „za dnů Pelištejců dvacet let soudil Izraele“ (Sd 15,20). Dvacet let 
měl ve svých rukou otěže vlády. Rozvažoval a národu rozděloval spravedlnost. Jeho 
myšlení bylo stejně vyvinuté jako jeho svaly, jeho duch nezaostával nijak za jeho tělem. 
Bůh byl po celou dobu se Samsonem, a on to dobře věděl. Síla, kterou vlastnil, byla Božím 
darem a on ji užíval k hrdinským činům. 

A k získání správného názoru na Samsona by nám měla posloužit skutečnost, že 
v epištole k Židům je jeho jméno uvedeno na čestné listině hrdinů víry – vedle Gedeóna, 
Davida, Samuele a proroků, kteří – jak je tam psáno – „svou vírou dobývali království a 



uskutečňovali Boží spravedlnost“. Ovšem stejně jako zlo vstoupilo do života i jiných 
hrdinů víry, tak ani Samson nebyl výjimkou. Stal se obětí intrik a vášně, které ho 
přemohly. Co však chceme právě nyní vyzvednout, je skutečnost, že ve své slepotě a 
bezmocnosti nevěděl, že byl odloučen od Hospodina. 

A zde jsme u toho, co považuji za důležité z obou příběhů vyzvednout. Mojžíš a Samson 
nebyli jediní, komu se něco takového přihodilo. Co se stalo Mojžíšovi, stává se do jisté 
míry i nám, stejně jako se nám nevyhýbá ani zkušenost Samsonova. Každý z nás může 
být Bohem veden nebo opuštěn.  

A co by nás mělo zajímat, je to, že stejně jako Mojžíš nebo Samson o tom nevíme. 

Můžeme být Bohem vedeni  
To je to, co si Bůh neustále přeje. Proto bez přestání „stojí u dveří našeho srdce a klepe.“ 
Chce do našeho srdce vstoupit, naplnit náš život světlem a láskou. Jestliže Bohu plně 
otevřeme svá srdce a on se stane vlastníkem našeho života, pak si to opravdu 
neuvědomujeme, ale jeho sláva vyzařuje z naší tváře.  

Tvář je totiž ukazatelem nitra. Kdyby to tak nebylo, museli bychom ve svých Biblích 
vyškrtnout Pavlova slova, která napsal věřícím do Korintu: 
„Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho 
obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně“ (2 K 3,18).   

Dovolte, abych tento Pavlův výrok přečetl ještě jednou – nyní v překladu SNC: „V naší 
nezakryté tváři se odráží Boží sláva jako v zrcadle, sami se tak postupně stáváme jeho 
obrazem čím dál věrnějším a krásnějším, jak nás jeho Duch mění a přetváří.“ 

Z lidí, kteří opravdu mají ve svém srdci Boha, vyzařuje jeho přítomnost, aniž by si toho 
byli vědomi. Kouzlo ideálního člověka je v tom, že si není vědom své dokonalosti. Ve 
chvíli, kdy si na svých přednostech a kvalitách začne zakládat, ztrácí svůj šarm, protože 
z jeho jednání prosakuje sebevědomí.   

Půvab dětství je v nezakrývané nevědomosti. A nás Ježíš vyzývá, abychom byli jako malé 
děti. Čím více se člověk přibližuje ke Kristu, tím méně je soustředěn na sebe, tím méně 
se pozoruje. Čím více se stává lepším, tím méně si to uvědomuje. 

Po smrti kazatele Roberta Murraye –Wesleyova současníka, našli druhý den v jeho 
poštovní schránce dopis od jakéhosi neznámého muže. V dopise stálo: „Minulou sobotu 
večer jsem vás slyšel kázat a chci vám sdělit, že Bůh potěšil mou duši. Nebyla to ani tak 
vaše slova nebo způsob vašeho přednesu, co mne zasáhlo. Jako nikdy předtím, jsem 
ve vás spatřil krásu svatosti.“ 

 Jako kazatel jsem se setkal s lidmi, jejichž tvář svědčila o tom, že mají živé společenství 
s Bohem. Několikrát jsem šel k lůžkům umírajících, abych je potěšil. Ale někdy jsem 
zjistil, že nebylo potřebné je těšit. Aniž by o tom věděli, tak oni potěšili mě – svými slovy 
a svým výrazem ve tváři.   

Vzpomínám si na jednu podzimní neděli roku 1999, kterou jsem prožil ve Washingtonu.  
Utrmácený chozením a zmořený vedrem jsem seděl na lavičce v parku poblíž Lincolnova 
památníku. Bavil jsem se tím, že jsem pozoroval skupinky mladých, starších i starých, 
kteří kolem mne běhali. V trenýrkách, upocení, každý s lahví vody v ruce. 



Až jeden z nich – asi dvacetiletý – zpomalil a posadil se vedle mne na sousední lavičku. 
Nejprve se napil vody a potom z malého baťůžku vyndal Bibli a začal ji číst. Chvíli jsem 
ho pozoroval, ale nakonec mi to nedalo a přisedl jsem k němu s otázkou: „Vidím, že čteš 
Bibli. Co ti to dává?“ 

Nikdy nezapomenu na jeho odpověď. Bibli přitisknul k sobě a řekl mi: „Bible je pro mne 
všechno. Je to můj život.“  

Mluvil nadšeně, ale s přirozeným patosem. „Byl jsem na drogách. Několikrát na mne 
sáhla smrt. Chtěl jsem přestat, ale nešlo to. Kradl jsem, všechny lidi jsem nenáviděl. A 
když jsem byl až na dně, setkal jsem se Pánem Ježíšem. Ten mi pomohl. Jsem z toho 
venku a vím, že se tam už nikdy nevrátím. Jsem šťastný.“ 

Viděl jsem, že se mi musí svěřit s největší zkušeností svého života. Vyprávěl dál a jeho 
slova i tvář prozrazovaly, že se s Ježíšem opravdu setkal. Přiznám se, že jsem mu záviděl 
a v té chvíli jsem se i sám před sebou styděl. Když jsem se mu posléze představil, tak mne 
objal a požádal, abychom se spolu pomodlili. Pak se zvedl a pokračoval v běhu. 

Já jsem ještě chvíli seděl, přemýšlel a prosil: „Pane, pomoz mi, abych měl k tobě tak 
blízko, jako má tento chlapec.“ Z jeho tváře vyzařovala radost, pokoj a štěstí. Já jsem to 
viděl, ale on o tom nevěděl. 

Ovšem můžeme být také Bohem opuštěni – a nevíme o tom. Jestliže nás Bůh opouští, je 
to naše chyba, naše selhání. Opouští nás proto, že jsme ho vyhnali. Člověk může v Boha 
věřit, a přece žije bez něho: Stane se to, jestliže ze svého života vyřadí opravdovou 
modlitbu a odloží Písmo, protože svůj denní pokrm bere ze stolu světa. Stane se to, 
jestliže se sytí zábavou, kterou mu předkládají ti, co s Bohem nechodí, pak se tiše a 
nepozorovaně odděluje od Boha – a co je tragické: neví o tom. 

Jako věřící – buď vzhlížíme k Bohu a své jednání poměřujeme jeho vůlí, jak nám ji dal 
poznat, nebo – stále ještě jako věřící – se mu vzdalujeme a sestupujeme do temných sfér 
života. V každém případě nevědomky směřujeme k jednomu, nebo druhému stavu.    

Ani jedno ani druhé – vzestup nebo sestup – není dílem okamžiku. Jestliže se ocitneme 
na jedné nebo druhé straně, je to vždy výsledek určitého delšího procesu. V každé chvíli, 
kdy bdíme a kdy vnímáme své okolí a prostředí, ve kterém se nacházíme – každou 
hodinu, každou minutu nás něco ovlivňuje. Každá maličkost na nás zanechává nějakou 
stopu.  

To – jak užíváme volný čas, v jaké společnosti se pohybujeme, jaké knihy čteme, jaké 
obrazy si prohlížíme, jaké programy v TV sledujeme, jakými myšlenky se zabýváme, to 
všechno se na nás podepisuje. Každý z nás je ve skutečnosti produktem toho, co prožil, 
co slyšel nebo viděl, co četl nebo co dělal. Aniž si to uvědomujeme, máme zde co do 
činění s tím, co lze nazvat tajemstvím života.  

Můžeme se bránit a říkat si: Jsem ostražitý a vím, že nic z toho, co prožívám a čím se 
zabývám, se mne nemůže dotknout. Jsem nad tím! Naše ostražitost je ovšem jenom 
povrchová, mělká. Ty velké a nejvíce působící vlivy se nás dotýkají, aniž si to 
uvědomujeme.  



Na konci každého dne se můžeme domnívat, že se nám nic zlého nepřihodilo, ale ve 
skutečnosti jsme se k Bohu více přiblížili nebo se od něj vzdálili. Buď jsme mu dali ve 
svém srdci větší prostor, nebo jsme ho vypudili. 

Co se děje nevědomky a k čemu vede poznání? 
Protože nám Bůh dal svobodnou vůli, máme i svůj osud ve svých rukou. Nejsme hříčkou 
náhody, stejně jako nejsme bezmocné bytosti, které by byly vydány nějakému vyššímu 
vlivu. I když si posuny našeho nitra, jak jsem před chvíli řekl – většinou neuvědomujme, 
přece si sami volíme směr, kterým se chceme ubírat a sami se rozhodujeme před každým 
krokem.  

Mojžíš to tak činil. Rozhodl se pro Boha, podřídil se jeho radám a příkazům – a Bůh pak 
pro něj učinil mnohem víc, než si vůbec dovedl představit. Aniž o tom věděl, Jeho spojení 
s Bohem bylo tak hluboké, že se Boží sláva odrážela v jeho tváři. 

Také Samson byl svobodným mužem. Konec jeho života mohl být úplně jiný, než jaký 
známe. Mezi něho a Boha však vstoupila žena. Koketoval s pokušením a nakonec 
podlehnul. Svoje nitro natolik zaplevelil, že Bůh od něho musel odstoupit.   

Ovšem, díky Bohu, že zde Samsonův příběh nekončí. Pokud máte otevřenou knihu Jozue 
a tam 16. kapitolu, dočtěte ji až do konce. Abychom se v Bibli mohli lépe orientovat, tak 
nám překladatelé vkládají do textu mezititulky, které nás mají upozornit na obsah 
následujícího textu. Pokud se v ekumenickém překladu podíváte na titulek před 16. 
kapitolou, tak tam čtete: Samsonův pád a triumf. 

Souhlasím s tím, že nakonec Samson zvítězil. Ovšem já bych zde zvolil nadpis výstižnější 
– a pro nás důležitější. Já bych závěrečný příběh Samsonova života nadepsal: Samsonův 
pád a Boží odpouštějící a pozvedající láska. 

Bůh Samsona musel opustit, ale nepřestal ho milovat. Z posledních Samsonových slov, 
jak jsou zaznamenána v Bibli, je jisté, že Samson učinil vyznání a pokání – a Bůh se 
k němu bez odkladu vrátil. 

Ale pozor: Sledujme průběh jeho půdu a povstání!  

Cesta dolů: Vzdálil se od Boha – ztratil sílu – a nevěděl o tom. Cesta vzhůru: Uvědomil si, 
že ztratil sílu – obrátil se k Bohu – a Bůh se k němu vrátil.      Tedy: Poznání vlastního 
stavu – pak obrat k Bohu….  

Víte, jakého velkého hříchu se my věřící v krizových situacích dopouštíme?  Mám na 
mysli především krizové situace, které jsme si sami zavinili! Tímto – často osudovým 
hříchem – je nechuť k modlitbám. Nepřítel satan dosahuje nad námi největšího vítězství, 
když se mu podaří namluvit nám, že musíme být stoprocentně dokonalí, abychom se 
mohli modlit a abychom byli vyslyšeni.   

Nezapomínejme, ovšem na jednu významnou skutečnost: 

Pocit viny je vědomí, že jsme se vzdálili od Boha, je to Boží hlas, který probouzí naše 
svědomí. A v takové chvíli je to jediný prostředek k obnovení vztahu s Bohem. Nezáleží 
na tom, jak dlouho jsi byl od Boha vzdálen. Bůh je vždy ochoten tě slyšet a přijmout. 
V každé situaci je naděje pro záchranu, pokud je člověk ochoten znovu se vrátit k Bohu.    



Na závěr ukončím slovy, která řekl Savonarola umírajícímu Filipovi Sličnému. „Nechal si 
mne zavolat?“ otázal se Savonarola, když přistupoval k Filipovu smrtelnému lůžku. 

„Ano, tíží mne jeden velký hřích a nevím, jestli mi ho Bůh může odpustit,“ vyznal se Filip 
Savonarolovi. Když se mu pak svěřil s tím, co na něm leželo jako těžký balvan, Savonarola 
mu řekl: „Bůh je dobrý, ale je nyní na tobě, abys jedno učinil.“ 

„Já už nemohu nic učinit, protože vím, že se můj život uzavírá,“ odpověděl úzkostlivě 
Filip. „Musíš mít pevnou víru, že Bůh tě miluje a je ochoten ti odpustit.“ 

Nemusíme vědět o tom, že naše tvář vyzařuje pokoj a radost, jestliže prožíváme Boží 
přítomnost ve svém životě. Důležité je, že to poznají lidé kolem nás. Důležité však je, 
abychom si uvědomili, že nám chybí síla, kterou jsme ztratili proto, že jsme se vzdálili od 
Boha.   

A v takovém případě je důležité mít pevnou víru, že nás Bůh miluje, je ochoten nám 
odpustit a připraven vrátit se cele do našeho srdce.  

Amen 

HŘÍCH A OSPRAVEDLNĚNÍ 
 

Hřích je největší problém vesmíru a naší planety, ale především je to velký problém 
každého z nás. 

V souvislosti s hříchem se v Bibli objevují dva pojmy: zákon a ospravedlnění. A s 
ospravedlněním – tj. osvobozením od hříchu – také souvisejí dva pojmy: skutky a postoj 
k nim. 

Od počátku se křesťané potýkají s otázkou, jak postavit vedle sebe zákon a milost. Přitom 
dosud nejsrozumitelnější a nejstručnější vysvětlení podal apoštol Pavel. Proto jsem ho 
pro dnešní uvažování nad tímto problémem pozval, aby nám byl poradcem. V dopise 
adresovaném křesťanům do Říma máme zprávu, jaká byla? 

Pavlova zkušenost se zákonem 

(Ř 7,14-25): „Víme, že zákon je svatý – já však jsem hříšný, hříchu zaprodán. 
Nepoznávám se ve svých skutcích; vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. 
Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je 
dobrý. Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně. Vím totiž, 
že ve mně, tj. v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro.  

Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, 
které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně 
přebývá.  

Objevuji tedy takový zákon: Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. Ve své 
nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím; když však mám jednat, 
pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí mne 
zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy.  

Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině Bohu buď dík 
skrze Ježíše Krista, Pána našeho! 



 – A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu 
hříchu.“ 

Apoštol Pavel se zde svěřuje se svým dilema: „Zákon je svatý, já jsem hříchu zaprodán.“ 
(v.14) „Nepoznávám se ve svých skutcích … Nedělám, co chci, nýbrž to, co nenávidím.“ 

V Bibli je Pavel představen v jeho dvou životních etapách. Nejprve se s ním setkáváme 
jako s farizejem – to se jmenoval Saul. A později ho známe jako Pavla – horlivého 
křesťana. 

Dejme mu příležitost, aby se nám nejprve představil jako farizeus: 
(Sk 22,3): „Já jsem žid a narodil jsem se v Tarsu v Kilíkii, ale vychován jsem byl zde 
v Jeruzalémě. V Gamalielově škole jsem byl přesně vyučen zákonu našich otců. Byl 
jsem právě tak plný horlivosti pro Boha, jako jste dnes vy všichni …“ 

(Fp 3,4-6): Zde hovoří o skutcích – o vnějších viditelných věcech, a říká: „…ačkoli já bych 
měl proč na ně spoléhat. Zdá-li se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci, já 
tím víc: obřezán osmého dne, z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej 
z Hebrejů; jde-li o zákon – farizeus; jde-li o horlivost – pronásledovatel církve; jde-li o 
spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony.“ 

(Ga 1,14): „Vynikal jsem ve věrnosti k židovství nad mnoho vrsteníků v našem lidu a 
nadmíru jsem horlil pro tradice našich otců.“  

A nyní dovolme, aby nám sdělil, co o sobě říká jako křesťan: 
(Ř 7,15): „Nepoznávám se ve svých skutcích … Nedělám, co chci, ale to, co nenávidím 
…“ 

Nezdá se vám, že po srovnání jeho dvou výpovědí, musíme přiznat, že když se stal 
křesťanem, tak to s ním šlo s kopce? 

Jako farizeus říká: „Byl jsem přesně vyučen zákonu. Byl jsem plný horlivosti. Jde-li o 
spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. Nad mnoho vrstevníků v našem lidu 
jsem vynikal ve věrnosti. “ 

 Jako křesťan se přiznává: „Jsem hříchu zaprodán. Nepoznávám se ve svých skutcích. 
Nedělám, co chci, nýbrž co nenávidím!“ 

Jak tomu máme rozumět? Jak máme pochopit Pavlovo dilema? 

Nejsme sice farizeové, ale ve stejném rozporu může žít každý z nás.    Pavel zde řeší 
nejzákladnější otázku, od které se odvíjí náš vztah k Bohu, k jeho zákonu a na jejímž 
vyřešení je založena i naše jistota spasení.  

Pavel zde ukazuje, na čem je založeno falešné následování Boha a kde začíná skutečný a 
čistý vztah s ním. Ukazuje, kde končí skutky, na kterých si zakládám, protože je dělám 
proto, abych se dostal do nebe, a kde vzniká nový vztah, ve kterém moje skutky svědčí 
o tom, že jdu do nebe. 

Pavel ukazuje, že se zde rodí nový vztah k Bohu i k sobě samému. Jako křesťan získal 
správný vztah k Bohu, zatímco jako farizeus si zakládal na svých skutcích a zásluhách. 



Obraz, který Pán Ježíš vykreslil v podobenství o modlícím se farizeovi v chrámu, to byl 
obraz Pavla – farizea. 
Lk 18,9,14: „O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, 
řekl toto podobenství: Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, 
druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: Bože, děkuji ti, že 
nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. 
‘Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám.‘ Avšak celník stál 
docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: ‘Bože, 
slituj se nade mnou hří3ným.‘ Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do 
svého domu, a ne farizeus …“ 

Vraťme se ještě jednou ke slovům, která jsme četli na začátku. Ať nám Pavel ještě jednou 
vysvětlí, podle jakého měřítka Bůh hodnotí náš vztah k němu. 
Ř 7,16-20: „Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a 
uznávám, že je dobrý. Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve 
mně. Vím totiž, že ve mně, tj. v mé přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, které 
chci, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které 
nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně 
přebývá.“ 

A dále Pavel hovoří o dvou zákonech: 
Ř 7,21-23: „Objevuji tedy takový zákon: Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. 
Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím; když však mám 
jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a 
činí mne zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy.“ 

Zde je problém, který nepochopili farizeové – a na něm ztroskotali! 

A podle vzoru farizeů dnes řeší tento problém tzv. perfekcionalisté“, když říkají: 
„Nebudeme-li plnit zákon, nebesa nás nepřijmou!“ 

Bůh ví – a Pán Ježíš to jednoznačně potvrdil, že není v lidských silách přeskočit laťku 
perfekcionalistů. Oni si pouze nalhávají, že jsou schopni ji zdolat. I Pavel se to ve své 
farizejské zaslepenosti domníval, než přišel k Damašské bráně. U ní odhodil falešnou 
samospravedlnost a poznal svůj skutečný vztah. Proto později napsal římským 
křesťanům to, k čemu by se jako „vznešený farizeus“ nikdy nesnížil. 
Ř 7,24-25: „Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině 
Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho! – A tak tentýž já sloužím svou myslí 
zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu.“ 

Pavel i pro nás objevil Boží odpověď na naše zmatené otázky. (Téma, kterým se zabývá 
v sedmé kapitole, pokračuje v kapitole osmé.) 
Ř 8,1-5: „Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť 
zákona Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. 
Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal 
svého vlastního Syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích, 
a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme 
svou vůlí, nýbrž vůlí Ducha. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je 
tělesné; ale ti, kdo se dají vést Duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní.“ 



Zde je skutečnost, kterou nikdo nepopře: Každý, kdo chce Bohu předložit seznam svých 
záslužných skutků, je více soustředěn na sebe než na Boha a bližní. Jak jinak by mohl vést 
v evidenci všechna slova a skutky, se kterými se pak před Bohem vykazuje!  

Pavel pochopil zhoubnost takového jednání, a tak nás důrazně upozorňuje: (Ř 8,7-11): 
„Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu 
zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své 
síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá. Kdo nemá Ducha Kristova, ten 
není jeho. Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste 
zhřešili, ale Duch dává život, protože jste ospravedlněni. Jestliže ve vás přebývá Duch 
toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Ježíše Krista, obživí 
i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá.“ 

Na této skutečnosti je založena i naše jistota spasení – kterou tak často postrádáme, a 
proto malomyslníme. Apoštol Pavel nám zcela zřetelně říká, že nemáme důvod ke 
znepokojení, k pochybnostem a ke ztrátě víry ve spasení. Pavel nás svým inspirovaným 
slovem ujišťuje, že na co sami nestačíme, to nám dává Bůh. 
(Ř 5,1-2.9): „Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho 
Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní 
stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží … (9) Tím spíše nyní, když jsme 
byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od Božího 
hněvu.“ 

Bůh nečeká naše skutky. On ví, že kdybychom mu je předložili, tak bychom mu předložili 
důkazný materiál k našemu odsouzení. Pamatujme na to, kolikrát za den podle Pána 
Ježíše ve své vlastní spravedlnosti hřešíme! Díky Bohu, že od nás nečeká perfektní 
skutky, na které nestačíme, ale hodnotí vztah, jaký k němu máme. 

Dovolte, abych otázku, kterou jsme s Pavlem studovali, na závěr doplnil příběhem, který 
v knize „Potlesk nebes“ vypráví Max Lucado:  

„Žena byla dlouhé roky provdána za hrubiána a despotu. Ten každý den, než odešel 
z domů, jí dal seznam věcí, které měla udělat, než se večer vrátí. „Zameteš chodník! 
Srovnáš dříví! Umyješ okna!“ Když něco nestačila udělat, zasypal ji surovými hrozbami. 
Ale i když všechno splnila, nikdy nebyl spokojený, vždy našel nějaké nedostatky. 

Po několika letech manžel zemřel a ona se znovu vdala. Tentokrát za muže, který ji 
zahrnoval obdivem, láskou a něhou. Když po čase probírala krabici starých papírů, 
našla jeden z lístků svého prvního manžela. A když ho začala číst, v očích se jí objevily 
slzy. „Stále tyto věci dělám a nikdo mi je nemusí přikazovat. Dělám to proto, že ho 
miluji.“ 

To je ta neobyčejná charakteristika nového království. Jeho členové nedělají něco, aby 
se dostali do nebe. Dělají to proto, že jdou do nebe. Domýšlivost a strach nahradila 
vděčnost a radost.“ 

Co dodat závěrem? Před Bohem platí jen jedno: Naše spravedlnost a vítězství není 
v nás, ale v Ježíši Kristu! 



Ukončím Božím ujištěním ze Zjevení 12,11. Tam nacházím slova, o které opírám svoji 
jistotu spasení. Po nanebevstoupení Pána Ježíše byl žalobce satan svržen na zem a cílem 
jeho útoků se stali ti, kteří přijali Ježíše jako svého Spasitele. A ty Bůh představuje jako 
přemožitele Božího nepřítele: „Zvítězili nad ním pro krev Beránkovu a pro slovo svého 
svědectví …“ 

Tato slova mohla být formulována jinak, než jak je tam nyní čteme. Mohli jsme číst, že 
„nad ním mají možnost zvítězit“ nebo že „nad ním zvítězí“.  

Tam však není ani podmiňovací způsob ani budoucí čas. Je to zpráva o nás, a Bůh se 
postaral o to, aby Jan pro naše povzbuzení a naši jistotu napsal, že my, kteří jsme přijali 
Ježíše jako svého obětního Beránka, jsme již zvítězili. 

Nepochybujme o tom a děkujme mu za toto ujištění!  

Amen 

JEŽÍŠOVO KÁZÁNÍ Z KŘÍŽE 
 

Budu dnes kázat o jednom kázání. Při jeho přípravě jsem srovnával naše běžná kázání 
s kázáním, o kterém chci nyní mluvit – kázat.  

Jakých zásad se dnes držíme? Před lety jsme se učili, že má trvat 40 až 45 minut. To 
znamená, že kazatel by měl použít několik tisíc slov. Kázání přednášíme v modlitebně 
nebo kostele z kazatelny. Přijdou lidé, usadí se a k naslouchání se připraví písněmi a 
modlitbou. 

Kázání, o kterém chci mluvit, trvalo 6 hodin – a co je zajímavé, obsahuje pouze 37 slov. 
Nebylo předneseno v kostele nebo v modlitebně, ale na popravišti. Kazatel na sobě 
neměl tmavý oblek, protože před kázáním z něj oděv strhali. Ovšem měl na hlavě 
korunu: trnovou. Kazatelnou byl kříž. 

Obsah jeho kázání – nejhlubší téma, jaké kdy bylo předneseno, a posluchači? To byl 
hučící dav a několik zklamaných přátel. 

Jak jsou připravena a jak probíhají naše kázání? 

Kazatel se předem připraví doma. Zde v modlitebně se nejprve zpívá, jsou předneseny 
modlitby – a pak je kazatel uveden. 

Podívejme se, jak bylo připraveno kázání, o kterém budu hovořit: 

Kazatel si musel kazatelnu přinést – byl těžký drsný kříž. Ten položili na zem, kazatel se 
na něj položil a roztáhl ruce… Pak se místo zpěvu ozývaly údery kladiva. Hřeby prorazily 
kazatelovy ruce. Potom kříž vztyčili a vše bylo připraveno pro kázání. A je důležité říct, 
že kazatel, který předtím pronesl bezpočet kázání, nyní věděl, že přednese svoje poslední 
kázání. 

Ten, o kterém hovoříme, nebyl první, koho přibili na kříž. Před ním byli už mnozí. 
Konečně i náš kazatel měl vedle sebe dva, kteří byli ve stejné situaci. Ti všichni také měli 
posluchače a jejich téma si bylo velmi podobné: dokazovali nevinu, zlořečili, proklínali a 
křičeli v bolestech. 



Snad nemusím našeho kazatele představovat. Jen pro hlubší pochopení toho, co 
přednesl, připomenu, že nebyl pouze milovaným Mistrem, kterého před pěti dny 
s jásotem vítali při jeho příchodu do Jeruzaléma, ale že to byl Boží Syn a Stvořitel – Ježíš 
Kristus. 

Ale ztišme se už a dobře poslouchejme. Začíná kázat. 

„Otče. odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“  (Lk 23,34) 
Když nám někdo činí zle, tak se vzdalujeme, vytváří se mezi námi propast. Ústy se třeba 
snažíme odpustit, ale co zůstává v srdci…? 

Ježíš nenazývá jednání nepřátel surovostí. Nesvolává na ně „Běda!“ a neproklíná je. Cože 
to říká? – „Oni nevědí, co činí!“ Nejsou to tedy darebáci, zločinci, padouši, ale 
…NEVĚDOUCÍ. 

Přemýšleli jste o tom, že se to týká také nás? Vždyť jsme všichni hříšníci, všichni jsme 
zavinili Ježíšovu smrt. Není to úžasné, že se Bůh na nás dívá jako na NEVĚDOUCÍ. 
Nepřivolává na nás tresty a pomstu, ale odpouští: Odpusť jim! 

Nebýt naší nevědomosti, tak bychom nebyli zachráněni. Co by se stalo, kdyby s námi Bůh 
jednal tak, jak my často jednáme s druhými? 

Naše hříchy a selhání Bůh nepovažuje za zlost, ale dívá se na ně jako na nevědomost. 
Proto nám odpouští. 

Jediné, co nám zavírá dveře před odpuštěním, je naše neochota odpouštět. Proto nám 
dal klíč, kterým můžeme spolehlivě otevřít přístup k odpuštění: „Odpusť nám, jako i my 
odpouštíme!“ 

Ale co s těmi – a často i s námi, kteří vědomě zhřeší? – Na to dává odpověď ve druhém 
bodu svého kázání: 

„Amen, pravím ti dnes, budeš se mnou v ráji.“  (Lk 23,43) 

Odpouští nejenom nevědoucím, ale i vědoucím – ovšem: pokání činícím. Oba lotři se 
nejprve posmívali – až jeden z nich mění pohled na toho, kdo visí uprostřed – mezi nimi. 
Místo trnové koruny vidí na Ježíšově hlavě královský diadém. Jak jinak by mohl říci: 
„Vzpomeň si na mne, až přijdeš do svého království!“? 

V Ježíši poznává nejenom Krále světa – ale i Spasitele hříšníků. Jeho ukřižování vidí jako 
povznesení na královský trůn. Proto prosí, a to nesmíme přehlédnout: Ježíš nezůstává 
hluchý. 

My bychom možná hleděli na jeho minulost. Vážili bychom, váhali, odkládali, kladli 
podmínky. Ježíš nic nevynáší z jeho minulosti, ale dává dvojí ujištění věčného života: 
AMEN – tzn. jistě – a DNES. Neměli bychom v tom vidět lekci pro nás? Bůh přijímá 
každého, kdo k němu přichází v upřímnosti a se zlomeným srdcem. 

Napadlo vás někdy při čtení tohoto oddílu, že ten zločinec měl více víry, než Ježíšovi 
učedníci dohromady? Ti ho sice stále milovali, ale jejich víra v Kristovo království byla 
otřesena. Ti se rozprchli, většina z nich se ukryla. Jeden z nich o dva dny později dokonce 
řekl: „My jsme doufali, že on je ten očekávaný Mesiáš a že vysvobodí Izrael.“ Učedníci se 
dívali na současnou situaci a domnívali se, že s Ježíšovým královstvím je konec. 



Tento zločinec viděl za obzor přítomnosti a ukřižovaný Kristus byl pro něj králem.  

Ježíš při kázání z kříže sledoval své posluchače a myslel na jejich potřeby (Jn 19,26-27): 
„Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: ‘Ženo, hle, 
tvůj syn!‘ Potom řekl tomu učedníkovi: ‚Hle, tvá matka!‘ V tu hodinu ji onen učedník 
přijal k sobě.“ 

„Ženo, hle, tvůj syn! – Hle, tvá matka!“  
V utrpení a těžkostech jsme obyčejně soustředěni na sebe. Ježíš má však zcela jiný 
postoj. Nejenom odpouští a odpovídá na žádost, ale ON SE STARÁ A PEČUJE. Má starost 
o mladičkého Jana. Ten se ho jako jinoch rozhodl následovat a nyní bud potřebovat péči. 
Ovšem i Jan se má stát ochráncem a zaopatřovatelem stárnoucí Ježíšovy matky Marie. 

Ježíš tím dává výzvu, abychom pohlédli do našich domovů. Jaké jsou vztahy rodičů 
k dětem? Jaký vztah mají děti k rodičům? A čeho je nutné i všimnout?  Ježíš hovoří o 
vztahu v dospělosti. Ježíš byl dospělý!!! Myslí na svoji matku. I na kříži potvrdil, jak 
odpovědná a vážná byla jeho výtka, kterou kdysi adresoval farizejům: 

„Tak například Mojžíš vám tlumočil toto přikázání Božího zákona: ‘Měj v úctě otce i svou 
matku.‘  K tomu dodal, že každý, kdo by třeba jen nadával svým rodičům, propadá trestu 
smrti. Vy však dovolujete, aby člověk zanedbával své rodiče, kteří potřebují pomoc, 
jestliže se můžete vymluvit: ‚Nemohu se o vás postarat, protože to, co z mého výdělku 
mělo patřit vám, odevzdal jsem jako příspěvek v chrámu.‘  Tak stavíte svoje názory na 
Boží zákon.“ Ježíš z kříže potvrzuje, jak významné jsou naše „mezilidské vztahy“ a jak se 
mají promítat i v rodinách. 

Pak se Ježíš odmlčel. Nebyla to ovšem „řečnická pauza“, kterou zkušení kazatelé dělají 
proto, aby zvýšili působivost své promluvy. Jestliže čteme pozorně Matoušovu zprávu, 
pak se dozvíme, že Ježíšovo kázání rušili posluchači, když se mu posmívali a na něj 
pokřikovali: 

„Jsi-li Boží Syn, sestup z kříže…“ 
„Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže…“    
„Spolehl na Boha, ať ho nyní vysvobodí…“ 

Nikdo z lidí nemůže pochopit, jak na Ježíše tyto slovní inzultace působily. To, k čemu byl 
vyzýván, mohl učinit. Měl tu moc, z kříže sestoupit. Všem posměvačům mohl vyrazit 
zbraň, mohl je umlčet, ale neučinil to. Kdyby je poslechl, tak by popřel to, co kázal.  

A tak, když lidé s Božím Synem – Stvořitelem – neměli soucit, příroda soucit projevila (Mt 
27,45-46): 

„V poledne se nad celým krajem setmělo a tma trvala až do tří hodin. Pak Ježíš hlasitě 
zvolal: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?‘  

„Eli, Eli, lema sabachtani?!“  „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“ 
Když se Ježíš narodil v Betlémě, zvláštní světlo osvítili celou krajinu.  Hodina jeho smrti 
byla hodinou tmy. Tak je to v životě každého člověka: Když se Ježíš narodí v srdci – 
přichází světlo. Když člověku Ježíš umírá, pak žije v mrákotách a ve tmě. 

To, že ho Bůh opustil, byl důsledek našeho vzdálení se od Boha. Musel být opuštěn, 
protože se postavil na naše místo. My jsme se přece od Boha vzdálili, opustili jsme ho. 



Ježíš musel být opuštěn, abychom nebyli opuštěni my. Svou opuštěností nám získal 
smíření a přiblížení k Bohu.  

V této chvíli již věděl, že jeho kázání se blíží ke konci, a tak Jan pro nás zaznamenal další 
slovo, které z kříže zaznělo. Jan píše (19,28): „Ježíš věděl, že vše je již dokonáno, a proto, 
aby se až do konce naplnilo Písmo, řekl: ‘Žízním.‘“ 

„Žízním“  
Ten, který řekl Samařance: Dám ti pít vody, po které nebudeš žíznit… Ten, který jako Boží 
Syn a Stvořitel má všechno v moci… Ten v boji o záchranu člověka žízní! 

Není to víc než smutné, že ten, který stvořil oceány, ten, který vládne nad vodami 
největších hlubin, ten, který otevřel prameny a vodní toky země, nyní prahne po pouhém 
doušku vody? 

A jak mu lidé odpověděli? Místo osvěžující kapky vody mu podali houbu s kyselým 
octem? 

On žízní i dnes – žízní po nás lidech. Proto nás volá: „Pojďte ke mně všichni…  Proto nás 
vyzývá: Stojím u dveří… otevři mi … vejdu, protože po tobě toužím, chci být s tebou.“   

A jak mu odpovídáme? – Nedáváme mu často místo srdce a lásky také jen kyselý ocet? 

Další slova Ježíšova kázání zaznamenal Lukáš, když napsal, že „zvolal mocným hlasem: 
„Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.“  (Lk 23,46) 

 Již v getsemanské zahradě vložil celou tíhu svého zápasu do rukou Otce. Tam se mu plně 
odevzdal, když řekl: ‘Ne má vůle, ale tvá!!‘ 

 A v této odevzdanosti pokračuje až do posledního dechu. Nikdo mu nevzal život, proti 
jeho vůli. Byly to hříchy celého světa, které na sebe dobrovolně vzal – a ty ho přivedly na 
kříž. 

 A potom už všichni přítomní posluchači slyšeli poslední dvě slova jeho velkého kázání.  
Jan píše, že Ježíš řekl: „Dokonáno jest! A nakloniv hlavu, skonal.“ 

 „Dokonáno jest!“   (Jn 19,30) 

Dole pod křížem lidé přemýšlejí o Ježíšově porážce. Kdežto z kříže zaznívá vítězné 
zvolání: DOKONÁNO JEST! 

Bůh zvítězil! Satan a všechny temné síly vesmíru jsou poraženy. Cesta k záchraně padlých 
lidí je otevřena. Do této chvíle platil pro odčinění hříchů složitý systém obětí. Od chvíle, 
kdy se lidé ocitli za branami ráje, si uvědomovali, že pouze prolitá krev, která znamená 
smrt, je jediným prostředkem k odpuštění hříchů a k očištění. 

Ježíšova slova „Dokonáno jest!“ si také můžeme chápat, jako kdyby zvolal: „Je plně 
zaplaceno! Dílo spasení je dokončeno!“ 

Dovolte mi, abych nám všem, kteří stojíme pod Ježíšovým křížem, položil závažnou 
otázku: „Nepřemýšlíme také někdy o porážce a prohře?“ Při pohledu na nezdary nebo 
naši liknavost v evangelizační a svědecké službě si možná klademe otázku: Není všechno 
jinak, než věříme? Jak Boží dílo obstojí?  



Na závěr našeho uvažování nad posledním Ježíšovým kázáním – a ve smyslu jeho slov, 
chci s jistotou říci: DÍLO BOŽÍ OBSTOJÍ! 

Obstojí proto, že Ježíš na Golgotě zvítězil. My lidé se můžeme Bohu vzdálit, můžeme 
ledacos pokazit, můžeme i padnout, ale Bůh zvítězí.  

Zvítězí navzdory naší nevěře, našim pádům a prohrám. 

Chci ukončit ujištěním, že tak, jako Ježíš na kříži dokonal své vykupitelské dílo, tak i v nás 
chce dokončit to, co započal. Může to ovšem učinit jen tehdy, když mu to dovolíme, když 
mu zůstaneme věrni. 

Naslouchali jsme – na slova – nejkratšímu Ježíšovu kázání. 

Jako při každém kázání, měli bychom si i nyní položit dvě otázky: CO MI TÍM BŮH CHCE 
ŘÍCI?  JAK MU ODPOVÍM? 

Jsou dvě možnosti: Buď padneme na Skálu a rozdrtíme své JÁ“, nebo Skála padne na nás 
a rozdrtí nás. 
To první rozdrcení je léčebný a záchranný proces. 
To druhé je náš zánik – věčná smrt. 

Pán Ježíš nás miluje, a proto nám nevytýká, že jsme ho svými hříchy přivedli na kříž. On 
jen tiše stojí a čeká, jak na jeho nabídku záchrany odpovíme. 

Amen 

NOVÝ DEN V PENUEL 
 

Gn 32,22-31 „A té noci vstal, vzal obě své ženy i obě své služky a jedenáct svých synů a 
přebrodil se přes Jabok. Vzal je a převedl je přes potok se vším, co měl. Pak zůstal Jákob 
sám a tu s ním kdosi zápolil, dokud nevzešla Jitřenka. Když viděl, že Jákoba nepřemůže, 
poranil mu při zápolení kyčelní kloub, takže se mu vykloubil.  

Neznámý řekl: ‘Pusť mě, vzešla Jitřenka.’ Jákob však odvětil: ‘Nepustím tě, dokud mi 
nepožehnáš.’ Otázal se: ‘Jak se jmenuješ?’ Odpověděl: ‘Jákob.’ Tu řekl: ‘Nebudu tě už 
jmenovat Jákob (to je Úskočný), nýbrž Izrael (to je Zápasí Bůh), neboť jsi jako kníže 
zápasil s Bohem i s lidmi a obstáls.  

A Jákob ho žádal: ‘Pověz mi přece své jméno!’ Ale on odvětil: ‚Proč se mne ptáš na mé 
jméno?’ A požehnal mu tam. I pojmenoval Jákob to místo Penuel (to je Tvář Boží), 
neboť řekl: ‘Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život.’ Slunce mu vzešlo, 
když minul Penuel, ale v kyčli byl chromý.“ 

Bezpochyby jsme se už někdy u této příhody zastavili. Buďme upřímní: Rozumíme, co se 
zde stalo? Člověk zápasí s Bohem a přemáhá ho!  

Ať jsou na tento příběh jakékoliv výklady a názory, tato zpráva je pravdivá, a především 
stále aktuální. Jákob zde prožívá duchovní a duševní krizi, stojí před významným 
rozhodnutím a důležitou volbou, musí odložit těžké břemeno, které si vleče z minulosti. 

Kdo z nás neprožívá duševní krize? Kdo nečelí novým rozhodnutím a volbám? Kdo 
nevleče něco temného a nevyřešeného z minulosti? Tento Jákobův příběh je příběh 



lidské krize a jejího řešení. Je to stále platná lekce pro vytváření našeho vztahu s Bohem 
a lidmi. 

Kazatel Dr. Schuler říká: „Lidé za mnou přicházejí se svými problémy, starostmi, 
bolestmi a trápeními. A já pro ně mám ve většině případů jen jednu odpověď, jednu 
radu a jedno řešení: Kořeny problému jsou vždy v nevyřešeném nesprávném kroku 
minulosti.“  

Bůh očekává, že se naučíme nazývat věci pravým jménem, tak jak je nazývá On a 
nejenom nazývat, ale i řešit je, tak jak si On přeje. 

Jákobův příběh je pro nás nastaveným zrcadlem pro chvíle a situace, kdy stojíme tváří 
v tvář skutečnosti a musíme se dívat na věc, jaká je. V takové chvíli je nezbytné: podívat 
se sám na sebe jaký jsem, podívat se na Boha, jaký je On a co očekává, podívat se na své 
povinnosti, které situace vyžaduje. To po mnoha letech učinil Jákob a pak mu konečně 
na jeho další životní cestu vyšlo a zazářilo slunce. 

Promítněme si Jákobův život, tak jak ho známe z biblického podání a zamysleme se nad 
tím, která chvíle jeho života byla nejvýznamnější. Co bylo nejdůležitějším mezníkem 
v jeho životě. Která jeho slova, jaká kdy pronesl, jsou nejvýmluvnější? 

Jsem přesvědčen, že je to prosba, kterou pronesl v onom nočním zápase. Tam z hloubi 
jeho srdce vytryskla touha po něčem, co dosud postrádal a bez čeho nechtěl a nemohl 
už dál žít: „Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš!“ 

Z určitého povrchního pohledu bychom toto přání mohli pokládat za podivné. Vždyť 
žádá něco, co už jednou dostal! Cožpak mu již před lety jeho otec Izák nepožehnal? 
V těchto pěti slovech není jen pouhá prosba. Jákob zde ve skutečnosti činí hluboké a 
pokorné vyznání. Tato slova jsou svědectvím, že Jákob učinil hlubokou rekapitulaci svého 
dosavadního života. Touto žádostí přiznává, že dosud stavěl na nepoctivém základu a že 
vše, co dosud vykonal, bylo bez Božího požehnání. Přiznává, že jsou zde ti, kterým se 
nemůže podívat do očí. Přiznává, že chce urovnat vztahy a začít znovu! A na jeho další 
životní cestu mu vychází slunce.Jákobova prosba je dokladem, že se podíval tváří v tvář 
sobě samému. 

V malé příručce nazvané Ekonomický poradce podnikatele odpovídá právník na dotaz 
jakéhosi podnikatele, který se ptá: „V souvislosti s podnikáním bych chtěl změnit 
příjmení, neboť na zákazníky nepůsobí dobře, jestliže podnikatel má směšné jméno. 
Chtěl bych proto vědět, kolik stojí změna příjmení.“ Právník mu odpovídá: „Za povolení 
změny u příjmení hanlivého, výstředního, směšného se platí správní poplatek 100 Kč, 
u jména nebo příjmení jiného se hradí poplatek 1.000 Kč.“ 

Dnes neznamená jméno nic víc, než pouhé „identifikační označení“ jedince. Mezi 
jménem a vlastní charakteristikou jeho nositele je často rozdíl: Pan Smutný je povahou 
veselý, slečna Štědrá je skrblík k pohledání, pan Hrdina je známý strašpytel. A přece jde 
lidem o jméno. 

V biblických dobách jméno mělo jméno velký význam. Lidé svým jménem na sebe něco 
prozrazovali a často to nebývalo nic k chlubení. Tak tomu bylo i u Jákoba. Domnívám se, 
že mu nikdy nebylo příjemné, když se musel představovat a hlásit se ke svému jménu. 



Vždyť kdo z nás by chtěl takové jméno? ČEP překládá Úskočný, jiné překlady tlumočí 
Oklamavatel, Šejdíř, Podvodník, Podrazák, Podfukář – a nejmírnější je Nepoctivec. 

 Nás by mělo zaujmout, že v onom rozhodujícím nočním zápase, kdy věděl, že může něco 
podstatného získat, mu vůbec nešlo o jméno. Neříká: „Nepustím tě, dokud mi nedáš 
nové jméno.“ Jákob v Penuel odhazuje falešné sebevědomí a v jeho hlase je slyšet jiný 
tón. On ví, co je pro život podstatné a významné a o to musí požádat. Dosud byl 
snaživým, trpělivým a houževnatým „podnikatelem“. Před více než čtrnácti roky přišel 
s holýma rukama k Lábanovi. Po dlouhých letech služby se nyní vrací bohatý: má 
služebnictvo, stáda dobytka, zlato … Ale k čemu je to? Nemá klid, nenachází radost. 
Zatížené svědomí se ozývá a on prahne po nápravě a změně. Dobře ví, že změna je 
možná pouze s Boží pomocí a požehnáním. 

Boží požehnání a s ním radost a klid nelze získat, pokud si člověk neudělá pořádek ve 
svém srdci a ze svého života nevymete všechnu špínu minulosti. To Jákob dobře věděl a 
ve chvíli nočního zápasu si to znovu uvědomil. Dosud nikdy nesebral odvahu podívat se 
skutečnosti tváří v tvář. Vždyť byl Úskočný, Šejdíř, Nepoctivec a takoví lidé přece 
nedovolí, aby někdo nadzvedl pokličku jejich soukromí a poznal jejich skutečnou tvář.     
Nyní jde Jákobovi o něco více než udržet si „image“ před lidmi. Konečně sbírá odvahu, 
aby se podíval sám sobě do tváře. Jako onen publikán v chrámu sklání pokorně hlavu, 
vyznává své hříchy a činí pokání. 

Jak je to s naším skutečným pokáním?   
Zamysleme se nad výzvou, kterou před více než sto lety učinil v jednom svém kázání 
kazatel Phillips Brooks: „Patří k dobrému zvyku nás křesťanů, že se v modlitbě 
přiznáváme k tomu, že jsme hříšníci. Jinak bychom se ani nemohli modlit Otče náš, 
protože i tam musíme říci: Odpusť nám naše viny… Kdo však v modlitbě dovede říci – 
a to i veřejně: Bože odpusť mi, že jsem lhář, že jsem lakomec, že jsem sobec, že jsem 
hrubý, že se přetvařuji před lidmi …“  „Prosím, přestaňte v modlitbě používat ten 
všeobecný pojem hříšník. Buďte konkrétní. Nazvěte své hříchy pravým jménem, tak 
jak je nazývá Bůh.“ 

Chceme-li, aby nám na naší další cestě svítilo slunce jako Jákobovi na cestě z Penuel, 
podívejme se na svůj dosavadní život, vyznejme vše špatné a prosme o Boží požehnání. 
Jestliže Bůh v Penuel klade Jákobovi otázku: „Jak se jmenuješ?“, pak se ho ve skutečnosti 
táže: „Kdo jsi? Jaký jsi?“ A jestliže Jákob poví své jméno, pak řekne: „Jsem úskočný, jsem 
podvodník, podrazák, podfukář, šejdíř, nepoctivec.“  A jaká je Boží odpověď?  

„Od této chvíle jsi vítěz! Zápasil jsi a obstál…“ Jákobova prosba je svědectvím, že se 
podíval… 

… tváří v tvář Bohu! 
Co bylo pro Jákoba v Penuel nejmocnějším zážitkem? Odpověď je v Bibli Gn 32,31:  
„I pojmenoval Jákob to místo Penuel (to je Tvář Boží), neboť řekl: ‘Viděl jsem Boha tváří 
v tvář a byl mi zachován život.’“ Jákob se setkává s Bohem!   

My ovšem víme, že to nebylo jeho první setkání s Bohem. Známe jeho zkušenost z Béthel 
28.kap. Tam měl na útěku z domova sen. V něm viděl  



žebřík, po něm vystupovali a sestupovali andělé a nad nimi byl Hospodin. Tam od Boha 
dostává slib: Dám ti zemi! Jákob tam postavil památník a jeho názvem vyjádřil zkušenost, 
kterou tam prožil: BÉTHEL – Boží dům. Tam také Jákob dal Bohu slib: Budeš mým Bohem 
a já ti ze všeho poctivě odevzdám desátky!  To je úžasné a krásné: dal Bohu slib! 
Podívejme se na zprávu o této zkušenosti důkladně Gn 28,20-22: „Jákob se zavázal 
slibem: ‘Bude-li Bůh se mnou, bude-li mne střežit na cestě, na niž jsem se vydal, dá-li 
mi chléb k jídlu a šat k odívání a navrátím-li se v pokoji do domu svého otce, bude mi 
Hospodin Bohem. Tento kámen jsem postavil jako posvátný sloup, stane se domem 
Božím, a ze všeho co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky.“  

Krásný slib, ale odráží se v něm něco, co Boha nemohlo potěšit. Jákob se nepodřizuje 
Boží vůli, ale klade si podmínky. To všechno se stalo před mnoha lety. Jákob žil z této 
zkušenosti a dodržel slovo. Stavěl na staré zkušenosti z Béthel, ale jeho duchovní i 
mravní život byl chaotický. Žil z dávného setkání s Bohem. 

O čem svědčí jeho otázka, kterou v Penuel klade Bohu? Tam se ho táže: „Kdo jsi? Jaké je 
tvoje jméno?“ Dlouhé roky chodí s Bohem, a přece ho nepoznává! Teprve nyní po 
osobním setkání, po upřímném a vážném zápase může vyznat: Viděl jsem Boha tváří 
v tvář! 

Jákobův příběh je veskrze pravdivý a stále aktuální. Je to příběh lidské krize a jejího 
řešení. Jsme křesťané. To že zde nyní sedíme, je svědectvím toho, že každý z nás někdy 
ve svém životě prožil zkušenost v Béthel: Zastavil nás Bůh a oslovil nás svým slibem, 
postavili jsme mu ve svém životě památník, dali jsme mu slib, a z této zkušenosti dodnes 
žijeme. Kdyby dnes Bůh dal na váhu svoji vůli a na druhou misku naše přání, touhy a 
podmínky, která miska by převážila?  

Jákob se slibem s podmínkami žil a „chodil s Bohem“ dlouhé roky. Zkušenost z Béthel 
pro něj byla jistě silným zážitkem. Možná ji vyprávěl desítkám svých známých, sloužila 
mu jako podklad ke svědectví o Bohu, ale co naplat: přece mezi lidmi stále žil jako 
Úskočný, Oklamavatel, Podvodník, Podrazák, Podfukář, Šejdíř a Nepoctivec. Dlouhé roky 
se konejšil svým vztahem k Bohu, ale přece nebyl plně šťastný. Teprve nové, živé, osobní 
setkání s Bohem mu dovolilo, aby vykročil na další cestu ve slunečním svitu. 

Bratře, sestro, na které zkušenosti je založena tvá víra? Na zkušenosti z Béthel, nebo 
z Penuel. Jaké osobní vyznání by až dosud charakterizovalo tvůj vztah k Bohu? Bože, 
budeš-li mne chránit, budu-li mít co jíst a pít, budu-li mít co na sebe, budu-li žít v klidu a 
bez starostí – pak budeš mým Bohem a budu ti sloužit! To je vyznání charakteristické pro 
zkušenost z Béthel. 

Bože, i když s tebou musím vést těžký zápas, i když jsem utrpěl zranění, i když snad budu 
až do konce života středem pozornosti, protože budu kulhat, přece se tě nepustím – to 
jediné, co potřebuji je tvoje požehnání. To je vyznání toho, kdo prožil zkušenost z Penuel. 
Zkušenost z Béthel byla pro Jákoba jistě důležitá. Právě tak jako je důležité pro každého 
první setkání s Bohem. Na začátku cesty nás Bůh nezavrhne, i když si klademe podmínky.  
On je tolerantní, více než jsme my lidé. Nemůžeme zůstat u zkušenosti z Béthel. Jako 
nebyl šťastný Jákob, nemůže být šťastný ani nikdo z nás. Na své křesťanské pouti musíme 
přijít do Penuel. To je místo, kde si je člověk jistý svým osobním setkáním s Bohem. Je to 



jistota, že mě Bůh povolal, je to jistota odpuštění, jistota smíření. Někdo projde Penuel 
klidně, bez boje, ale je mnoho těch, kteří musí zápasit, bojovat. 

Jákobova prosba je také svědectvím, že se v oné noci postavil tváří v tvář svým 
povinnostem. Co patří mezi přední povinnosti člověka? Většina lidí řekne: poctivě 
pracovat a živit se, starat se o rodinu, zajistit si stáří, zanechat po sobě něco k prospěchu 
druhým …To všechno Jákob plnil, a přece nebyl šťastný.  Měl rodinu, rozmnožil stáda a 
byl velmi bohatý. Vždyť sám vyznává Gn 32,11: „Tento Jordán jsem překročil s holí, a 
teď mám dva tábory.“  

Jákob se stal váženým mužem ve společnosti, a přece nad ním visel temný mrak.  Stačilo 
před ním vyslovit jedno jméno a zmocnil se ho neklid, možná hněv a nenávist. To jméno 
všichni dobře známe: EZAU.    

Nevyřízené účty s ním byly hrůzným přízrakem a noční můrou, která ho děsila. Přečtěte 
si začátek 32. kapitoly Gn. „’Přišli jsme k tvému bratru Ezauovi, ale on ti už jde vstříc a 
je s ním čtyři sta mužů.’  Tu padla na Jákoba veliká bázeň a tíseň. Rozdělil proto lid, 
který byl s ním, i brav a skot, velbloudy do dvou táborů, neboť si řekl: ‘Přijde-li Ezau 
k prvnímu táboru a pobije jej, může ještě zbylý tábor vyváznout…“ 

O čem to svědčí? Jakou „pohodu“ prožíval Jákob při pomyšlení na svého bratra? Dlouhé 
roky neměl odvahu postavit se mu tváří v tvář. Neměl sílu vydat se mu vstříc a říci: „Lituji, 
odpusť mi, provinil jsem se.“  

Jsem přesvědčen, že právě tato skutečnost ho v onom nočním boji motivovala k tak 
houževnatému zápasu, a že právě proto v tomto zápase nepřemohl jenom svého 
soupeře, ale i sám sebe. Zde se rozhodl definitivně odhodit falešnou hrdost a pohlédl 
tváří v tvář své povinnosti. Rozhodl se jít za bratrem, ať to dopadne jakkoli. 

Nabízí se srovnání: Bethel – za zády podvod, v patách rozhněvaný bratr Jákob není 
šťastný, nemá klid. Penuel: staví se čelem k hříchu. Špatné, chce odčinit a touží se smířit 
s bratrem. A na cestu mu září slunce. 

Není v okruhu tvých známých nějaký „bratr Ezau“? Bůh je připraven uvést každého z nás 
na prosluněnou životní cestu. Vstup na ni se otevírá v místě, 

kde zhodnotíš svůj dosavadní život a pohlédneš tváří v tvář skutečnosti jaká je, kde 
přiznáš chyby a nepravosti svého minulého života a rozhodneš se je napravit, kde 
pohlédneš tváří v tvář Bohu a necháš zvítězit jeho vůli nad svými přáními a touhami, kde 
pochopíš, že Bůh nežádá nic jiného, než abys miloval svého bližního jako sebe samého.  

Pak se na tvou další cestu rozzáří slunce! 
Amen 

PANE, AŤ VIDÍM! 
 

Kdosi výstižně připodobnil Bibli ke krásnému broušenému drahokamu.  
 

Co se stane, když broušený drahokam postavíte pod světlo a pomalu jím otáčíte? 
Každým pootočením na vás vystřelí paprsek nového světla.  
     



Stejnou zkušenost můžeme učinit s Biblí. Otevřeme si známý verš nebo čteme příběh, 
který jsme mnohokrát četli, a když se postavíme pod světlo Toho, kdo pro nás Bibli 
nechal napsat a kdo ji inspiroval, když ji opakovaně čtěte a uvažujeme o každém slovu – 
jinými slovy řečeno, když pomalu textem otáčíme, uvidíme, kolik nových paprsků světla 
nám zazáří. 
Rozhodl jsem se, že bude dobré, když si dnes tento objev prověříme, a tak jsem vybral 
velice známý příběh, který ve svém evangeliu zaznamenal apoštol Marek. (Mk 10,46-52) 
 

„Procházeli také Jerichem, kde se k nim přidal velký zástup. U cesty seděl slepý žebrák 
Bartimaios – Timeův syn. Když uslyšel, že to jde Ježíš Nazaretský, křičel: „Ježíši z rodu 
krále Davida, slituj se nade mnou!“  
Lidé mu domlouvali, aby mlčel. Ale on volal tím hlasitěji: „Synu Davidův, smiluj se nade 
mnou!“ Ježíš ho uslyšel, zastavil se a přikázal, aby slepce zavolali. Vrátili se tedy 
k Bartimaiovi se vzkazem: „Máš štěstí, Ježíš tě volá – vstaň!“  
Slepec odhodil svůj starý kabát, vyskočil a klopýtal k Ježíšovi. „Co pro tebe mohu 
udělat?“ dotkl se ho Ježíš. „Mistře, chci vidět!“ „Staň se, víra tvá tě zachránila.“ V té 
chvíli se slepci vrátil zrak a on se vydal také za Ježíšem.“  
 

Takže – máme zde známý příběh o Bartimaiovi a podívejme se, jestli z něj vyzáří nějaké 
nové světlo. 
 

Žebrák Bartimaios! Co o něm víme?  
Z letmého čtení jsme se dozvěděli, že byl slepý a žebral u frekventované cesty vedoucí 
z Jericha do Jeruzaléma. Přečtete si 46. verš v původním textu a zjistíte, že tento chudák 
neměl ani jméno.  
 

Aramejské slovo Bartimaios znamená v překladu syn Tymaiův. (Bar znamená „syn“, a 
Timaios je jméno jeho otce). 
 

Bartimaios byl tedy člověk na okraji společnosti. (Přesněji řečeno: Byl vyřazený ze 
společnosti). Místo ve společnosti mu určilo jeho postižení.      Byl slepý! Nesměl do 
chrámu, nesměl na bohoslužby. Společnost ho vyřadila – a přitom byl na lidech závislý.  
 

Sám nic nezastal, byl odkázaný na druhé, a tak vyhledával místa, kde by byl nablízku 
lidem. Takové místo nebylo někde v ústraní, ale u rušné cesty vedoucí z Jericha do 
Jeruzaléma. Tam mu lidé občas hodili nějakou skývu suchého chleba, nebo drobný peníz, 
za který si opět bez pomoci druhých jen obtížně něco koupil. 
 

Byl slepý, ale nebyl zaostalý v myšlení. Dobře vnímal, co si lidé kolem něho vyprávějí. Tak 
se k němu doneslo, že – krajinu obchází jakýsi Ježíš Kristus, že činí divy a uzdravuje 
nemocné, že i některým slepým vrátil zrak.  
 

Došel k názoru, že by to mohl být zaslíbený Mesiáš, protože prý pochází z Davidova rodu. 
To všechno pro něj byly přímo výbušné zprávy, které ho podnítily k přemýšlení.  
 

Než se o Ježíši dozvěděl, tak se trápil otázkami, které plynuly z jeho situace a na které 
nenacházel odpověď: Proč vlastně žiju? Jaký smysl má můj život? Proč jsem odsouzen 
k věčné temnotě? A tak zprávy o Ježíši změnily směr jeho myšlení. Vzbudily v něm přání: 
Kdybych se s tím Ježíšem setkal, jistě by pomohl i mně. 
 



Jednoho dne přišel okamžik, kdy od někoho zaslechl, že Ježíš je nablízku, je ve městě. A 
pak přišel okamžik, že uslyšel hlasy, které prozrazovaly, že se blíží nějaký početnější 
zástup. Lukáš píše, že se ptal, co se děje. A dostal odpověď: Přichází Ježíš!  
 

Samozřejmě ho napadlo, že přichází chvíle, na které všechno záleží. Buď nyní – anebo 
nikdy! Ježíše neviděl, ale křičel ze všech sil (v.47): „Ježíši z rodu krále Davida, slituj se 
nade mnou!“   
 

Jeho zvolání – to nebyla jen ostýchavě vyslovená prosba. Bylo to volání neotřesitelné 
víry, které jde o všechno. Musel to být pronikavý křik, protože jsme četli, že mu lidé 
domlouvali, aby mlčel. On se ale nenechal umlčet. Četli jsme, že volal tím hlasitěji: „Synu 
Davidův, smiluj se nade mnou!“  
 

Než pootočíme drahokam tohoto příběhu, aby nám zazářil nový paprsek světla, tak si 
připomeňme, že toto není příběh jenom o Bartimaiovi, ale je to příběh o nás lidech. 
Nevypráví jen o slepotě Bartimaiově, ale i o slepotě naší – přinejmenším o zaslepenosti.  
A tak se pokusme, aby každý z nás v tomto příběhu našel své místo. Je pochopitelné, že 
Bartimaios o své slepotě věděl, denně si ji uvědomoval – a zprávy o Ježíši, které se 
k němu donesly, mu daly naději, že ve slepotě nemusí zůstat.  
 

Od chvíle, kdy se poprvé dozvěděl o Ježíši, se v jeho srdci začala rodit víra spojená 
s nadějí. Byla to víra, že může být ze svého temného žaláře vysvobozen. A tak jeho výkřik 
víry nebyl projevem chvilkové touhy. 
 

Ale pozor! Lidé ho začali umlčovat. To je důkaz, že víra to nikdy nemá snadné, že se vždy 
najdou ti, kteří ji chtějí umlčet. A je pozoruhodné, že ho chtěli umlčet ti, kteří šli v zástupu 
s Ježíšem! A to je doklad, že i lidé jdoucí s Ježíšem mohou klást překážku víře! 
 

Bartimaios to ovšem nevzdal. Nabyl pevné přesvědčení, že pokud jeho život nemá 
pokračovat ve starých kolejích, nesmí dbát na lidi kolem. Ano, víra to opravdu nemá 
snadné, ale ta opravdová víra je vždy silnější než lidská slepota.  
 

Pootočme drahokam zase o kousek a podívejme se, jaké světlo nám zazáří z dalšího 
verše (49): „Ježíš ho uslyšel, zastavil se a přikázal, aby slepce zavolali. Vrátili se tedy 
k Bartimaiovi se vzkazem: Máš štěstí, Ježíš tě volá – vstaň!“ 
 

Nezdá se vám to podivné? Ježíš slyší Bartimaiovo volání a chce mu zjevně pomoci. A tak 
si klademe otázku: Proč nejde k němu? Proč mu neotevře oči, aby ho Bartimaios už 
konečně spatřil? Proč ho nechává druhými přivést k sobě? 
 

Mohl ho hned uzdravit, ale on zapojuje do procesu záchrany ty, kteří jsou kolem něho. 
Nezavolal Bartimaia sám, ale pověřil lidi, aby mu oznámili radostnou zprávu – 
evangelium: „Vstaň, Ježíš tě volá!“ Na této skutečnosti vidíme, že dosud nezměnil 
způsob práce.  
 

Co to bylo za lidi, kteří šli s Ježíšem? To se dá odvodit z Markovy zprávy. Z textu, který 
předchází zprávě o Bartimaiovi, je zřejmé, že Ježíš byl na své poslední cestě do 
Jeruzaléma. (Uzdravení Bartimaia byl jeho poslední zázrak!) Do Jericha přišel sám se 
svými učedníky.  



(Těsně před setkáním s Bartimaiem Jakub a Jan žádali Ježíše, aby jim udělil místa po 
pravici a po levici. O tom se mezi nimi diskutovalo!  
Všichni už myslili na zítřek a nejbližší dny, na sváteční Jeruzalém.) 
 

Na začátku zprávy o Bartimaiovi jsme četli, že učedníci „procházeli Jerichem, kde se k nim 
přidal velký zástup.“ (V.46) A tak ty, kteří se k němu přidali, Ježíš nyní pověřuje tlumočit 
dobrou zprávu: “Volá tě Ježíš!“ 
 

Ježíš mohl k Bartimaiovi přijít sám, ale přesto nechal druhé, aby ho k němu přivedli. Není 
v tom určitá výzva směrem k nám? Nemáme přivádět naše slepé bližní k Ježíši? Nemáme 
povinnost modlit se za dar víry pro druhé? Nemáme vydávat svědectví svým životem a 
zvěstovat tak evangelium těm, kteří o něm nic nevědí?  
 

Ježíš vícekrát učinil zázrak ve spolupráci s ostatními lidmi: nasycení 4000 – nasycení 
5000…. 
 

Pootočme znovu náš drahokam a podívejme se, jaké světlo nám zazáří z dalšího verše? 
(v. 50): „Slepec odhodil svůj starý kabát, vyskočil a klopýtal k Ježíšovi“  
 

Bartimaios neměl nic jiného, kromě svého pláště, který mu v noci sloužil jako přikrývka. 
Můžeme říct, že to byl jeho „spací pytel“. Když uslyšel, že ho Ježíš volá, samou radostí 
odhodil celý svůj majetek a běžel k němu. 
 

Ježíše ještě neviděl, ale věřil, že on jediný mu může pomoci. Ve své víře ještě tápal, ještě 
byl odkázán na pomoc druhých, ale věděl, kam má jít.  
 

A když stál před Ježíšem, musel odpovědět na základní otázku, kterou Ježíš klade 
každému, kdo k němu přichází: „Co ode mne očekáváš? Co chceš, abych pro tebe 
udělal?“ 
 

Jsem přesvědčen, že v zástupu lidí, kteří šli s Ježíšem z Jericha do Jeruzaléma, každý od 
něho něco očekával. Byl to pochod na hlavní město a v zástupu byli ti, co očekávali, že 
ze země vyžene okupanty Římany a stane se králem. Kolik asi bylo těch, co se těšili na 
politickou funkci.  
 

Připravovali se, jak budou „zvonit klíči“ a volat “Hosana, synu Davidův!“ A připravovali 
se, jak budou volat: „Ty jsi ten, na kterého jsme očekávali…!“ 
Všichni měli jasno, co mají – nebo chtějí – od Ježíše očekávat.  
 

Oni řešili jiné otázky, než jakými se zabýval žebrák Bartimaios. Rozdíl mezi Bartimaiem a 
některými v davu byl v tom, že Bartimaios věděl, co potřebuje – zatímco druzí nechtěli 
vědět, co potřebují… oni věděli, co chtějí! 
 

Ježíš se ho tedy otázal, co má pro něj udělat – a dostal nejkrásnější odpověď, kterou 
Bartimaios zformuloval do nejdůležitější prosby, jakou lidská ústa mohou vyslovit: 
„Pane, ať vidím!“ 
 

A Ježíšova odpověď? „Staň se, víra tvá tě zachránila… V té chvíli se slepci vrátil zrak…“  
 

Myslím, že nejsem daleko od pravdy, když řeknu, že v té chvíli nebyl Bartimaios jediný, 
komu se otevřely oči. Kolik bylo v zástupu těch, kteří spěchali za svým „svatým posláním“ 



a přitom neviděli to nejdůležitější, co se odehrávalo před jejich očima. Byli slepí, když se 
Ježíš zastavil a mluvil se žebrákem. Takových byly v Izraeli stovky. Byli ochotni naslouchat 
Ježíši, ale křik ubožáka jim byl nepříjemný. Ten jim zněl jako falešný tón. 
Ubožák u cesty je nezajímal, měli své vize, své představy, svůj pohled.      A pro upřesnění 
dodejme, že měli i své výklady a chápání Písma! 
 

Jak povzbudivý a přímo hřejivý je závěr Bartimaiova příběhu. Četli jsme, že se mu otevřel 
zrak a on se vydal také za Ježíšem.“ Není to zvláštní, že dav, který provázel Ježíše, měl 
tendenci od Ježíše odvádět? A nebylo to poprvé, kdy lidé kolem Ježíše někoho odháněli. 
Učedníci odháněli matky, které k Ježíšovi přinášely děti, odháněli syrofenickou ženu, 
když přišla prosit za svoji dceru. 
 

Myslím, že v té chvíli i učedníkům došlo, že následovat Boha znamená něco víc, než jít za 
svými představami a myšlenkami! Následovat Boha znamená vidět potřebné okolo sebe, 
hlásit se k Ježíšovi znamená umět se zastavit tam, kde někdo potřebuje pomoc a kde 
někdo volá o pomoc. Možná teprve nyní pochopili slova, která slyšeli od Ježíše den 
předtím:  
„Kdo z vás chce být velký, ať všem pokorně slouží. A kdo z vás chce být na předním 
místě, ať je služebníkem všech.“  (Mk 10,43-44) 
 

Bartimaios si uvědomil svůj stav, volal k Ježíši – a byl uzdraven.  
Stal se vidoucí a vydal se za Ježíšem.  A na tuto cestu zve Bůh i nás.  
I nám je právě nyní určena výzva: Vstaň, vzchop se, volá tě! 
 

Přemýšlejme o Bartimaiovi a volejme s ním: Pane, ať vidím! A když nám Pán otevře zrak, 
rozvažme, kam budeme upírat svůj pohled! 
Je to už jenom na každém z nás, jestli toužíme po Ježíšově uzdravujícím doteku, jestli 
k němu půjdeme a budeme ho následovat!   

Amen 
 

CO PRO NÁS ZNAMENAJÍ VELIKONOCE? 
 

Velikonoce jsou za námi – a bez nadsázky můžeme říct, že takové, jaké byly ty letošní, 
opravdu nikdo nepamatuje. Neviditelný „koronavirus“ se postaral, aby křesťané téměř 
na celé planetě zavřeli kostely. První křesťané by určitě nerozuměli zprávě, jak v mnoha 
zemích letošní Velikonoce probíhaly. Oni byli poučováni – (např. podle Matouše), že…    
„Ježíš vystoupil se svými učedníky na návrší, posadil se uprostřed zástupu lidí a učil je.“ 
Dnešní evangelista by musel napsat:  
 

„Na útěku před koronavirem se věřící s rouškami na obličeji posadili k monitorům 
počítačů, a tak si připomínali, co pro ně znamenají Velikonoce.“   
Máme ovšem spoluobčany, které nezajímá, co se stalo před 2000 roky na Golgotě.     
Křesťanské Velikonoce jsou jim naprosto cizí. Netuší, že událost, která se tam odehrála, 
není jenom největší událostí dějin naší planety, ale má i kosmický dosah, protože tam 
Bůh vyřešil problém zla ve vesmíru. 
 

Vzpomínám na rozhovor, který jsem měl asi před 60 roky s KCT v Plzni:    



Snažil se mě poučit, že Velikonoce byly vždycky svátky jara.  Proto jsou jejich symbolem 
kuřátka, beránci, květy, kočičky… Prý byly vždycky oslavou probouzejícího se života.   
A k tomu dodal: křesťané si je přivlastnili a ozdobili pohádkou o ukřižování a vzkříšení 
Ježíše Krista. Vysvětlil jsem mu, že Velikonoce byly od počátku svátky Božího lidu, že to 
byla nadějná zpráva o možném vysvobození lidí ze smrti a že ji Bůh oznámil lidem už 
téměř 1500 let před narozením Ježíše. Po 15 stoletích Bůh – právě v Jeruzalémě – 
dokázal, že nejde o pohádku. 
 

Máme-li mluvit o odcizení Velikonoc, pak byly odcizeny křesťanům.  
A do jaké podoby si je lidé upravili a co pro mnoho lidí dnes znamenají, o tom svědčí 
jeden odposlechnutý rozhovor: „Velikonoce jsou za námi, ale těšme se, letos budeme 
mít ještě čtyři prodloužené víkendy.“ 
 

Ano, Velikonoce jsou již za námi, ale já chci nyní připomenout, co nám vzhledem 
k současné vzrušené atmosféře mohlo z jejich poselství uniknout: Velikonoce jsou 
naléhavou výzvou, abychom podle vzoru apoštolské církve kázali to, co bylo jádrem 
poselství prvních křesťanů a co mělo být i letos jejich poselstvím. 
 

1K 15,1–4: „Rád bych vám, bratři, připomněl, že i dnes hlásám totéž radostné poselství 
jako na začátku, jak jste je i vy přijali a na něm založili svou víru. V něm je vaše záchrana, 
pokud se ho pevně držíte v té podobě, jak jsem vám je předal. Stojí-li vaše víra na něčem 
jiném, není víc než pouhou iluzí. Učil jsem vás tomu, k čemu jsem byl sám přiveden: že 
Kristus zemřel za naše viny, byl pohřben, ale třetí den vstal z mrtvých, jak to vše Bůh už 
dávno předtím nechal zapsat do starých Písem.“     
Základem a klíčem křesťanské víry je zpráva o Ježíšově vzkříšení. Co kázal Petr 
v Jeruzalémě o Letnicích? Sk 2. kapitola 
 (24) „…vy jste Ježíše ukřižovali, ale … Bůh jej vyrval z moci smrti, která jej nemohla 
udržet, a vzkřísil ho z mrtvých.“ 
(32) „…Ano, právě Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. Nyní je na 
nebesích, po Boží pravici.“ 
Co píše Pavel do Korintu – 1K 15,16nn: 
„Nevěříte-li v možnost vzkříšení, popíráte i zmrtvýchvstání Kristovo. Jestliže Kristus 
nevstal z mrtvých, jakou máte naději? … Jestliže jsme pro Krista vsadili jen pro časný 
život, neužijeme ani tolik, co ateisté.  A pak jsme tedy nejubožejší ze všech lidí. 
Skutečnost je však taková, že Kristus opravdu vstal.“ 
I. Ježíšovo zmrtvýchvstání o Velikonocích – to je největší a nepopíratelný důkaz 
pravdivosti jeho slov.  
Z lidského pohledu Ježíš řekl mnoho neuvěřitelného. Izraelité to považovali za chvástání 
a rouhání.  Proto ho poslali na smrt.    

o Dříve než byl Abraham, já jsem…  
o Přijdu v slávě – se všemi nebeskými anděly. 
o Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít věčně…  
o Já jsem vzkříšení… 
o Já jsem pravda… 

Jeho zmrtvýchvstání je největší prověrkou pravdivosti jeho slov. Řekl: Musím zemřít, ale 
třetího dne vstanu… Kámen od jeho hrobu nebyl odvalen pro Ježíše – aby vyšel ven. 



Byl odvalen pro lidi, aby vešli dovnitř a přesvědčili se, že hrob je prázdný.  
Slavný britský – oxfordský – vědec a matematik G. B. Hardy: „Trápíte se otázkou, které 
náboženství je skutečně pravé? Jak to zjistit? Co je měřítkem pravosti a hodnověrnosti 
náboženství?  
 

Předložím vám čtyři věty, zamyslete se – a pak sami odpovězte: Konfuciův hrob je 
zavřený a ostatky v něm. Budhův hrob – zavřený a plný. Mohamedův hrob – zavřený a 
plný. Ježíšův hrob – otevřený a prázdný.“  
A pak dodává: „Byl hlídán a zapečetěn. Stráže padly – pečeť se rozlomila. Kámen byl 
odvalen. Odpověď je jasná: Kristus vstal z mrtvých!“ Hardy z toho odvozuje: „Ježíšovo 
zmrtvýchvstání je zárukou, že mu můžeme věřit v celém jeho učení a ve všech jeho 
slibech! Je to zázrak nad zázraky, je to nezfalšovatelný a nepopíratelný čin…! 
 

Ježíš nebyl fakír, který by se nechal jako zdánlivě mrtvý pohřbít. Smrt byla prověřena 
kopím, kterým probodli jeho bok. Zemřel před zraky lidí. Mrtvý byl lidmi uložen do 
hrobu. Nepřátelé ho hlídali.“ Věřit v Ježíšovo zmrtvýchvstání není iluze.  
Apoštol Pavel napsal, že iluze je věřit něčemu jinému: „Stojí-li vaše víra na něčem jiném, 
není víc než pouhou iluzí.“ 
 

II. Ježíšovo zmrtvýchvstání je důkazem, že Boží království je reálné. 
Ježíše přece odsoudili jako „krále“. Nad hlavu mu na kříž přibili posměšný nápis: INRI.    
Tak ve skutečnosti potvrdili realitu jeho království. Jeho odpůrci ho chtěli usmrtit, a tak 
zlikvidovat jeho království. Jak si asi oddechli v pátek večer: „Konečně bude pokoj! 
Takového krále bychom potřebovali!!“ Nepochopili, že „jeho království není z tohoto 
světa“. Jako jediný v dějinách svým zmrtvýchvstáním potvrdil, že „jeho království 
skutečně není z tohoto světa“ … že má jiné základy a jinou podobu. 
 

Ti, co ho ukřižovali a zavrhli jeho království, marně čekali – a jejich následovníci dodnes 
marně čekají svého Mesiáše. V Jeruzalémě vzhlížejí k bráně zazděné dva tisíce let, kterou 
by „jejich očekávaný král“ měl vejít – a pak panovat.    
Ježíš řekl: „Království Boží je již mezi vámi!“ Ano, On již skutečně kraluje! Vždyť vidíme, 
že od Letnic uplatňuje svou moc a rozšiřuje své království. Jeho Boží království je již zde 
– je v srdcích lidí. Nyní již očekáváme jeho „království slávy“ – a ono přijde!  
Zde nemohu udělat tečku – zde nemohu říci „amen“, protože tato skutečnost pro nás 
přece něco znamená! Tato skutečnost vyžaduje naši odpověď na vážné otázky!  
 

Máš jistotu, že jsi občanem Ježíšova království?  Ne, že budeš jednou… ale že jsi už nyní!! 
Dnes! Vždyť Ježíš už dnes dává občanům svého království reálné dary.                                 
Můžeš s jistotou říci, že tyto dary užíváš?   
Apoštol Pavel nás s nepředstíranou otevřeností upozorňuje: „Stojí-li vaše víra na něčem 
jiném, není víc než pouhou iluzí.“ Prožíváš: 

o Trvalou radost – kterou vyzařuješ?  
o Hluboký pokoj – a to ve všech situacích?  
o Mír se všemi, kdo chtějí vejít do království věčné slávy?  
o Lásku ke všem – i k těm nesympatickým?  
o Odpuštění pro všechny – i pro nepřátele?  



Znovu opakuji to podstatné: Máš jistotu, že tyto dary užíváš? Jsou to vážné otázky – 
otázky života a smrti. Nestačí se ke Kristu jenom hlásit – a jeho jménem se ohánět.  
Pán Ježíš dal vážné varování: Mt 7,21nn: 
„Ne každý, kdo mne oslovuje Pane, Pane, přijde do nebeského království… V den 
posledního soudu mi mnozí řeknou: Pane, cožpak jsme ve tvém jménu nemluvili, 
nebojovali proti zlu a nedokázali mnoho divů?‘ – Já jim však odpovím: Nikdy jste mi 
nepatřili… Jděte pryč!‘“ 
To je vážné varování určené domnělým občanům Božího království. Cože to všechno 
dělali?         

o Oháněli se Ježíšovým jménem… 
o Bojovali proti zlu… 
o I divy činili… 

Proč tedy to odmítnutí? Co bylo příčinou? Co jim chybělo? 
o Chyběla jim RADOST – aby životem dotvrzovali, že přijali a kážou radostné 

poselství… 
o Chyběl jim POKOJ – který by jim druzí lidé záviděli a kterým by je k Bohu 

přitahovali… 
o Chyběla jim LÁSKA – kterou sami od Boha přijali a kterou měli na druhé 

vyzařovat… 
o Nevěděli, co je ODPUŠTĚNÍ – kterým by dokazovali, že sami odpuštění přijali 

a jsou smířeni s Bohem i lidmi… 
o Neměli JISTOTU SPASENÍ – která by dodávala hodnověrnost jejich  

svědectví. 

Ti, co byli odmítnuti, sice vsadili na Krista, ale jen pro časný život. Na ně se hodí slova 
apoštola Pavla – z listu Korintským: 
„Jestliže jsme na Krista vsadili jen pro časný život, neužijeme si ani tolik co ateisté. A pak 
jsme tedy nejubožejší ze všech lidí.“ 
Ale vraťme se ještě k velikonočnímu poselství: 
III.  Ježíšovo zmrtvýchvstání je zárukou našeho vzkříšení 
Všichni máme jistotu, že zemřeme! Smrt je náš společný osud. Ovšem pro obyvatele 
Ježíšova království smrt už není nepřítel. Tuto skutečnost jsem si nikdy tak silně 
neuvědomil, jako když jsme v Jeruzalémě – u Ježíšova otevřeného hrobu – v zahradě 
Josefa z Arimatie zpívali: „Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal… Smrt již nemá práva…“ 
 

Jak úžasné je číst Pavlova slova, ve kterých navazuje na velikonoční příběh. V nich není 
ani náznak pochybnosti nebo malomyslnosti: 1K 15,12nn:  
„Jestliže věříte, že Kristus vstal z mrtvých, jak potom mohou někteří z vás tvrdit, že mrtví 
už nikdy neožijí?  
(20) Skutečnost je taková, že Kristus opravdu vstal, a to je nám zárukou, že ještě další po 
něm budou následovat… My jsme od svých předků zdědili smrt jako nevyhnutelný úděl; 
kdo však přijme za svůj Kristův život, bude sdílet jeho úděl i ve vzkříšení z mrtvých…  
(50) Zdůrazňuji vám, milí bratři: Naše pozemské tělo z masa a kostí není způsobilé pro 
věčnou Boží říši, protože naše kvality nejsou ani zdaleka takové, aby si zasloužily 
nesmrtelnost. Prozradím vám jedno nádherné tajemství: zemřeme jen někteří, ale 
všichni obdržíme nové tělo. Až z nebe zazní signál posledního soudu, v jediném okamžiku 



se naše tělo promění. Zesnulí křesťané vstanou v novém, nesmrtelném těle a my ostatní, 
pokud budeme ještě naživu, všichni najednou dostaneme zrovna takové tělo, skvělé a 
nezničitelné… Bůh nám prostřednictvím Ježíše Krista umožnil nad obojím zvítězit a za to 
mu nikdy nemůžeme být dost vděčni… Vítězství je naše, bratři, zůstaňte pevní a 
nenechte se zviklat…“    
 

IV. Bůh se svou pomocí je nám již nyní k dispozici, aby vzkřísil naše duchovně mrtvé 
„JÁ“   
Zapálit může jen ten, kdo má oheň. Oživit může jen ten, kdo má život. Věčný život může 
dát jen věčný a živý Bůh.  
Věčnému životu musí předcházet „příprava“: to je duchovní život. My všichni máme 
jedno společné: Odcizení od Boha. Narodili jsme se a žijeme na planetě, které dočasně 
vládne Boží nepřítel. Nikdo z nás není bez hříchu – a hřích znamená vzdalování se a 
oddělování od Boha, což je duchovní smrt. 
 

Apoštol Pavel to jasně komentuje (Ko 2,13nn):  
„Vaše hříchy, vaše přirozená odcizenost Bohu, byly hrobem, do něhož jste se sami 
uzavřeli. On ale vaše hříchy odklidil, hrob otevřel a propustil vás na svobodu. Seznam 
vašich hříchů, který svědčil proti vám, přibil na kříž, a tím jej navždy zničil. Tak odzbrojil, 
zneškodnil a na pranýř postavil neviditelné síly, které vás držely v hříchu. Jak slavné 
vítězství.“  
 

V. V naší svědecké službě nesmí chybět zpráva o vzkříšení! 
Jestliže největším nepřítelem je smrt, pak zvěst o její porážce je nejradostnější zpráva.                
Ježíš porazil smrt. To základ radostné zvěsti – evangelia! Dějiny novozákonní doby 
začínají Ježíšovým příkazem: Kažte evangelium! 
 

Tento příkaz dal vzkříšený Pán svým učedníkům. Vzkříšený Pán v průběhu staletí posílal 
s touto zprávou své misionáře do zemí všech kontinentů. Vzkříšený Pán burcoval a 
probouzel reformátory, aby božským slovem obnovovali jeho církev.  
Vzkříšený Pán se objevuje i před námi a žádá nás, abychom o tom, co jsme poznali, 
mluvili s našimi přáteli. 
Přijali jsme Krista jako našeho zachránce – a každý z nás by měl vědět, co podstatného 
z toho vyplývá: Máme nést dobrou zprávu evangelia!!  
Jsou zde ale dvě zásadní otázky:      

o Jestli to činíme –  
o a jak to činíme.  

Jestliže to nečiníme, je to svědectvím –  
o že zmrtvýchvstalý Kristus nám je lhostejný,  
o a že nám nezáleží na těch, kteří kolem nás hynou.  

Jestliže to činíme, pak je potřebné položit si otázku:  
o Činíme to věrohodně a pravdivě?  
o Činíme to s radostí a hlubokou přesvědčivostí? 

Vždyť předkládáme lidem něco mimořádného a neuvěřitelného! 
 



Rád bych jako odpověď na tyto otázky uvedl jeden kratičký příběh z knížečky Ivana Šulíka 
„Jedenácté přikázání“: „Když v roce 1922 hudební skladatel Giacomo Puccini onemocněl 
na rakovinu, pracoval právě na opeře Turandot, která je dnes považovaná za jeho 
nejlepší dílo. Svým žákům tehdy řekl: Pokud se mi nepodaří operu dopsat, chci, abyste ji 
za mě dokončili vy.‘ Krátce nato zemřel. Pucciniho žáci operu dokončili a v roce 1926 
měla premiéru v milánské La Scale. Dirigoval ji Pucciniho oblíbený žák a slavný dirigent 
Arturo Toscanini.  
 

Vše šlo výborně až po notu, při které smrt donutila Puccciniho odložit pero. Právě při 
této notě po Toscaniniho tváři začaly stékat slzy, zastavil orchestr, přestal dirigovat, 
obrátil se a překvapeným divákům řekl: Až sem, k tomuto místu napsal operu mistr – a 
pak zemřel.‘ V hledišti zavládlo hrobové ticho. Toscanini znovu zvedl taktovku, usmál se 
a skrze slzy zvolal: Ale jeho žáci dílo dokončili!‘“   
 

Ježíš Kristus jako Boží Syn svou smrtí a zmrtvýchvstáním vykonal největší dílo, jakého kdy 
dějiny člověka a světa byly svědky. Přinesl nám tak naději, že ani zlo, ani utrpení nebo 
smrt, se kterými se denně setkáváme, nebudou mít poslední slovo.  
Poslední slovo bude mít Život a Láska.  
 

Nám křesťanům, svým následovníkům, přikázal v jeho díle pokračovat. Svěřil nám úkol 
přinášet zvěst o této naději všem lidem. To je poselství Velikonoc, které jsme si před 
týdnem připomínali. 
 

Naše zastavení nad Božím slovem uzavírám otázkou:  
Co s tímto nám svěřeným poselstvím učiníme?  

o Buď je opět tradičně na jeden rok uložíme mezi oblíbená témata … a počkáme 
si na další připomenutí – opět o Velikonocích… 

o … nebo tuto zprávu jako Bohem darované semeno vložíme do svých životů a 
necháme je zavlažit životodárným Duchem svatým, aby nám a našim bližním 
přineslo radost a záchranu?  

Amen 

 
 

VYDAL SBOR CASD PRAHA SMÍCHOV PRO VNITŘNÍ POTŘEBU SE ZAMĚŘENÍM NA ODDĚLENÍ SENIORŮ V DOBĚ PANDEMIE COVIDU 


