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VŠICHNI JSME TOMÁŠOVI BRATŘI 
Prozkoumávání základů naší víry v Ježíšovo vzkříšení 

Studijní kázání bylo předneseno 9. dubna 2021 v rámci programu Foyer 

Letos prožíváme mimořádný velikonoční čas. Vedoucí sboru připravili množství 
impulzů, které nám pomohly nově procítit či prožít ústřední momenty dějin spásy -  
Ježíšovo utrpení a smrt, a také jeho zmrtvýchvstání. Jestliže akceptujeme dohodnuté 
datování těchto veleslavných událostí, jak je předkládá západní křesťanstvo, tak je to 
5 dní od Ježíšova nedělního vzkříšení a 2 dny do významného setkání Tomáše 
s Ježíšem. Toto setkání nám dává impuls, abychom znovu prozkoumali základy naší 
víry v Ježíšovo vzkříšení, které je podle Pavla znamením toho, že jsme spaseni a 
ručitelem našeho vlastního vzkříšení. 

Čestně připusťme, že vzkříšení je nepochopitelnou záležitostí. Někteří z nás jsme na 
kratší či delší chvíli byli skeptici jako Tomáš, přitom však jako on jsme naštěstí 
neodmítali zabývat se svědectvími, která dosvědčují realitu vzkříšení. S nadsázkou 
řečeno, všichni jsme Tomášovi bratři, protože toužíme po pravdě a odmítáme 
nekritickou víru, která horlivě přijímá kdejaký rádoby zázrak. 

Moje slovo dnes večer, jež má napomoci prozkoumávání naší víry v Ježíšovo vzkříšení, 
bude mít dva zásadní rámce. První bude homiletický a druhý tak trochu systematický. 
První začneme četbou textu Janova evangelia 20,24-29: 

„Tomáš, jinak Didymos, jeden z dvanácti učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. 
Ostatní učedníci mu řekli: Viděli jsme Pána. Odpověděl jim: Dokud neuvidím na jeho 
rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány 
v jeho boku, neuvěřím. Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. 
Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se doprostřed a řekl: Pokoj vám. Potom 
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řekl Tomášovi: Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány 
v mém boku. Nepochybuj a věř! Tomáš mu odpověděl: Můj Pán a můj Bůh. Ježíš mu 
řekl: Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.“ 

Přečtený text nás zavádí mezi učedníky do tzv. horní místnosti týden po vzkříšení.  
Hlavní postavou tohoto setkání Ježíše s učedníky je apoštol Tomáš. A právě toto sejití 
mu navždy přisoudilo trvalý nelichotivý přívlastek nevěřící - nevěřící  Tomáš. Ten ale 
vůbec není spravedlivý. Když nyní budeme doprovázet postavy nedělního 
velikonočního rána tváří v tvář prázdnému hrobu, zjistíme, že Tomáš měl početné 
bratry. Při prvním setkáním s prázdným hrobem totiž jen jeden člověk ihned usuzoval 
na vzkříšení. Otevřme znovu poselství prázdného hrobu a znovu radostně prožijme 
jeho duchovní poselství.  

Kdo z nich se jako první setkal s prázdným hrobem? Zapomeňme na římské vojáky a 
věnujme se jen Ježíšovým následovníkům a svědkům. Připomeňme si to z Jn 20: První 
den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že 
kámen je od hrobu odvalen. Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého 
Ježíš miloval, a řekla: Vzali Pána z hrobu, a nevíme, kam ho položili. Nakolik se Marie 
posledních minut sobotonedělní noci lišila od Tomáše, který nepřijímal v našem 
úvodním textu svědectví o Ježíšově vzkříšení? Ne moc! Odvalený kámen byl pro ni jen 
dokladem nepochopitelné krádeže mrtvého Ježíšova těla. Bylo snadné se to 
domnívat, protože hrob už nestřežili římští vojáci. Teprve později pochopila poselství 
odvaleného kamene  - to když se z Jeruzaléma opět vrátila ke hrobu a osobně se 
setkala se vzkříšeným Ježíšem, kterého nejdříve považovala za zahradníka, který 
přemístil mrtvé tělo. Po nepochopeném svědectví prázdného hrobu muselo přijít 
osobní setkání s Ježíšem. Tudy totiž vede cesta víry! 

Kdo se jako druhý setkal s prázdným hrobem?  Byla to jiná Marie, matka Ježíšova 
učedníka Jakuba, dále Salomé, Jana a některé další ženy, které podporovaly Ježíše a 
jeho skupinu. Píše o nich Lk 24: Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly 
k hrobu s vonnými mastmi, které připravily. Nalezly však kámen od hrobu odvalený. 
Vešly dovnitř, ale tělo Pána nenašly. A jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva 
muži v zářícím rouchu. Zachvátil je strach a sklonily tvář k zemi. Ale oni jim řekli: 
Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen! Jak se liší ženy brzkého 
nedělního rána od Tomáše, který nepřijímal svědectví o Ježíšově vzkříšení? Ne moc! 
Prázdný hrob byl pro ně jen důvodem k apatické bezradnosti. Pochopit prázdný hrob 
jako doklad Ježíšova vzkříšení jim pomohlo až vysvětlení nebeských svědků vzkříšení a 
nade vši pochybnost i pozdější osobní setkání se Vzkříšeným. O něm píše Mt 28,8: Tu 
rychle opustily hrob a se strachem i s velikou radostí běžely to oznámit jeho 
učedníkům. A Ježíš je potkal a řekl: Buďte pozdraveny. Ženy přistoupily, objímaly 
jeho nohy a klaněly se mu. Tak tedy po nepochopeném svědectví prázdného hrobu 
muselo přijít vysvětlení andělských účastníků vzkříšení a nakonec i osobní setkání se 
Vzkříšeným. Tudy totiž prochází jejich cesta víry! 

Kdo se jako třetí setkal s prázdným hrobem? Byl to Petr a Jan. Ten poslední ve svém 
evangeliu (20,3) píše, že když se od Marie Magdalské dověděli o zcizení Ježíšova těla, 
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v té době se Marie ještě nesetkala s Ježíšem zahradníkem, vstali a běželi z města 
k hrobu. Jan píše: A ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první. Sehnul se 
a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nevešel. Po něm přišel Šimon Petr a vešel 
do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna, ale šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu, 
neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě. Potom vešel dovnitř i ten druhý 
učedník, který přišel k hrobu dřív; spatřil vše a uvěřil. Jak se liší Petr a Jan nedělního 
rána od Tomáše, který nepřijímal svědectví kolegů o Ježíšově vzkříšení? Jak který! 
K hrobu přiběhli oba s hlavou zmítající se záhadou odvaleného kamene. O Petrovi 
Lukáš 24,12 říká, že nahlédl dovnitř a uviděl tam ležet jen plátna. Vrátil se v údivu 
nad tím, co se stalo. Petrovo nahlédnutí do prázdného hrobu, a podle Janova 
evangelia i vstup do něho, nevyřešilo jeho zmatenost, s kterou ke hrobu přišel; 
dokonce se zdá, že zanechaná plátna mu přidala mnoho dalších otazníků.               
S Janem to bylo jiné. O svém zvláštním prozření uvnitř hrobu píše on sám takto (Jn 
20,8): Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív; spatřil vše 
a uvěřil. Že se jedná o víru v Ježíšovo vzkříšení, říká verš 9. Tak od prázdného hrobu 
odchází Petr a Jan s rozdílným poznáním. U jednoho z nich přetrvává nepochopené 
svědectví prázdného hrobu. Ani složená pohřební plátna nedovedla u něho vyvolat 
vzpomínku na Ježíšova slova, že třetího dne vstane z mrtvých (Lk 9,22; 18,33). Leč 
Bůh poskytl tomuto přednímu apoštolu mimořádnou milost; ještě během tohoto dne 
mu umožnil osobní setkání se Vzkříšeným. Svědčí o tom jak Lukáš (24,34) tak Pavel 
ve slavné kapitole o vzkříšení (1K 15,5). O druhém učedníku můžeme říct to, co 
zaznělo z Ježíšových úst o týden později: Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili. U 
něho pohřební plátna a pečlivě složený hlavový šátek dovedly vyvolat vzpomínku na 
Ježíšova slova o vzkříšení třetího dne. Stejná situace, ale rozdílná cesta dvou učedníků 
k plnější víře. To platí do dnes. Můžeme se do nekonečna ptát, proč nebyli někteří 
učedníci schopni si vzpomenout na Ježíšova slova o vzkříšení třetího dne, když si na to 
dovedli vzpomenout den předtím velekněží a farizeové, když u Piláta žádali stráž 
k Ježíšovu hrobu. Tehdy řekli: Pane, vzpomněli jsme si, že ten podvodník řekl ještě za 
svého života: Po třech dnech budu vzkříšen. Dej proto rozkaz, ať je po tři dny hlídán 
jeho hrob, aby nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu, že byl vzkříšen 
z mrtvých; to by pak byl poslední podvod horší než první. (Mt 27,62-64) Naše cesty 
víry totiž nejsou totožné, i když můžeme prožívat stejnou situaci. A velmi 
pravděpodobně problém nevěřících učedníků netkvěl v paměti, ale v něčem jiném. 
(Uvědomme si, že když zaslechli informaci o vzkříšení, bylo to zpravidla na konci delší 
ho sdělení o tom, co všechno Ježíše čeká v Jeruzalémě. První sdělované skutečnosti, 
totiž Mesiášovo utrpení a smrt, velmi rychle odmítli, protože byly v rozporu s tím, co 
velmi často slyšeli v synagoze, a proto když na konec přišlo na vzkříšení třetího dne, 
měli už vypnuto. Dodnes občas takto pošetile jednají Ježíšovi následovníci.)  I tím 
prochází cesta víry! 

Kdo se jako čtvrtý setkal se skutečností prázdného hrobu? Byli to emauzští učedníci. 
Sami o tom řekli v Lk 24,22-24: Naše ženy byly zrána u hrobu a nenalezly jeho tělo; 
přišly a vyprávěly, že měly i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. Někteří z nás pak 
odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy vypravovaly, jeho však neviděli. 
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Emauzští slyšeli svědectví žen o ujištění andělů, že prázdný hrob znamená Ježíšovo 
vzkříšení, ale bránili se tomu uvěřit, protože v židovské společnosti svědectví žen je 
nepřijatelné jako korunní důkaz. A pokud Emauzští vyšli domů trochu později, slyšeli 
od žen, že se se vzkříšeným Ježíšem dokonce setkaly; tomu pochopitelně nemohli ze 
stejných důvodů věřit. Odpoledne se vydali na tříhodinovou cestu domů; 
nedoprovázela je víra, ale hluboký smutek a zklamání. V této chvíli se nelišili od 
nevěřícího Tomáše. Museli však projít svou cestou víry. Od poutníka, který se k nim 
brzy připojil, se jim dostalo více svědectví, než je prázdný hrob a těžko přijatelné 
svědectví žen. Byli zasaženi jeho výkladem biblických textů o Mesiášovi a radostně 
uvěřili v Ježíšovo vzkříšení. Boží slovo vykládané v mesiášských souvislostech jim 
přineslo novou jásavou naději. A Bůh také jim, jako Marii, některým ostatním ženám 
a Petrovi, poskytl mimořádnou milost osobního setkání se Vzkříšeným. Stalo se tak u 
nich doma, kam pozvali stále nepoznaného poutníka k přenocování.  A byl to 
specificky ježíšovský způsob zahajování jídla, co jim otevřelo oči a oni pochopili, že 
jsou v přítomnosti Vzkříšeného. Proč na cestě nepoznali v poutníkovi Ježíše? Bylo to 
trauma, které způsobila Ježíšova smrt a ztráta veškerých nadějí? Možná. Ale co když 
vzkříšený Ježíš se svým vzezřením nějak lišil od Ježíše, kterého znali? 

Jako pátí se se skutečností prázdného hrobu setkali i ostatní z Ježíšovy skupiny. 
Společenství Ježíšových následovníků mělo v neděli večer v horní místnosti řadu 
indicií a svědectví, že Ježíš byl vzkříšen. Věděli, že Ježíšův hrob je prázdný, měli 
informaci o pohřebních plátnech, znali svědectví andělů, že Ježíš je živ. Postupně 
během dne se jim dostalo svědectví Marie, žen a Petra, že se osobně setkali se 
Vzkříšeným. Každý z nich pak celý čas těžce zápasili s těmito informacemi. Tudy totiž 
prochází cesta víry. Ovšem pozdě večer v oné horní místnosti, když mezi ně dorazili 
zpět Emauzští, už vyznali: Pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi. (24,34) Ne 
ovšem absolutně všichni, jak naznačuje Marek 16,13. Tak tedy, někteří z nich na 
konci dne dospěli k přesvědčení, že Ježíš vstal z mrtvých.  Svědectví Petra u nich 
zavážilo. Opět, stejná situace, ale rozdílná cesta učedníků k plnější víře. Zbývajícím 
nedověrným, ale i těm, kteří již věřili v Ježíšovo vzkříšení, Bůh opět připravil 
mimořádnou milost. Vzkříšený, toho nedělního velmi pozdního večera zavítal také 
mezi ně. Bylo to již páté Ježíšovo setkání s nechápajícími učedníky – s Marií 
Magdalskou, dalšími ženami, apoštolem Petrem, Emauzskými učedníky a nyní se 
všemi ostatními; kromě Tomáše! Až sem vede totiž cesta víry.  

Připomeňme si, jak se zachovali učedníci v neděli večer, když už mezi nimi byli 
Emauzští, kdy jejich významná část uvěřila, že Ježíš je živý, a když mezi ně Vzkříšený 
přišel.  Lukáš (24,37) o tom říká: Zděsili se a byli plni strachu, poněvadž se domnívali, 
že vidí ducha. Ježíšův vzhled musel být poněkud jiný, než jak ho znali z dřívějška, 
protože si jeho přítomnost začali vysvětlovat jako zjevení jakéhosi ducha. Toto 
Lukášovo objasnění chápejme jako tehdy běžnou pověru, že se lidem brzy po smrti 
zjevuje anděl strážný v podobě nebožtíka. (Vzpomínáte si - totéž přesvědčení vyjádřili 
křesťané v domě matky Jana Marka, když jim služebná Rodé říkala, že Petr, za jehož 
vysvobození z vězení se usilovně modlili, stojí přede dveřmi. Sk 12,15) Ježíš se ale 
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toho nedělního večera nehodlal sáhodlouze zabývat tímto přesvědčením. Jako důkaz 
své živé totožnosti jim ukázal své probodené ruce a bok a dodal: Dotkněte se mne a 
přesvědčte se; duch přece nemá maso a kosti, jako to vidíte na mně. To je 
přesvědčilo, nikoli však osvobodilo k plné radosti. Ještě se třásli kvůli setkání s živým 
mrtvým. Proto Ježíš zcela lidsky požádal o nějaký pokrm a oni mu podali pečenou 
rybu (Lk 24,42.43). On pojedl a to rozvázalo nepřípadně sevřenou atmosféru. To byla 
chvíle nespoutané radosti. Tudy vede cesta víry. 

O všech aktérech nedělního příběhu můžeme říct, že po první nabídce indicií Ježíšova 
vzkříšení nikdo z nich neusoudil, že Ježíš je živ; až na jediného – mladého učedníka 
Jana. To by nás mělo mírnit v soudech nad Tomášem. 

Tomáš však s nimi v tuto chvíli nebyl. U učedníků platilo: nesdílená radost, poloviční 
radost; proto mu s nadšením vyprávěli, co zakusili. Museli to říkat velmi nadšeně, 
takže se jevili rozvážnému Tomášovi jako lehce ulítlí, a proto nevěrohodní. Tomáš 
prohlásil: Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich 
svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. Vnitřně si přál, aby Ježíš byl 
živý, protože Ježíš byl jeho milovaný Mistr, za kterého byl ochoten položit i svůj život. 
Vzpomeňte - když se před měsícem Ježíš rozhodl jít do nebezpečné blízkosti 
Jeruzaléma, aby vzkřísil Lazara, právě Tomáš vyzval ostatní učedníky: Pojďme i my, ať 
zemřeme spolu s ním. (Jn 11,16) Těžko připustit, že za jeho Dokud neuvidím by byla 
nějaká ješitnost nebo dotčenost, že jako jedinému se Ježíš nezjevil. Jde mu o 
neotřesitelný důkaz, že jeho milovaný Mistr je opět živý. Jásavé nadšení učedníků je 
mu nedostatečné. Ví, že lidé častokrát podléhají přeludům, proč by učedníci měli být 
výjimkou. Jde mu o nezvratitelný důkaz. 

Ježíš považoval Tomášovo přání za akceptovatelné, možná oprávněné, protože týden 
po nočním setkání s učedníky Ježíš opět přichází do jejich středu a zdá se, že přichází 
především kvůli Tomášovi, protože po pozdravu ho ihned vyzývá: Polož svůj prst 
sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř! 
Tomáš nyní prožívá totéž, co prožívali ostatní učedníci, když se jim Ježíš ukázal. Je 
nadšen, je přemožen.  Jeho nitro vysloví něco, co v Janově evangeliu ční jako vrcholná 
výpověď o Ježíši. Nevěřící Tomáš řekne: Můj Pán a můj Bůh. (Zdá se, že toto vrcholné 
vyznání víry máme chápat ve smyslu bezprostředně následující Janovy poznámky (Jn 
20,30.31): Ježíš učinil před očima svých učedníků ještě mnoho dalších znamení, 
která nejsou v této knize zapsána. A tato, a já dodávám včetně Tomášova příběhu, 
byla zapsána proto, abyste uvěřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a věříce abyste měli 
život v jeho jménu. Nepochybně Tomášův Pán a Bůh je Janův Kristus a Syn Boží.  
První tituly vypovídají o Ježíšově poslání a druhé o jeho statutu, chcete-li postavení. 
Tato poznámka je zvídavé.)  

Tomášův příběh končí důležitým Ježíšovým výrokem: Blahoslavení, kteří neviděli a 
uvěřili. To je slovo k nám. My jsme neviděli odvalený kámen jako Marie Magdaléna, 
nespatřili jsme prázdný hrob jako ostatní ženy, neviděli jsme plátna jako Petr a Jan, 
byla nám odepřena mimořádná zkušenost osobně, tváří v tvář, se setkat se 
Vzkříšeným, jako měli všichni, kteří patřili k Ježíšovu kruhu, nebylo nám umožněno, 
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abychom se dotýkali jeho vzkříšeného těla a jeho ran. Ale co nám není odepřeno – 
zamýšlet se nad indiciemi, které ukazují ke Vzkříšenému, můžeme s vírou přemýšlet 
o svědectví těch, kteří se s ním setkali, může znovu číst biblické texty a hledat jejich 
naplnění v životě, smrti, vzkříšení a nanebevstoupení Ježíše. A když překročíme práh 
mezi pochybnostmi a vírou, budeme naplněni velkou radostí jako učedníci, jako 
Tomáš. Kromě toho cesta víry nás vede k tomu, abychom se setkali s mocí 
Vzkříšeného. To znamená, abychom reálně přijali jeho pokoj z odpuštění našich 
hříchů, které umožňuje jeho golgatská oběť, jejíž dostatečnost právě dosvědčilo 
Ježíšovo vzkříšení.  To znamená, že denně budeme stát o světlo jeho spasitelného 
slova – bible, a budeme skutečně okoušet jeho moudrost a laskavou péči, jak to plni 
radosti zažívali poutníci do Emauz. To znamená, že z modlitby učiníme chvíli 
opravdového setkání se Vzkříšeným a chvíli k promeditování významu jeho ran.  
Pokud nedojdeme od odvaleného kamene u Ježíšova hrobu k osobnímu setkávání víry 
s živým Ježíšem, pak i prázdný hrob přestane mít pro nás smysl. Pevně věřím, že se to 
nestane, že naše cesta víry neztratí správný směr a dosáhne cíle. 

A na konec homiletické části mi dovolte připomenout Petrova slova, kterými oslovuje 
ty, kteří neměli privilegium setkat se tváří v tvář se Vzkříšeným, prostě všechny ty 
Tomášovy bratry: Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec 
v něho věříte a jásáte nevýslovnou radostí, a tak docházíte cíle víry, spasení duší. 
(1Pe 1,8.9) 

Systematickou část mého oslovení bych rád otevřel textem apoštola Pavla z 15. 
kapitoly listu do Korintu: Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že 
Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne 
podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal více než pěti stům 
bratří najednou; většina z nich je posud na živu, někteří však již zesnuli. Pak se 
ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy ze všech se jako nedochůdčeti 
ukázal i mně… Jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je 
i vaše víra. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých 
hříších, a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro 
tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Pro Pavla je Ježíšovo vzkříšení naznačeno 
prorockými Písmy a je pevně zakotveno ve svědectví významných novozákonních 
postav. Dále Pavel říká, že bez vzkříšení je Ježíš prospěšný jen pro tento život a 
nemůžeme chápat jeho smrt jako oběť, která shlazuje naše hříchy. A nakonec říká, že 
bez Ježíšova vzkříšení by nebylo naše vzkříšení k věčnému životu. Jasná a 
jednoznačná slova. Bez Ježíšova vzkříšení, a samozřejmě toho, co je na něj napojeno, 
je křesťanství jen obdivuhodná etika, ale nic víc. Ne, že by to nebylo úplně nic, ale 
takové křesťanství postrádá to podstatné a je to v rozporu s evangelijní zvěstí. Cesta 
víry totiž začíná u přijetí Ježíšova prázdného hrobu!  

Přečtený Pavlův text svědčí o tom, že korintští věřící měli pochybnosti o vzkříšení, 
potažmo o Ježíšově zmrtvýchvstání přibližně 27 let po slavných Velikonocích; to je 
méně, než my jsme teď od sametové revoluce. Zapochybovat není nic výjimečného. 
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Důležité je přijmout svědectví v jeho prospěch. A Pavel je předkládá, ne však všechna. 
Na chvilku se jimi zabývejme a sledujme víru Božího lidu ve vzkříšení. 

I Ježíš odpovídal na otázku ohledně vzkříšení, přesněji eschatologického vzkříšení. Jak 
víte, vzkříšení bylo jedním ze sporných bodů mezi saduceji a farizeji. A Ježíš se 
postavil principiálně za farizeje. Saduceům argumentoval Tórou, kterou jedinou 
považovali za autoritativní Boží slovo, tedy Hospodinovými slovy od hořícího keře:  Já 
jsem Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův s dodatkem: On přece není Bohem mrtvých, 
ale živých. (Mt 22,23-33) Ano, postavil se za farizeje a přitom odmítl jejich příliš 
tělesnou představu o budoucím životě; např. věřili v pokračování pozemského 
manželského života. Ježíš používal jako autoritativní zdroj pravdy nejen Tóru, ale i 
celý náš Starý zákon. 

Teď se na chvíli vydejme se za svědectvími Starého zákona, která svědčí ve prospěch 
vzkříšení. Nejdříve pár jednoznačných dokladů, že lidé staré smlouvy věřili v Boha 
vzkříšení. Nejprve jmenujme Chanu, Samuelovu matku, která se ve svém chvalozpěvu 
vyjádřila takto: Hospodin usmrcuje i obživuje, do podsvětí přivádí a vyvádí též 
odtud.(1 Sam 2,6; Chana je jednoznačnější než Dt 32,39, kde já usmrcuji i obživuji 
může být chápáno  jako expresivní vyjádření k paralelnímu zdeptal  jsem a zase 
zhojím.) Také Izajáš vyjadřuje nepochybné přesvědčení: Tvoji mrtví obživnou, má 
mrtvá těla vstanou! (Iz 26,16) A nakonec zmiňme současníky z doby babylónského 
zajetí: Ezechiel a jím tlumočený Boží příslib zní: I poznáte, že já jsem Hospodin, až 
otevřu vaše hroby a vyvedu vás z hrobů, lide můj. Vložím do vás svého ducha a 
oživnete.(Ez 37,13.14)a Daniel a jeho víra ujišťují: Mnozí z těch, kteří spí v prachu 
země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze.(Da 12,2) Na 
druhém místě chci připomenout starozákonní ukázky Boží moci, která znovu 
povolává k životu. Nejprve připomínám Elijášovo vzkříšení syna vdovy ze Sarepty (1 
Kr 17,17-24), pak Elíšovo vzkříšení syna Šúnemanky (2 Kr 4,8-37) a nakonec velmi 
prapodivné oživení mrtvého, který byl vhozen do Elíšova hrobu (2 Kr 13,20.21). 
((Někdy se ve prospěch víry ve vzkříšení uvádějí texty z Jóba 14,13-15; 19,25-27 a z 
Žalmu 16,10)) Tolik pohled do Starého zákona. 

Co nabízí Nový zákon Tomášovým bratrům? Již jsem řekl, že sám Ježíš se přihlásil ke 
vzkříšení, když měl rozsoudit spor mezi saduceji a farizeji. (Mt 22,31.32; Lk 20,35-37) 
Ale i jeho učedníci v ně věřili, např. Marta: Ježíš ji řekl: Tvůj bratr vstane. Řekla mu 
Marta: Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. (Jn 11,23.24). Dokonce jiní lidé 
než farizeové věřili ve zmrtvýchvstání, např. tetrarcha Herodes, který se domníval, že 
Ježíš je oživlý Jan Křtitel. (Mt 14,1.2) Dokonce boháč z podobenství věří ve vzkříšení. 
(Lk 16,30.31) Později Pavel na dvou místech ve svých epištolách připomíná 
křesťanskou víru v eschatologické vzkříšení – 1 Te 4,13-17; 1 K 15,51-55). ((Vedle této 
víry Ježíšových současníků a víry prvotní církve Nový zákon vyjadřuje přesvědčení, že i 
Abraham měl neochvějnou víru v Boží vzkříšení. Ta ho posilovala již na začátku cesty 
na horu Mórija. Nový zákon rovněž potvrzuje, že ji měly i některé starozákonní ženy, 
když přijímaly své mrtvé vzkříšené, což může být odkaz ke vzkříšení dětí vdovy ze 
Sarepty a Šúnemanky. (Žd 11,17-19.35)) 
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Dále nám Nový zákon, podobně jako Starý, přináší svědectví o konkrétních případech 
navrácení do života. Víme o vzkříšení Jairovy dcery (Mt 9,23-25), jediného syna 
naimské vdovy (Lk 7,11-16) a přítele Lazara (Jn 11,38-44) Ty učinil sám Ježíš. Jiné 
vykonali jeho následovníci. Petr v Joppe vzkřísil Tabitu (Sk 9,36-42) a Pavel Eutycha 
v Troadě (Sk 20,7-12). To všechno byly návraty k životu, který nakonec stejně skončil 
smrtí.  

Zvláštní kategorie návratu k životu je Ježíšovo vzkříšení. První věc, kterou je třeba si 
uvědomit, je, že Ježíšovo vzkříšení bylo prorocky zakotveno v Písmech.  Před chvílí 
jsme si připomněli Pavlova slova křesťanům v Korintu:  Odevzdal jsem vám 
především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl 
pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem. (1 K 15,4). Ježíš sám své budoucí 
vzkříšení a dokonce i délku pobytu v hrobě podpořil odkazem na Jonášovu zkušenost 
s mořskou obludou. (Mt 12,38-42) Minimálně třikrát je předpověděl a to 
jednoznačnými slovy, tedy ne v podobenstvích. (Mt 16,21; 17,22; 20,19) Ostatní 
zmínky neuvádím. ( Mk 9,9; Lk 16,31; Mt 26,32) Také apoštolové viděli v Ježíšově 
vzkříšení naplnění Písem. V tomto smyslu se již o Letnicích vyjádřil Petr, když citoval 
Žalm 16,10: Neboť v moci podsvětí mě neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj věrný 
octl v jámě. Ježíšovo vzkříšení je zvláštní kategorie vzkříšení, protože Kristus se 
nevrací ke statusu, který měl jako Boží syn před vtělením, nýbrž do vyššího, jak 
vyjadřuje epištola Efezským: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici 
v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména. 
(Ef 1,20.21 cf. Fi 2,9-11; Sk 2,33.36) Kromě toho si nová Ježíšova existence zachovává 
některé znaky lidství. (Lk  24,36-43) 

Aby byl přehled úplný, musím zmínit i další vzkříšení jiné kategorie: A hle, chrámová 
opona se roztrhla vpůli odshora až dolů, země se třásla, skály pukaly, hroby se 
otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena; vyšli z hrobů a po jeho 
vzkříšení vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili. (Mt 27,51-53 cf.Ef 4,8, DA 
786) Tito vzkříšení z doby Ježíšovy smrti byli později v jeho slavnostním doprovodu do 
nebe. 

V první homiletické části mého oslovení jsme se zabývali svědectvími, která staví na 
osobních setkáních se vzkříšeným Ježíšem o velikonoční neděli a Tomášovu setkání o 
týden později. Existovaly však i další, např. setkání v Galileji ještě před 
nanebevstoupením. Pozoruhodné je, že Matouš nezakrývá, že někteří účastníci měli 
o Ježíšovi pochybnosti. (Mt 28,16.17) Pochybovali o svědectví apoštolů, kteří 
potvrzovali, že Ježíš žije, a pochybovali o vlastní zkušenosti, že osoba, která stojí před 
nimi a která je oslovuje, je Ježíš. Zařadili se mezi Tomášovy bratry. Novozákonní text 
však nikterak nenaznačuje, že by se tito pochybující proměnili na věřící. Dovolte mi 
na tomto místě malou doušku pod čarou. E.G. Whiteová v jednom svém dopise 
z roku 1904 píše: Ježíšovi bratři byli mezi těmi, když se Ježíš zjevil v Galileji. Nyní 
však pevně věřili, že Ježíš byl Syn Boží, zaslíbený Mesiáš.(Letter 115, 1904; 6BC 1054. 
Text se vztahuje ke Sk 1,14)  



 
 

10 

 

Víra v Boží moc, která křísí k životu, byla přítomna v dějinách Božího lidu vždycky. 
Naděje na eschatologické vzkříšení byla posilována občasnými setkáními s touto Boží 
mocí při oživení mrtvých. Nadto Ježíšovo vzkříšení bylo považováno za záruku 
budoucího života. Eschatologické vzkříšení je jen součást Boží obnovy všeho.    

P.S. Jak nazýváme jiný vstup do věčného života? Proměnění. (1K 15,51-55; cf. 1 Te 
4,15-18)        Už se někdy proměnění událo? Ano - Henoch a Elijáš. (Gn 5,23.24; 2 Kr 
2,11.12) 

VIDĚLI HO ODCHÁZET VZHŮRU 
Kázání bylo předneseno 22. května 2020 

 

Texty ke čtení: Sk 1,1-12a; Žd 4,14-16  Písně: 11,8,173,180 

Povelikonoční čas nás slabým, přesto však důležitým hlasem vyzývá k tomu, abychom 
si znovu připomenuli událost, která bývá často upozaďována ve prospěch daleko 
populárnějších a atraktivnějších Letnic. Která je to událost? Kristovo nanebevzetí. 
Věnujme se mu dnes. 

Podle našeho úvodního textu se učedníci nacházejí na konci fantastických čtyřiceti 
dnů. Ty ovšem začaly hlubokou depresí. Ježíš se neujal království, jak očekávali, ale 
skončil mezi lotry na kříži. Jeho osud je tak vyděsil, že se ze strachu před židovskými 
autoritami uchýlili za zamčené dveře. Čelili i další komplikaci - Ježíšův prázdný hrob 
byl pro ně víc než podivnou záhadou; byl mementem zmařených nadějí, symbolem 
života, který ztratil smysl. Na kříži vše krásné skončilo. Avšak ve tmě brzkého 
velikonočního nedělního rána jim ale začalo vzcházet slunce naděje. Vzkříšený Ježíš 
se s nimi začal setkávat. Ano, nejdříve je ujišťoval, že žije, že zvítězil nad smrtí. Pak je 
připravoval na jejich poslání. Jejich hlubokou sklíčenost vystřídala nová naděje, jež 
vrátila smysl jejich životům.  

Na konci čtyřiceti dní se z Galileje znovu vracejí do Jeruzaléma. Naposledy se 
s Ježíšem shromažďují u stolu. Pravděpodobně netuší, že je to naposled. Jednak 
proto, že Ježíš jim nesdělil přesný čas svého odchodu, a jednak proto, že ten den totiž 
nebyl v židovské liturgii vůbec významný. Teprve později si Ježíšovi následovníci 
uvědomují, že tato čtyřicítka dnů symbolicky navazuje na jiné čtyřicítky a uvozuje 
novou etapu, do které vstoupila mladá církev. Za všechny takové čtyřicítky dní nebo 
let připomínám čtyřicet let putování Izraelců po poušti před vstupem do dlouho 
očekávané zaslíbené země, připomínám čtyřicetidenní Elijášovu cestu na Choréb, kde 
ho Bůh zbavil hluboké malomyslnosti a pověřil novým důležitým posláním, a nakonec 
upozorňuji na Ježíšových čtyřicet dní přípravy na poušti před veřejnou službou. Teď 
na konci čtyřiceti dní je tedy Ježíš se svými nejbližšími kolem stolu v jednom 
oblíbeném jeruzalémském domě a naposledy dává důležité instrukce. Jsou tři. 
Učedníci mají vyjít zpoza zavřených dveří a zvěstovat evangelium nejen v Jeruzalémě, 
který ukřižoval jejich učitele, ale i v nábožensky saturovaném Judsku, ve věroučně 
pochybném Samařsku a dokonce modlářském světě.  Mají si osvojit umění rozlišovat, 
co je před Bohem důležité, co méně a co nedůležité, a zároveň pochopit, že některé 
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zažité koncepty musí opustit. Tady narážím na jejich obnovenou horlivost pro Boží 
království, která se však nedovedla zcela zbavit rabínských představ. Vzpomeňte si na 
jejich podotknutí: Pane, teď už konečně vezmeš do ruky vládu nad Izraelem? (SNC) a 
na Ježíšovu odpověď, kterou bychom mohli parafrázovat: Staráte se o něco, co vám 
nepřísluší! Netrapte se zbytečně.  To nezřídka platí i pro nás, nad kterými vlaje 
prapor s nápisem Kristův příchod za dveřmi. A třetí instrukce: Mají čekat určitý čas 
v Jeruzalémě, aby obdrželi Boží zmocnění ke svému poslání a prožili základní 
zkušenost Ježíšových svědků, kterou nazýváme Letnice. 

Řekl jsem, že dnes se budeme věnovat Ježíšovu nanebevstoupení. I o něm Ježíš 
předem informoval své učedníky. Nebyla to detailní informace jako ta o jeho násilné 
smrti v Jeruzalémě, nicméně Ježíš ji několikrát opakoval. Učedníci slyšeli: Vaše srdce 
ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho 
příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. 
A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy 
byli, kde jsem já. (Jn 14,1-3) Říkám vám pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když 
neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. On přijde a ukáže 
světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud: Hřích v tom, že ve mne nevěří; 
spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mne nespatříte; soud v tom, že vládce 
tohoto světa je již souzen. (16,7-11) Učedníci byli tedy zpraveni o tom, že vzkříšený 
Ježíš se vrátí k Otci do nebe, ale netušili, kdy to bude, jen spekulovali, jak to souvisí 
s příchodem království pro Izrael.                 

Cesta na místo nanebevstoupení začíná v domě Ježíšova stoupence, jehož horní 
místnost si v poslední době on a jeho učedníci tolik oblíbili. Učedníci však netuší, že 
to bude jejich poslední společná cesta. Mohou se domnívat, že Ježíš chce opět 
navštívit své oblíbené modlitební místo, které se nachází v zeleni západního svahu 
Olivové hory. Zřejmě nebudeme daleko pravdy, když řekneme, že jejich cesta vede 
stejnými místy jako ta, kterou šli z večeřadla přesně před šesti týdny, a že Ježíš na ní 
naposled opakuje svá dřívější naučení. Míjejí pozoruhodnou vinou révu, která se stala 
symbolem jejich vztahu s Ježíšem a mementem laskavé péče nebeského Vinaře. Jdou 
po stejné cestě, kterou se nedávno ubíral dav vedený Jidášem, aby se zmocnili Ježíše 
v zahradě Getsemany. Jdou však dál po cestě, kterou tolikrát přicházeli nebo 
odcházeli ze Svatého města. Míjejí místo, kde Ježíš plakal nad Jeruzalémem, protože 
nerozpoznal svou osudovou chvíli. Stoupají k vrcholu hory stejnou cestou, po níž za 
jásotu lidí Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu 
Hospodinově!  scházel Ježíš - tedy v protisměru, aby prožil svůj poslední týden ve 
Svatém městě.  

Za chvíli skončí třicet tři let Ježíšovy pozemské přítomnosti. Při narození ho vítalo 
andělské Gloria; kdo dodá lesk této mimořádné chvíli? Když vycházejí na vrchol, Ježíš 
vybírá příhodné místo na východní straně hory a tam se zastavuje. Tak jako byly 
prosté betlémské reálie, když se Ježíš narodil, tak nespektakulární je místo, odkud 
Ježíš odejde do nebe. Nic významného se na ní v době Ježíšově nenacházelo. 
Nicméně, byla to hora, kterou několikrát zmiňuje Starý zákon. Připomenu jen vidění 
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Ezechiela, který ji zmiňuje jako horu na východ od města (Ez 11,23), a to v nesporně 
negativním významu.  Je to totiž poslední místo, kde bylo lze spatřit slávu 
Hospodinovu, tehdy odcházející z modlářského Jeruzaléma. A připomenu ještě 
Zachariáše (Za 14,4). V jeho vidění o příchodu dne Hospodinova je to hora, kam 
sestoupí Hospodin se svými anděly, aby soudil všechny národy. Oproti této hoře 
prorocké literatury je Ježíšova Olivová hora jen obyčejný kopec naproti nádhernému 
chrámu, na jehož svazích byl běžný olivový háj s lisem a přes nějž vedla jedna větev 
důležité cesty do Jericha. Zde také Ježíš objasňoval znamení svého příchodu. Bůh 
často nechává proběhnout významná dějství plánu spasení v prostých kulisách! To 
platí i o Ježíšově nanebevstoupení.   

Lukáš tuto mimořádně významnou chvíli líčí také ve svém evangeliu, a to velmi 
skromnými slovy: Potom je vyvedl až k Betanii, zvedl ruce a požehnal jim. A když jim 
žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe. Oni před ním padli na kolena. Žádné 
jiné místo Nového zákona není bohatší v líčení tohoto okamžiku! Ano, Ježíšův odchod 
do nebe je decentní. Žádné zemětřesení, žádné blesky, žádné majestátní zvuky jako 
na Sínaji. Žádné poslední zázraky, žádný ohnivý vůz s ohnivými koni, jako když Elijáš 
vystupoval ve vichru do nebe. Ježíš, v běžném izraelském gestu, naposledy žehná 
učedníky a při tom se začíná vzdalovat od země. Zároveň učedníci nemohou necítit 
mimořádnost situace a po-klekají na svá kolena. Ježíše brzy obklopuje oblak a oni 
stále hledí vzhůru. To je vše. Dovolím si však ještě upozornit, že jeho odchod je sice 
decentní, ale není utajený či v mlhách. Ježíš nezmizel z tohoto světa tak nějak po 
anglicku, ale jeho nanebevstoupení je doloženo očitými svědky. Vlastníme 
nezpochybnitelné a důstojné svědectví o tom, jak skončila Ježíšova mise na této zemi. 
Svoji víru nezakládáme na rozpačitých domněnkách nebo šokujícím bulváru. Nadto 
jako křesťané vyznáváme, že to, co se odehrálo na vrcholu Olivové hory, nebyla 
apoteóza výjimečně zbožného člověka, ale návrat vyslaného Syna k Otci, návrat do 
slávy, kterou měl u Otce ještě před založením světa.   

Nicméně, tak jako na počátku jeho života, tak i zde na hoře bylo přítomno nebe. 
Lehce zaskočené učedníky, kteří se stále dívají vzhůru, oslovují dva muži. Ale nejsou 
to nějací poutníci, kteří odbočili z cesty, aby se podívali, co zajímavého se to tu děje. 
Autor knihy Skutků je zmiňuje již ve svém evangeliu, když popisuje vyděšenost žen u 
prázdného hrobu. Bezesporu stejní dva muži, zde v zářících rouchách, povzbuzují 
ženy slovy: Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. Podobně na 
Olivové hoře překvapení učedníci slyší: Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? 
Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde, právě tak, jak jste ho viděli 
odcházet. Neznámí muži byli andělé, poslové nebe. (cf. Lk 24,4 a 23) 

Tématiku Ježíšova druhého příchodu dnes pomineme a budeme se věnovat jen 
Ježíšovu nanebevstoupení. Jak si později učedníci vysvětlovali událost na Olivové 
hoře? Již o deset dní později Petr ve svém kázání o Letnicích dosvědčuje: Ježíš byl 
vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha svatého, kterého Otec slíbil; nyní jej seslal na 
nás. David nevstoupil na nebe, ale sám říká: Řekl Hospodin mému Pánu: Usedni po 
mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. Sk 2,33-35 Apoštolové 
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spatřovali v nanebevstoupení začátek další důležité fáze plánu spasení. Ježíšova 
pozemská mise vyvrcholila smrtí na Golgotě. Třetího dne Bůh ji předběžně potvrdil 
jako úspěšnou – vzkříšením Ježíše. Čtyřicet dní později probíhá v nebi slavnostní 
ceremonie, která otvírá další - nebeskou část Ježíšovy služby. Ježíš je dosazen na trůn 
po pravici Otce a prohlášen za Pána a Mesiáše. Tehdy v nebi zaznívá pokyn: Ať se mu 
pokloní všichni andělé, tehdy se stává skutečností to, co popisuje Pavel: Bůh ho 
vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým 
sklonilo každé koleno a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus je 
Pán. Nato nebešťané spontánně volají: Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout 
moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení. Tomu, jenž sedí na trůnu, 
i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků. (Zj 5,12.13) Takto tedy 
andělé a ostatní nebeské bytosti potvrzují Ježíšovo vítězství na Golgotě, uznávají 
Otcovu a Beránkovu královskou moc a dosvědčují satanovu zásadní prohru ve válce 
proti Bohu. Tím se otvírá další - nebeská fáze Ježíšova spásného působení, již 
častokrát vysvětlujeme pomocí předobrazné služby velekněze ve svatyni.  Brzy nato 
nebe uvolňuje slíbenou moc Ducha svatého a církev v Jeruzalémě prožívá svoji první 
hvězdnou chvíli. Slavnostního okamžiku v nebi se také účastní pozemšťané. Pavel to 
naznačuje slovy: Vystoupil vzhůru, odvedl s sebou zajatce a lidem dal dary. (Ef 4,8; 
Col 1947) Tito zajatci jsou bývalí zajatci svých hrobů, kteří vstali k věčnému životu při 
Ježíšově vzkříšení a kteří již v Jeruzalémě ale také o čtyřicet dní později v nebi 
dosvědčovali Spasitelovo vítězství nad Satanem, smrtí a hrobem, který byl Jeho i 
jejich žalářem. To byla jedna skupina pozemšťanů, kteří se účastnili triumfálního 
návratu Ježíše k Otci. Druhou skupinou byli ti, jimž nebe bylo již delší čas domovem – 
jako Enoch, Mojžíš a Elijáš. Byla to mimořádně slavná událost. Tu překoná svou 
majestátností jen závěrečná scéna celého velkého sporu: po soudu a definitivním 
vymýcení zla ve vesmíru, po stvoření nové země to bude scéna potvrzení laskavé Boží 
vlády s Otcem a Beránkem na trůnu, na trůnu, který Bůh přenáší právě na naši zem. 
Tuto chvíli přibližuje Handlovo Haleluja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Tématika dnešního kázání nás vede k tomu, abychom posunuli svoje vnímání 
Spasitele, abychom se nesoustřeďovali jen na Ježíše Trpitele a Ježíše Vzkříšeného, ale 
abychom ho přijímali jako oslaveného Krále. Utrpení, smrt a vzkříšení jsou totiž 
nedílnou součástí kralujícího Krista. Čím je pro nás tento Kristus užitečný mimo to, co 
už zde zaznělo v narážkách? Sedí na pravici Boží a přimlouvá se za nás. (Ř 8,34) Co to 
znamená? Tento překlad navozuje nešťastnou myšlenku, že je třeba Boha Otce nějak 
přesvědčovat, aby nám byl nakloněn. Ježíš ho nemusí umlouvat, získávat, 
zpracovávat. Bůh Otec nás již dávno tak miloval, že dal svého jediného Syna, aby 
žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh nás miluje věčnou 
láskou. Proto je třeba brát v úvahu základní význam slova přimlouvat se 
(entynchanein): setkávat se-myšleno v prospěch někoho. Proto v Ježíši, ale i v Otci, 
máme přítele na trůnu. Ale protože Bůh Otec je pro nás svým způsobem vzdálený a 
ukrývající se, jeho Syn, který opustil nebe a žil s námi lidmi třicítku let, je pro nás 
pochopitelnou jistotou, že nebe našim starostem rozumí a že nebe naše problémy 
chápe, jako by se jednalo o problémy a starosti bratra nebo vlastního dítěte. 
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Vzhlížejme tedy k trůnu milosti, na kterém jednají ve prospěch tebe a mne Otec a 
Syn.   

 Amen 
Modlitba: 
Laskavý nebeský Otče, chválíme tě za tvoji velkou lásku, kterou jsi projevil, když jsi 
nás stvořil a když jsi poslal svého milovaného Syna, abychom mohli spatřit tvoji 
skutečnou tvář.  
Pane, ty jsi nás dnes požehnal svojí přítomností, společenstvím těch, kteří tě milují. 
Děkujeme ti, že nám pro Ježíše odpouštíš naše pomýlení a hříchy a zahrnuješ nás 
Ježíšovým pokojem. Jsme vděčni za tvoji sílu k zvládání našich starostí. 
Milostivý Otče, prosíme za naši umdlévající víru, oživ ji čerstvou mocí Ducha svatého. 
Prosíme tě za naše rodiny a děti, jakož i za naše manželství. Navrať zpět do své 
náruče a do našeho společenství ty, kteří k tobě kdysi patřili. Zvláště tě prosíme za 
naše děti. 
Pane všehomíra, prosíme za naše naše sousedy a kolegy v práci, za naše město, za 
náš stát a za jeho představitele. Ať předně dovedou stát na straně dobra. Děkujeme 
ti, že čas milosti stále trvá, a použij si nás k tomu, aby evangelium přineslo lidem 
život. 
Náš králi, děkujeme ti za dnešní ujištění, že svět se ti nevymkl z rukou, a že v Ježíšově 
přítomnosti po tvé pravici na trůnu máme záruku, že nám rozumíš.  
Chválíme tě společně za to, že nás milostivě zveš, abychom byli účastníci ještě 
slavnější události na konci dějin, než byla ta, během které nebesa před dvěma tisíci 
lety vítala svého Krále, Vítěze na Golgotě. 
Buď požehnáno tvé jméno pro našeho Krále, který stále nese svědectví o velké lásce 
k nám, který nese navěky stopy po svém utrpení.     

Amen 

POSLEDNÍ SLOVO PRO JIDÁŠE 

Texty ke čtení: Žalm 103,8-14; Mt 26,20-25  Písně: 288,48,65,283 

Bible je v jednom ohledu velmi specifická kniha. Navzdory nevoli útlocitných 
vyznavačů Boha nezatajuje i prohry těch, kteří se kdy k němu horlivě hlásili. Tato 
selhání nezastírá mimo jiné také proto, že dobře reflektovaná tragická zkušenost má 
v Boží škole úžasný potenciál zásadně proměnit život a učinit ho kvalitnějším. Dnes 
chci vaší pozornosti předložit jeden takový nešťastný okamžik. Patří do příběhu o 
Jidášovi. Ten však není jen o tomto nešťastném apoštolovi, je také o Ježíšovi, který ho 
v kritických chvílích jeho životní cesty nenechal osamoceného. Vstupme tedy nyní do 
nejzásadnějších okamžiků Jidášova života. 

Evangelium Matouše uvádí první scénu našeho příběhu těmito slovy: Navečer usedl 
s Dvanácti ke stolu, a když jedli, řekl jim: Amen, pravím vám, že jeden z vás mě 
zradí. Velice je to zarmoutilo. 26,20 Text nás pozval do sváteční atmosféry 
pesachové večeře, která se tehdy konala ve čtvrtek večer, den před ukřižováním.  
Slavnostní atmosféra chvíle byla několikrát narušena. Jednou to byla člověčina 
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učedníků, když se přeli o důležitost své osoby, podruhé to byl motiv Ježíšovy násilné 
smrti, který on sám při té chvíli nastolil, a pak, nikoli však jako poslední, to byl 
problém Jidášovy zrady. Ježíš svým slavnostním: Amen, pravím vám, si chtěl získat 
náležitou pozornost. Další myšlenku ekumenický překlad vyjadřuje silně expresivně: 
že jeden z vás mě zradí.  Původní text tam nemá slovo zradit, ale vydat, odevzdat, 
předat, tedy neobsahuje hodnotící soud - je to zrada, ale jen prostě sděluje, že Ježíš 
bude předán, odevzdán nebo postoupen. Proč mohli učedníci kolem velikonočního 
stolu správně chápat, o čem Ježíš mluví? Nemohli se nešťastně mýlit? Nemohli se 
např. domnívat, že nastává chvíle, kdy Ježíš bude svěřen Nikodémově skupině 
v sanhedrinu a ti se postarají o jeho uvedení na Davidův trůn?  Nikoli! Asi týden před 
tím v blízkosti Jericha jim Ježíš předal jiné důležité upozornění, Mt 20,18.19: Hle, 
jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán velekněžím a zákoníkům; odsoudí 
ho na smrt a vydají pohanům, aby se mu posmívali, zbičovali ho a ukřižovali; a 
třetího dne bude vzkříšen.   Proto to nemohla být žádná mýlka! Toto vydání je vydání 
ke smrti. Správně pochopili Ježíšovo upozornění při velikonočním stole, a proto je to 
velice zarmoutilo!           Dodnes Ježíš mluví jasně o důležitých momentech naší cesty 
víry. Jen neztratit vnímavost k těmto upozorněním jako někteří učedníci, jako Jidáš!  

Věnujme se teď právě jemu.  Jidáš byl jedním z učedníků. Jako oni byl i on uchvácen 
osobou Ježíše. Jako oni se nadchl pro Boží království, jako oni spojil svůj osud 
s nazaretským rabínem. A Ježíš ho vzal do své školy. Dal mu místo mezi Dvanácti, 
pověřil ho konat dílo evangelisty a vybavil ho mocí uzdravovat nemoci. Dovolil mu 
sloužit jako správce finanční hotovosti své skupiny. Tím ho přiřadil mezi top-učedníky, 
jako byli Petr, Ondřej a Jan. Zatím tolik o Jidášovi. 

Evangelium Matouše píše, že Ježíšovo upozornění na zradu učedníky silně rozrušilo, 
26,22: Velice je (to) zarmoutilo a začali se ho jeden po druhém ptát: Snad to nejsem 
já, Pane?   Učedníci leccos nepříjemného s Ježíšem zažili, ale ani v perných chvílích ho 
nepodrazili. Že byli občas nechápaví, malověrní, hádaví, sobečtí, toužící po předním 
místě - to ano, ale že by ho vydali na smrt - to rozhodně ne. Něco tady nechápou.       
Nikde, kolem sebe a zvláště v sobě, nevidí alarmující symptomy zrady. Proto se 
v sklíčeném duchu ptají: Snad to nejsem já, Pane, či Že bych to byl já, Rabbi nebo To 
myslíš mne, Pane? Teď byste měli vědět, že řecká konstrukce této otázky očekává 
zápornou odpověď. A ti, kteří se zeptali s takto formulovaným nadějným očekáváním, 
k našemu překvapení neslyší z Ježíšových úst vítané ujištění: Ty to nejsi.          Někdy 
Bůh mluví otevřeně, jindy však mlčí. Ano, někdy Bůh pro naše požehnání zadržuje 
odpověď, protože potřebujeme, aby se naše nitro zachvělo a oživila se jeho 
spasitelná vnímavost.   

Protože Ježíši předně šlo o toho jednoho učedníka, pokračoval: Je to ten, kdo se 
mnou omočil ruku v míse. Ten mě zradí. Jak tomu máme rozumět? Ježíš s učedníky 
leží po řeckém způsobu na boku, snad na nějakém koberečku, leží u velikonočního 
stolu, na němž se nacházejí poháry a mísy, ve kterých jsou bezkváskové chleby, hořké 
byliny a speciální pesachová omáčka charoset. To vše jsou náležitosti pro jedení 
velikonočního beránka. Takovýchto mís muselo být na stole víc a z jedné se 
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obsluhoval Ježíš, někteří učedníci a neznámý zrádce. Teď se tedy kruh podezřelých 
zužuje a upozornění na zradu mluví naléhavěji. Ano, Jidáš používal stejnou mísu jako 
Ježíš. Tím, že Ježíš přešel od slov: Jeden z vás mě zradí ke slovům: Kdo se mnou 
omočil ruku v míse, ten mě zradí, tím vystupňoval podnět pro Jidášovu sebereflexi. 
Chtěl, aby jeho svědomí ozářené Boží milostí dovedlo čestně a bez závislosti na 
osobních ambicích posoudit svůj stav a učinit spásné rozhodnutí. Jen Ježíš toho 
večera věděl, co zůstávalo skryto pozornosti učedníků. Jen Ježíš věděl, že jeho ambice 
již neodolaly pokušení a překročily alarmující hranici.       Janovo evangelium, když líčí 
hostinu, při níž pomazala Marie Ježíšovi nohy – to bylo týden před Golgotou, tak o 
něm říká něco velmi významného, Jn 12,4-6: Jidáš Iškariotský řekl: Proč nebyl ten 
olej prodán za tři sta denárů a peníze dány chudým? To řekl ne proto, že by mu 
záleželo na chudých, ale že byl zloděj: měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se 
do ní dávalo. Matouš k tomu v naší kapitole dodává, Mt 26,14-16: Tehdy šel Jidáš 
Iškariotský k velekněžím a řekl: Co mi dáte? Já vám ho zradím. Oni mu určili třicet 
stříbrných. Od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby ho zradil.     Dodnes platí, že 
ten, kdo má peníze, chce také tahat za významné nitky. Hostina v Betánii 
akcelerovala v Jidáši rozhodnutí, vzít do svých rukou významnější záležitosti, než jsou 
finanční starosti Ježíšovy skupiny. Rozhodl se dát spád Ježíšovu království. Rozhodl se, 
že uvede Ježíše na jeviště svatých dějin, že promyšlenými strategickými tahy 
popostrčí Ježíše k mocnému královskému jednání. Usoudil, že když se tenkrát před 
rokem v Galileji po rozmnožení chlebů nepodařilo, aby ho lidé provolali králem (Jn 
6,15), že právě teď je ta pravá chvíle naplnit očekávání zbožných Izraelců. Těsto 
Božího království vykynulo a nyní je třeba vložit toto těsto do ohně. Tak uvažoval 
Jidáš, který byl silně nespokojený s Ježíšovým otálením ve věci Mesiášského 
království. 

Den před velikonoční večeří navštívil Jidáš velekněze a dohodl s nimi zásadní krok 
jeho strategie. (Mt 26,14-16) Vydá ho do jejich krvelačných rukou, aby pak s velkým 
překvapením zjistili, kdo je mocnější. Běda, Jidáš si neuvědomil, že nastrojuje scénu 
druhého pokušení z pouště. Bude nutit Boha, aby se zastal svého Mesiáše při 
ohrožení života!  Pozor! Jidáš to nedělá proto, že by ztratil víru, že Ježíš je Mesiáš, 
nebo že by zapomněl, že Ježíšovo vznešené poslání dosvědčila nebesa a i on sám. 
Chtěl Ježíše vystavit takovým tlakům, aby byl nucen projevit svoji božskou moc a ujal 
se království. Běda, jeho nitky chtějí ovládat nejen Mesiáše, ale i samého Boha! To 
všechno učedníci nevěděli, ale Ježíš ano. Ježíš si přál, aby Jidáš znovu posoudil 
správnost svého posledního kroku. Proto ten večer burcoval jeho svědomí 
nepříjemnými poznámkami. Jeho osudovým hříchem nebylo to, že se mýlil v chápání 
Božího království, tak chybně věřili i ostatní učedníci, ale to, že se rozhodl svojí 
zradou manipulovat s Mesiášem a samým Bohem! To byl vážný hřích a Ježíš ho 
posuzuje velmi přísně, Mt 26,24: Běda tomu, který Syna člověka zrazuje. Pro toho by 
bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil!  

Tento text a podobné (Jn 6,70.71) nás velmi zneklidňují. Jakoby naznačovaly, že Jidáš 
byl v moci jakéhosi temného předurčení a nemohl činit jinak. Právě dnešní příběh to 
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popírá. Ježíš svými poznámkami a svými činy u velikonočního stolu, o kterých jsme 
nemluvili, dokazuje, že se Jidáš toho večera stále nacházel v zóně svobodného 
rozhodování. Ano, i když se pro své ambice dostal do nebezpečného omezení své 
svobody, stále byl svobodný. Zvláště v Ježíšově přítomnosti. Ten večer se mohl cele 
spolehnout na svého Mistra, mohl opustit svoji chybnou myšlenku, že se Ježíš mýlí 
v otázce Izraelského království. Mohl se zřeknout svých ambicí režírovat směřování 
tohoto království, mohl připustit, že Ježíš ví o jeho tajených piklech a zná jeho skryté 
úmysly, které zaručeně nezná žádný, kromě velekněží.    To vše byla záležitost důvěry 
k Ježíši, jehož jednání není pro naši lidskou křehkost a nedostatečnost vždy křišťálově 
průhledné a častokrát odlišné od našich přání a snů. Ano, to vše byla záležitost 
elementární důvěry k Ježíši, kterou ničily ambice lidského srdce. Dodnes se můžeme 
dohadovat, co působilo na Jidáše magičtější mocí: zda suma třiceti stříbrných, nebo 
role hýbatele dějin. O čem se však nemusíme přít, je to, že Ježíš se ten večer usilovně 
snaží odvrátit Jidáše od cesty zrady. Podaří se mu to? Probudí svého učedníka z rauše 
jeho milovaných představ a plánů?       Dodnes existuje nebezpečí oblíbených leč 
mylných představ, které nechceme pro ohroženou hrdost opustit. 

Scéna velikonoční večeře se ubírá dál. Učedníci, kteří nepatřili k Ježíšově míse, se 
uklidnili. Ti, kteří k ní patřili, a zřejmě to byli ti top-učedníci, se nejistoty nezbavili. 
Nicméně s velkou pravděpodobností se neodvážili ani ve své mysli určit, kdo by byl 
zrádcem. V této fázi našeho příběhu evangelium uvádí jeden velmi laskavý rys 
jednoho z účastníků večeře, Jn 13,23-26: Jeden z učedníků, kterého Ježíš miloval, byl 
u stolu u jeho boku. Na toho se Šimon obrátil a řekl: Zeptej se, o kom to mluví! Ten 
učedník se naklonil těsně k Ježíšovi a zeptal se: Pane, kdo to je? Ježíš odpověděl: 
Jeto ten, pro koho omočím tuto skývu chleba a podám mu ji. Omočil tedy skývu a 
dal ji Jidášovi Iškariotskému, synu Šimonovu. Všimli jste si. V textu je jedno slovíčko, 
které naznačuje, že Ježíš vytvořil kolem ostrého upozornění: Amen, pravím vám, že 
jeden z vás mě zradí, velmi citlivou a ohleduplnou atmosféru, kterou si přivlastnil i 
mladíček Jan. Je to slovíčko těsně. V něm je vyjádřena ohleduplná diskrétnost, již 
předával svým učedníkům. Toto slovíčko odráží Ježíšovu laskavou náruč otevřenou 
pro všechny chybující, zvláště pro přítomného Jidáše. On ho burcuje ohleduplně. 

 Nevíme, zda Jidáš zaslechl něco málo z předcházející ho rozhovoru, ale co víme, že 
položil stejnou otázku jako chvíli předtím učedníci: Snad to nejsem já, Pane? Je to 
stejně formulovaná otázka, tedy otázka, na kterou se očekává odpověď: Ne. 
Tentokrát Ježíš neignoruje otázku, ale odpovídá. Jde přece o učedníka v nebezpečí! 
Vidíme, že Ježíš postupně zesiluje apely na Jidášovo svědomí: Od obecného 
upozornění:  Jeden z vás mě zradí, přechází k upřesnění: Je to ten, kdo se mnou 
omočil ruku v míse, aby pak na zcela přímou otázku: To myslíš mne, Pane?, 
odpověděl: Je to tak, jak jsi řekl. Jidáš dospěl do rozhodujícího bodu svého života. 
Jeden chybný krok a nemusí již být pánem dalšího vývoje své životní cesty. To bylo 
Ježíšovo poslední spasitelné slovo Jidášovi. 

 My nikdy nevíme, jak nenávratně je poškozeno nitro člověka jeho minulým 
jednáním. Někdy se lidským očím zdají určití lidé na odpis, beznadějně ztraceni: jako 
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orientální despota Nebúkadnezar, modloslužebný a krvavý král Menaše nebo nepřítel 
církve Saul-Pavel. Písmo nás však informuje, že všichni tito a další unikli osudovosti 
směřování svého života, když uposlechli Boží hlas, který je volal. Toho čtvrtečního 
večera tento hlas velmi silně volal Jidáše.      Chvalme Boha za to, že se neřídí našimi 
dojmy a zachraňuje ty, kteří jsou vzdor našemu přesvědčení zachranitelní. Věnujme 
my sami dostatečnou pozornost rozmanitému Božímu volání; mohli bychom 
přehlédnout, že jsou pro nás osudová.  

Připomínám, že to není Boží proroctví, osud nebo něco podobného, co způsobuje 
tragičnost cesty života. Jsou to často podceňované jednotlivosti, které jsou proti Boží 
vůli, které se však z nadhledu nejeví jako pouhé chyby, ale jako trend, jako směřování 
života. Ty pak vrcholí po jakékoli Boží laskavé snaze v tragickém zatvrzení srdce. O 
tom může vyprávět faraon exodu nebo první izraelský král Saul. O této Jidášově 
osudové chvíli Písmo říká, Jn 13,27a: Po té skývě vstoupil do něho satan. Do této 
chvíle byl Jidáš stále blízko spasení, od této chvíle se vydal moci satana. To ale 
učedníci nevědí, je to skryto jejich očím. Nevědí, že každý jeho pozdrav, každé objetí 
a každé políbení nebude napříště svědčit o jeho přátelství k Ježíšovi, ale o tom, že on 
sám je ovládán nitkami Božího nepřítele. Nakonec se ukázalo, že to, co jsme jinak 
ochotni považovat za známky hlubokého pokání, jako jsou slova: Zradil jsem 
nevinnou krev, a jako je kajícný skutek: vrácení třiceti stříbrných velekněžím (Mt 
27,1-5) jsou činy, které nejsou založené na čestné a hluboké reflexi, které již v tomto 
okamžiku nebyl ostatně schopen. To se brzy zřetelně ukázalo, když velekněží odmítli 
akceptovat jeho lítost a řekli: Co je nám po tom? To je tvoje věc!. Evangelium 
k výstraze nás všech říká: Šel a oběsil se. Chtěl být hýbatelem dějin a zatím se sám 
pro své ambice dostal do velmi nebezpečné závislosti. A ta se stala u velikonočního 
stolu v několika málo okamžicích osudovým a nezrušitelným otroctvím. Jidáš totiž 
odmítl poslední Ježíšovy podněty k poctivé reflexi. 

Děkujeme ti dnes, Bože, za těch několik slov, které zazněly u Ježíšova velikonočního 
stolu a které svědčí o tom, že nás hledáš a nechceš, abychom udělali osudové chyby.   

Amen. 
 

ODKAZ SENIORA JÁKOBA 
Kázání pro kazatele v důchodu přednesené 16. 9. 2021 v Sedlčanech 

 

Milí spolupracovníci v Kristově službě, drazí kolegové senioři, 

scházíme se zde v Sedlčanech, abychom nabrali občerstvující doušky ze vzájemného 
setkání. Vidět se, sdílet se a trávit společné chvíle je rozhodně povzbuzující. Nicméně 
dovolte, abych teď na začátku našeho setkání obrátil vaši pozornost k inspirujícímu 
odkazu jiného seniora, odkazu, který zazněl v jeho vrcholné životní chvíli. 
Naslouchejme textu z Gn 47,28-30: Jákob žil v egyptské zemi ještě sedmnáct let. 
Když se přiblížil den Izraelovy smrti, zavolal svého syna Josefa a řekl mu: Jestliže 
jsem získal tvoji přízeň, vlož prosím ruku na můj klín a prokaž mi milosrdenství a 
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věrnost: Nepohřbívej mě prosím v Egyptě! Až ulehnu ke svým otcům, vynes mě 
z Egypta a pochovej mě v jejich hrobě. Odpověděl: Zachovám se podle tvých slov. 

Jákob cítí, že se blíží ke svému konci, a činí něco, v čem ještě dnes můžeme nalézt 
úžasné povzbuzení. Všimli jste si, že kronikář v našem odstavci použil obě 
patriarchova jména. Jakoby nám chtěl poskytnout osnovu k našemu rozjímání, 
připomenout milníky, podle nichž se odvíjel patriarchův život. 

O čem vypovídá první jméno Jákob? Když odhlédneme od toho, že jeho jméno 
navždy připomíná zvláštní způsob narození – Jákob držel svého prvorozeného bratra 
za patu, a pokusíme se interpretovat poselství této zajímavosti, pak v něm můžeme 
spatřit Boží soustavnou připomínku Jákobova životního poslání. Jákob má status 
druhého a pověření být první. Jeho jméno Ja´akob kronikář odvozuje od slova ´akeb - 
pata. (Gn 25,26) Ano, Jákobovo jméno Paták připomíná jeho status i Boží zadání, 
které se stalo skrze jeho matku i jeho ambicí. Ale pozor, kronikář nám zanechává i 
jiný  význam toho jména, který v pozdější době vychází z Ezauových úst, Gn 27,36 
(JB): To proto, že se jmenuje Jakub, mě podvakrát odstrčil? Vzal mi prvorozenství a 
teď mi vzal i požehnání. Zde Ezau chápe jméno Ja´akob jako odvozené nikoli od slova 
´akeb pata, ale od slova ´akab vystrnadit. Proto JB předkládá překvapivou 
interpretaci Jakobova jména: Ten, který odstrčil, a EP Úskočný. Lstí vystrnadil bratra 
a zbavil ho prvorozenství i požehnání. V této fázi života bylo Jákobovo jméno 
tragickou zkratkou kvality jeho charakteru a zlověstným odkazem na hrubý defekt 
jeho povahy. Jákob vedle toho, že byl Paták, byl také Podrazák – to abych přiblížil 
jazykovou hříčku obou hebrejských výkladů jména Ja´akob. Přiznávám, že jméno 
Podrazák je třeba vnímat v souvislosti s jinou Jákobovou charakteristikou. Nacházíme 
ji v Gn 25,27: Když chlapci dospěli, stal se Ezau mužem lovu, mužem pole, kdežto 
Jákob byl muž bezúhonný a sídlil ve stanech. Podle tohoto sdělení byl Jákob tám, což 
různé překlady tlumočí jako pobožný, bezúhonný, klidný, spořádaný, tichý. Z toho 
plyne, že Jákob nebyl soustavný podrazák, ale jen příležitostný – Ezau vzpomíná dva 
podrazy. Ale Bůh nebyl spokojen i s takovým Jákobem, jako nebyl spokojen s jinak 
tichým Mojžíšem při skále v Kádeši (Nu 12,3 cf. 20,12.13). 

Jaké poučení nám poskytuje patriarchův příběh prostřednictvím jména Jákob? 
V životě to tak chodí, že jsme mnohým způsobem Patáci jako Jákob a vždy budeme 
druzí, ne-li třetí. Druzí v kráse, šikovnosti, moudrosti, zdraví, movitosti, výřečnosti, 
sympatičnosti, v povedených dětech, v mravní vybavenosti, v naplňujícím manželství 
a kdo ví v čem ještě. Blahoslavení jsou však ti Patáci, kteří mají vedle sebe někoho 
božsky moudrého, který jako Rebeka dovede připomínat Hospodinovy sliby a 
ukazovat na vyšší cíle, ale který zároveň dovede odolat pokušení, na rozdíl od 
Rebeky, jít za nimi hlava nehlava a prosazovat je nečestnými způsoby a mimo Boží 
čas. Blahoslavení jsou ti Patáci, kteří mají vedle sebe někoho, kdo jim bez 
moralizování a s empatií řekne, že být druhý, třetí či čtvrtý, avšak v Boží náruči, je nad 
všechny poklady světa. Být Patákem může být velmi náročný úkol, a senior Jákob na 
konci své životní pouti ho zvládnul. Blahoslavení také ti Patáci, ve významu 
Podrazáci, které Bůh dovedl svými prostředky k jejich osobnímu Jaboku. 
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Stáří se rádo vrací do minulosti, avšak nebývá ochráněno před pokušením podat ji 
tak, aby vyznívala pozitivně. To stařešina Jákob nečiní a vypráví i ty příběhy, které 
jsou skryty za neslavným významem jména Ja´akob. Sílu k tomu bere ze skutečnosti, 
ke které odkazuje jeho druhé jméno z našeho odstavce - jméno Izrael. 

Co vypráví o našem patriarchovi? Toto jméno obdržel ve svém velmi pozdním věku 
(97 let) u potoka Jabok, když se po letech vracel z Mezopotámie zpět do své původní 
vlasti. Dvacet let předtím prožil absolutní krizi. Když si myslel, že se už protlačil na 
Ezauovo místo a bude se moci těšit z otcovského požehnání pro prvorozeného, vše 
se obrátilo v pravý opak. Hrozila mu smrt ze strany do běla rozpáleného bratra a 
musel prchnout do Cháranu. Tam ho čekala náročná Boží škola. Tam bojoval přede-
vším s nečestností Lábana - někdy po Jákobovsku, ale čím dále, tím častěji 
s pokorným spoléháním na Boha. Těch významných Lábanových podrazů bylo 
přinejmenším deset (Gn 31,41). On se je nakonec naučil férově ustávat. Také se 
dovedl ponížit před Ezauem a bolestivě pochopil, že Boží požehnání není úměrné 
lidskému snažení. To dotvrzuje význam nového jména, které obdržel při návratu do 
své domoviny -  jména  Izrael.  Sám noční protivník anděl vysvětluje toto jméno: 
Nebudou tě již jmenovat Jákob, nýbrž Izrael, neboť jsi jako kníže zápasil s Bohem i 
s lidmi a obstáls (32,29). Ovšem toto vysvětlení nám způsobuje určitý problém. Ve 
jménu Izrael, což přeloženo znamená Bůh vítězně zápasí nebo Bůh vládne, je 
podmětem Bůh, ale v andělově vysvětlení tohoto jména je naopak podmětem Jákob. 
Přemáhá Bůh, nebo Jákob? Co s tím? Tento rozpor, toto napětí je ve skutečnosti 
důležitým sdělením: Náš Paták/ Podrazák se naučil zvládávat své hendikepy jenom 
proto, že dovolil Bohu, aby On vítězil v něm. V pokorném poddání se Bohu a jeho 
cestě je klíč k osobním vítězstvím.  

Toto sdělení je důležité i pro nás dnes. Bůh chce i dnes požehnat ty z nás, kteří úpíme 
pod břemenem toho, že jsme druzí, třetí nebo čtvrtí. Pomáhá nám, abychom 
nepřestávali doufat v Boží sliby a Boží mety. Pomáhá nám, abychom nejednali s těmi, 
kteří jsou před námi a kolem nás a zneužívají našeho postavení druhých, abychom 
s nimi nejednali neférově a zahořkle. Dává nám pravou pokoru a správnou míru 
sebeprosazování. Učí nás rozpoznávat vhodný Boží čas pro činy a rozhodnutí. 
Nevzdávat v životě Boží zadání, to nám připomíná druhé patriarchovo jméno Izrael. 
Nepřestávat směřovat od Jákoba k Izraelovi je úkol, který nám dnes náš text 
připomíná a který v našem životě rozlije plné Boží požehnání.  

Vraťme se k našemu úvodnímu textu z Gn 47,28-31. Na konci sedmnácti šťastných 
egyptských let Jákob cítí, že se jeho dny přiblížily ke svému konci. Má sto čtyřicet 
sedm let! A zcela na závěr své cesty Jákob koná dva významné činy - nejdříve činí 
pořízení o svém pohřbu a pak žehná Josefovým dětem a svým synům. Dnes se 
budeme zabývat jen oním pořízením, protože muselo být pro něj velmi důležité, 
neboť tak činí dvakrát. Nejdříve svým pohřbem zavazuje Josefa a za krátký čas 
všechny své syny, jak o tom vypráví Gn 49,29-33.  

Z jakého důvodu Jákobovi záleželo na tom, kde budou jeho kosti čekat na 
Hospodinův den? Jákob takto vyjádřil svoji víru, že Hospodin vrátí jeho syny zpět do 
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Kanaánu a naplní slib daný Abrahamovi, totiž, že jeho potomci obdrží tuto zemi za 
vlastní. (Gn 49,21) Egypt pro věřícího Jákoba nebyl jeho skutečnou vlastí. Stále myslel 
na Kanaán jako na zaslíbenou zemi. Jákob také nevyslovil přání o pohřbení v Kanaánu 
proto, že měl s Egyptem napjaté vztahy. To opravdu ne! Naopak – Izraelci obdrželi do 
trvalého vlastnictví nejlepší krajinu v zemi a sám Jákob byl v Egyptě velmi ctěný. 
Ostatně když zemřel, jeho tělo bylo nabalzámováno, což se činilo jen nejvyšším 
hodnostářům, byl vyhlášen sedmdesátidenní smutek a vykonán slavnostní převoz do 
Kanaánu.  Jákobovo pořízení o pohřbu bylo aktem víry, víry v Boží budoucnost, víry, 
že Hospodin naplní svůj slib a požehná jeho potomky vlastní zemí. Nenechal se 
Egyptem odvést od Boží budoucnosti. 

Druhý důvod, proč Jákobovi záleželo na tom, kde budou odpočívat jeho kosti, je 
tento:  Jeho předci, Abraham se Sárou, Izák s Rebekou a jeho manželka Lea, byli již 
pochováni v rodinné hrobce v jeskyni na poli Makpela, v dnešním Hebronu, a tam 
společně čekají na Hospodinův den. S těmito milými chce Jákob sdílet poslední místo 
odpočinku, protože jsou jeho rodina a protože s nimi sdílí víru v Hospodina. Takto 
se nezpochybnitelně hlásí k těm, jejichž údělem bylo čekat na plné Boží požehnání. 
Místo jeho hrobu bude stále říkat: Já patřím k nim a my všichni patříme k Boží 
budoucnosti.  

Všimněte si, že Jákobovu vyjádření Až ulehnu ke svým otcům, podtrhuji svým otcům, 
Ježíš dává pozoruhodný význam. Cituji z Lk 20,37.38: A že mrtví vstanou, naznačil i 
Mojžíš ve vyprávění o hořícím keři, když nazývá Hospodina Bohem Abrahamovým, 
Bohem Izákovým a Bohem Jákobovým. On přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých. 
Jákobovo Až ulehnu ke svým otcům znamená také, Až ulehnu ke svým otcům, kteří 
jsou pro Boha živí. Proč jsou pro Boha živí? Protože jsou adepti vzkříšení. Proč jsou 
adepti vzkříšení? Protože uctívají Hospodina, nebo novozákonně – protože uvěřili 
v Krista. Jákob slovy Až ulehnu ke svým otcům vyjádřil pevné doufání, že se smrtí 
připojí k virtuálnímu společenství těch, kteří složili svoji naději v Bohu a očekávají 
jeho slavné vzkříšení. Nad vstupem do Makpely je napsáno: Určeni k životu.  

Apoštol Pavel Jákobova slova Až ulehnu ke svým otcům vyjádřil takto: Přišel čas 
mého odchodu. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen 
den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí 
jeho příchod (2Tim 4,6.8). 

Zřejmě víte, že když Jákob opakoval svoje přání o pohřbu před ostatními svými syny, 
nepoužil formulaci, Až ulehnu ke svým otcům (47,30), ale Až budu připojen ke svému 
lidu (Gn 49,29). Toto vyjádření doširoka otevírá ono virtuální společenství víry. 
Nejsou to tedy jen jeho otcové, kteří stojí vysoko na piedstálu víry, ale jsou to všichni 
ostatní, všechen lid, všichni ti patáci, o kterých se zmiňuje svatý text jen málo - ti 
všichni druzí, třetí a čtvrtí. Následovníci obráceného Jákoba nejsou elitním 
společenstvím, lóží znamenitých lidí, jsou lidem, který jde třeba i nestatečně, ale 
pod Božím vedením a skrze svůj soukromý Jabok, k plnému požehnání. Jákob neměl 
idealistickou představu o tom, kdo je to jeho lid. I ve svých sto čtyřiceti sedmi letech 
byl soudný; stačí si přečíst jeho požehnání synům! A přesto si přál, aby byl připojen 
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ke svému lidu. Do něho patří nejen otcové, ale i děti a ostatní blízcí, prostě ti, které 
spojila krev, ale především svaté Hospodinovo jméno. Podle své vlastní zkušenosti 
s Bohem Jákob doširoka rozevírá společenství víry. Až budu připojen ke svému lidu. 
My dnes vyznáváme:  Jsme lid Kristův. 

Jákob zavázal Josefa, aby vyplnil jeho poslední vůli a Josef slíbil: Zachovám se podle 
tvých slov. Jákob už nebyl v ten čas dost hybný, přesto vstal z lůžka a hlubokou 
úklonou vzdal Bohu čest. V jeho slovech o pořízení a v jeho gestu úcty byla 
akumulována jeho víra. To také připomíná kapitola o hrdinech víry – Žd 11.  

Amen.  
 

BOŽÍ ANDĚLÉ 
Revidovaný text studijního kázání předneseného 11. 12. 2021 

Text ke čtení: Žalm 84,9-13:  Písně: 23, 279, 95, 30 

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.  Amen. 

Patrně někdo z vás dnes očekává, že teď v tomto adventním čase nabídnu téma, 
které vychází z evangelia o Ježíšově narození. Určitě by to bylo příhodné a 
povznášející. Omlouvám se však, ale bude tomu poněkud jinak, i když jakási volná 
spojitost zde bude. Téma dnešního kázání a texty o narození Božího Syna volně 
spojuje slovo andělé. Tyto nebeské bytosti budou středem našeho dnešního 
zastavení nad poselstvím Božího slova. 

Téma otevřeme textem z Mt 24 kapitoly, která evidentně nevoní Vánocemi. Bude to 
verš 36: O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom 
Otec sám.       Tato velmi pozoruhodná slova Ježíš pronesl asi v polovině své slavné 
eschatologické promluvy a v době, kdy učedníci stále čekali odpověď na otázku: Kdy 
nastane konec věku, který vyvrcholí zkázou Jeruzalémského chrámu a tvým 
příchodem?  Když bychom si znovu přečetli prvních třicet pět veršů věhlasné 
Matoušovy kapitoly, shledali bychom, že Ježíš na otázku Kdy vlastně neopověděl. 
Mluvil sice o důležitých historických etapách a eschatologických událostech, ale příliš, 
příliš obecně, co se týká času. Nic pro tehdejší Advent Review and Herald! Určitě i my 
bychom si přáli konkrétnější časové údaje a dovedli bychom Ježíše po-postrčit 
odkazem na naše časově velmi přesné chápání Daniela 8. kapitoly. Vždyť jsme z něho 
vytěžili tak precizní osudové datum 22. října 1844! Ježíš, aby zmírnil jejich zklamání, 
přináší argument, který měl šanci u učedníků zavážit. Parafrázuji: Nebuďte z toho 
smutni. Datum konce věku neznají ani andělé a ani já. To je tajemství, které je 
skryto u Boha.      Ježíšova odpověď zapůsobila a zůstala v jejich paměti.       A teď, 
rozumíme tomu, proč Ježíšova odpověď našla u učedníků přijetí? Chápeme pozadí 
Ježíšovy odpovědi? Všimli jste si? Ježíšův argument zmiňuje zajímavou Trojici, která 
běžně uniká naší pozornosti. Tvoří ji Otec, Syn a andělé v nebi. A teď to důležité: jsou 
to bytosti, u nichž učedníci předpokládali vysoký stupeň informovanosti o 
eschatologických záležitostech, protože se jich budou aktivně účastnit. Ježíš o tom 
opakovaně mluvil (13,40.41;16,27). I tyto vznešené bytosti, zřejmě jen po určitou 
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dobu, nemají informace o časových souřadnicích Kristova druhého příchodu. Dodnes 
nás toto sdělení vyvádí z míry, protože se týká i Ježíše. Proto byly snahy tento výrok 
v biblickém textu opravit nebo z něho vypustit. Tedy i bytosti, které jsou nejblíže 
Bohu, to v té době nevěděly. Učedníci to berou na vědomí a jsou spokojeni! Ale my 
ne, totiž ne ve všem! Určité starosti nám činí nová Trojice, kdy na třetí pozici není 
Duch svatý, ale andělé v nebi. Co s tím? 

Pokusím se nám teď připomenout biblická sdělení, která nám umožní učinit první 
kroky v hledání odpovědi na otázku Co s problémem dvou Trojic? Trojice z Mt 24 
není v Novém zákoně osamocená a nedostatečně dokumentovaná. Nacházíme ji 
např. v Lk 9,26: Kdo se stydí za mne a za má slova, za toho se bude stydět Syn 
člověka, až přijde v slávě své i Otcově a svatých andělů. Osoby této Trojice, a mezi 
nimi i svatí andělé, jsou hlavními aktéry vrcholné události tohoto věku: Kristova 
druhého příchodu. Tam bude odtajněno, kdo se za Krista nestyděl a kdo mu byl 
věrný. A my vzhlížíme s nadějí k této chvíli a modlíme se: Přijď království tvé, přijď to 
království, jež se chystalo prosazovat, když nazaretská dívka uslyšela andělská slova: 
Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou. Mimořádnost druhého příchodu v našem 
verši podtrhuje také slovo sláva. A ta je zde atributem všech tří členů naší Trojice. 
Andělé zde vynikají slávou ne nepodobnou slávě Otce a Syna!   

Naše Trojice je také zmíněna v tak trochu šokujícím výroku apoštola Pavla na adresu 
mladšího spolupracovníka Timotea (1Tim 4,21): Zapřísahám tě před Bohem a 
Kristem Ježíšem a před vyvolenými anděly, abys takto postupoval bez předpojatosti 
a nikomu nestranil.        Určitě jsme překvapeni, že Pavel zmiňuje v Trojici, která 
představuje pro něho i Timotea zavazující autoritu, také svaté anděly. Svatí andělé, 
vedle Boha a Krista, tedy vynikají top autoritou. Nepřekročil zde Pavel mez, když 
svého kolegu zavazuje také dobrými Božími anděly? Určitě ne!   

Poslední biblické svědectví vybírám ze Zj 3,5: Kdo zvítězí, bude oděn bělostným 
rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před 
svým Otcem a před jeho anděly. I tento text přisuzuje andělům velmi vysoké 
postavení, a to hned vedle Otce a Syna. Otec a andělé zde ve slavnostním, a chtělo 
by se nám říci soudním, shromáždění dosvědčují Kristovo vítězné dílo v nás. Jaké 
důsledky bude mít pro nás tato garance nebeských bytostí?      Ty jsou naznačeny 
dvěma zvláštními symbolickými úkony. První je investitura bílým rouchem, což 
dosvědčuje, že jsme Bohem přijati mezi Kristovy spasené, kteří v novém uspořádání 
vesmíru budou tvořit zvláštní skupinu – královské kněžstvo. Druhý úkon je ona 
operace s naším jménem vedeným v knize života. Stále mluvím obrazně - v nebeské 
evidenci obyvatel nového světa budou naše jména trvale vedena, budou 
nevymazatelná, protože kromě jiného jsou garantovaná také Božími anděly. I oni jsou 
vysokými a důležitými aktéry plánu spasení!      

Teď opouštíme biblická svědectví a konstatujeme, že naše Trojice je v Novém zákoně 
spolehlivě dosvědčena. Jak ale s problémem dvou Trojic dál?    Naše Trojice může být 
buď prostě jiná - další vedle klasické, avšak bez „božského statusu“ jejího třetího 
člena - andělů, tak to někteří chápou doposavad, anebo se může jednat o stejnou 
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Trojici, ale s jiným jménem její třetí osoby. Řečeno jinak, naše pozapomenutá Trojice 
je totéž, co klasická, a označení andělé je pojmenováním stejné skutečnosti, jako 
označení Duch svatý. Je možné takovému chápání věřit?  

Začneme tím, že si připomeneme nejpodstatnější sdělení Bible o působení andělů a 
Ducha svatého. Andělé vycházejí od Boha, aby sloužili člověku zvláštním poselstvím a 
také mocí svého působení. Andělé potěšují Hagaru (Gn 16,7-14), přemlouvají a 
přesvědčují Lotovu rodinu (Gn 19,1-22), provádějí zkouškou Abraháma (Gn 22,11), 
zmocňují Gedeóna k naplnění poslání (Sd 6,11-23), jsou zprostředkovateli Božího 
zjevení v proroctví Janovi (Zj 1,1), jsou odění božskou autoritou (jsou totiž nazýváni 
Hospodin nebo Bůh, ať jako jednotliví andělé: Gn 16,7-14; Oz 12,5 cf. Gn 32,25-31; Ex 
3,2-6; Sd 13,19-22, ať jako kategorie: Ž 8,6 cf. LXX; Ž 97,7 cf. LXX,V; Ž 138,1 cf. LXX, V). 
Duch svatý, na druhé straně, reprezentuje jemnější službu, jež přináší novou kreativní 
energii zvláště v oblasti charakteru a nadání. On přináší světlo nového poznání, on je 
činitelem v procesu spasení. I jeho působení někdy doprovázejí oheň a chvění země. 
Také on propojuje Boha a člověka, a to jemnými duchovními pouty.    Z tohoto 
rychlého srovnání působení andělů a Ducha svatého vyplývá, že jejich služba je velmi 
podobná. Nový zákon nás dále informuje, že při vtělení, a zvláště po Golgotě a 
Letnicích služba těchto nebeských mocností nebývale zintenzívněla a zásadně se 
rozšířila. Tak tedy Boží působení na zemi se děje prostřednictvím jedné mnohočetné 
nebeské mocnosti, která je jednou označena jako andělé a podruhé jako Duch svatý.  

Ztotožnění andělů a Božího Ducha není z hlediska Bible zakázaná možnost. Vždyť i 
pro druhého člena Trojice používáme v různých trojičních seznamech různá jména. 
Dnes už zazněla tato: Syn, Syn člověka, Kristus Ježíš. Tato jména nestojí proti sobě, 
ale vzájemně se doplňují. Výsledný obraz je celistvější i pravdivější. Proč by to 
nemohlo platit i pro třetí osobu Trojice? Ona to totiž není jen teoretická možnost; my 
se s tímto ztotožněním setkáváme i ve svědectví Písma! Připomeňme část příběhu o 
křtu etiopského dvořana. Čtěme Sk 8,26: Anděl Páně řekl Filipovi: Vydej se na jih 
k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy, a v. 29: Duch řekl Filipovi: Běž k tomu 
vozu a jdi vedle něho. Zde bytost, která dává pokyny Filipovi, je jednou na-zvána 
anděl Páně a podruhé Duch.      Tak tedy, v určité konkrétní situaci, ne vždy, označení 
anděl a Duch jsou zaměnitelná. Pro úplnost připomínám, že biblický výraz duch má 
velmi široké spektrum významů: vanutí, vítr, dech, oživující princip, vnuk-nutí, mysl, 
nadšení, nadání, Duch svatý, ale také nadzemská bytost, ať dobrá či zlá. 
Zaměnitelnost výrazů anděl a Duch nacházíme i ve Starém zákoně. Např. bytost, 
skrze kterou Hospodin pečoval o Izrael mezi exodem a vejitím do odpočinutí, Izajáš 
jednou nazývá andělem, který stojí před jeho tváří a podruhé svatým či 
Hospodinovým Duchem (Iz 63,7-14; cf. Ex 14,19;23,20-23;32,34;33,2).     Tak tedy 
ztotožnit anděla s Duchem není v určitých konkrétních případech neoprávněné.(Žd 
1,13.14)  

Na tuto zaměnitelnost lze také narazit v mnoha pasážích knihy Touha Věků. Nyní si 
vám dovoluji předložit alespoň tři z nich. Všimněte si, že popisují jedno božské 
působení hned jako činnost Ducha svatého a hned jako službu andělů:  
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„Je třeba, abychom jako Natanael zkoumali slovo Boží a prosili o osvícení Duchem 
svatým. Ten, jenž viděl Natanaela pod fíkovníkem, uvidí i nás na skrytém místě při 
modlitbě. Andělé z říše světla jsou nablízku těm, kdož v pokoře hledají božské 
vedení.“ TV (r. 1969), str. 89. 

„Pravý zármutek nad hříchem je výsledek působení Ducha svatého. Duch svatý nám 
odhaluje nevděčnost našeho srdce, která znevažuje a zarmucuje Spasitele, a přivádí 
nás kajícné k nohám kříže. Každý hřích Ježíše znovu zraňuje; a vzhlédneme-li k Tomu, 
jehož jsme ranili, truchlíme pro hříchy, jež mu přinesly smrtelnou úzkost. Takový 
zármutek povede k tomu, že se zřekneme hříchu.  

Svět může takové truchlení nazývat slabostí;  vpravdě je však silou, která poutá 
kajícníka k Věčnému pouty, jež nelze zpřetrhat. Svědčí o tom, že andělé Boží přinášejí 
duši opět milosti, jež ztratila zatvrzelostí srdce a přestoupením. Slzy kajícníka jsou 
pouze kapkami deště, po nichž následuje sluneční svit svatosti.“ TV (r. 1969), str. 206. 

„Ti, jež Kristus při soudu pochválí, budou možná znát málo o teologii, zato však žili 
podle Kristových zásad. Byli pod vlivem božského Ducha a byli požehnáním pro ty, 
kdo žili kolem nich…  Ačkoli neznají psaný zákon Boží, slyší hlas Boží, který k nim 
promlouvá v přírodě, a konají to, co zákon požaduje. Jejich skutky jsou důkazem, že 
Duch svatý se dotkl jejich srdcí a že jsou uznáváni za dítky Boží… 

Andělé nebeští jsou vysíláni, aby sloužili těm, kdož budou dědici spasení. Dnes ještě 
nevíme, kdo to bude; ještě se nezjevilo, kdo zvítězí a bude sdílet dědictví svatých ve 
světle; andělé nebeští však procházejí zemí křížem krážem a snaží se utěšovat 
zarmoucené, chránit ty, kdož jsou v nebezpečí, a získávat lidská srdce pro Krista. 
Nikoho nepřecházejí, nikoho neopomíjejí. Bůh nedělá rozdíl v lidech a pečuje stejně o 
všechny duše, které stvořil.“  TV (r. 1969), str. 448,449. 

To jsou pozoruhodné texty! Nejenomže potvrzují naše zjištění ze Starého i Nového 
zákona - totiž, že v konkrétních pasážích můžeme zaměnit pojmenování anděl za 
označení Duch a že výraz Duch svatý může také označovat množinu nebeských 
bytostí, ale také že tyto texty dokládají, jak se Bůh skrze tyto prostředníky pečlivě 
stará o hledající, o kající a také o ty, kteří neznají Boha z Bible. Ještě jednou to 
podstatné pro tento úhel pohledu na novou Trojici: platí nejenom: Duch, Duch svatý, 
Duch Hospodinův rovná se anděl, ale také: Duch svatý rovná se andělé.  

To jsou tedy první kroky v našem hledání odpovědi na otázku Co s přehlíženou 
Trojicí, kterou jsme na počátku znovu objevili v Matoušově textu. Naše osobní 
hledání odpovědi na otázku Jak je to s těmi dvěma Trojicemi, bychom neměli 
uspěchat. Dobře založené odpovědi vyžadují čas, nové a nové kladení si otázek, 
vnímavost k jemnému Božímu vedení a poslušnou ochotu, která na sebe bere 
závazky, které plynou z nového pochopení poselství Písma. I pak se nerozptýlí 
všechny naše otázky.  

Nicméně, již dnes můžeme poděkovat Bohu za to, jakým způsobem uspořádal vesmír. 
Všichni jsou v něm nějak jeden druhému prospěšní. Mimořádně důležitou roli 
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v takovém vesmíru hrají Boží andělé. Mechanismus jejich působení však přesně 
neznáme. Mohli bychom ho připodobnit snad k působení enzymů v mikrokosmu 
našeho těla. Běžně nevstupují přímo do našeho svobodného rozhodování a konání, 
ale umožňují je a činí je kompetentními. Stačí se jen jejich působení vystavit.  

Dovolte, abych vás v závěru dnešního zastavení nad Písmem upozornil na 
pozoruhodnou scénu sedmé kapitoly knihy Daniel. Tam od Věkovitého vychází 
mohutná ohnivá řeka. Je to obraz horečnaté činnosti nebe, která se děje ve prospěch 
lidí a která pomáhá nastolovat spravedlnost na zemi, ve vesmíru. Tato řeka jsou Boží 
poslové, kteří propojují Boha a člověka. Jákob by tuto živou spojnici nazval bételským 
žebříkem. Neviditelní Boží andělé mají mimořádný zájem o Boží spasitelné konání na 
našem světě a aktivně se do něj zapojují. Apoštol Petr (1Pe 1,12) na ně prozrazuje 
důležitý detail- že svůj zájem zaměřují zvláště na ústřední dějství tohoto spásného 
díla, na působení Božího syna na zemi.   Také vánoční čas nám připomíná tuto 
energickou řeku nadzemských poslů. Ty spatřujeme, jak zvěstují Zachariášovi 
narození předchůdce Mesiáše, jak oslovují nazaretskou dívku, aby ji oznámili 
nejočekávanější zprávu historie - narození Spasitele lidí. Nacházíme je, jak povzbuzují 
Josefa a řídí jeho kroky v rozhodujících situacích. Slyšíme jejich Gloria in excelsis Deo 
a představujeme si, jak provázejí mudrce po jejich cestě z východních krajin. Při 
trasování jejich mnohostranné činnosti na stránkách Nového zákona bychom narazili 
i na jiný způsob přítomnosti nebe v pozemském dění. Jemnější či duchovnější způsob 
vstupování nebe do lidských záležitostí bychom rozpoznali v popisech působení 
Ducha svatého. 

To vše znázorňuje Danielova ohnivá řeka, která plyne od našeho nebeského Otce a 
od našeho Pána Ježíše Krista. To vše se také skrývá za Božím jménem z úvodního 
žalmu, za jménem Hospodin, Bůh zástupů.       

Zde končí naše dnešní zastavení nad Písmem a vše nedořečené může být podnětem 
pro naše další duchovní hledání. Bůh nám v tom pomáhej!    

Amen. 
 

Modlitba: 
Milovaný nebeský Otče, Bože nesčetných zástupů, 
právě v tento sobotní čas nám sesíláš svá bohatá požehnání. Ve svém Synu nám 
odpouštíš naše poklesky a hříchy a ujišťuješ nás, že jsme tvými milovanými dětmi. 
Vyzbrojuješ nás, abychom uměli nést životní úkoly. Dáváš nám okoušet společenství 
pokoje uprostřed tvé církve a zahrnuješ nás nadějí. 
Ve své laskavosti svá požehnání zamýšlíš nejen pro nás samotné. Proto se smiluj nad 
všemi ostatními - nad našimi partnery, nad našimi dětmi. Skloň se k našemu městu a 
k naší vlasti a ulev jim uprostřed této pandemie. Prosíme o rozvážnost pro naši vládu. 
Dávej všem vždy znovu příležitosti ke spasení.  
Prosíme tě, vyzbroj nás pro službu evangelia a dej nám schopnost připojit se k řece 
záchrany, která pramení u tvého trůnu a kde také sedí tvůj Syn. Požehnej svoji církev 
v naší zemi a na světě. Požehnej pastýře a služebníky tohoto smíchovského sboru. 
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Hospodine, Bože zástupů, shlédni na nás pro zásluhy tvého Syna, našeho Spasitele, 

Amen  

HORA NEBÓ – NEÚSPĚCH, ČI VÍTĚZSTVÍ? 
Kázání bylo předneseno 19. 2. 2022. 

Texty ke čtení: Dt  34,1-12  (2 K 5,7-10)  Písně: 22, 2, 138/249, 283     

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. 

Poslední kapitolu Deuteronomia nenapsal Mojžíš. Nicméně tato kapitola je 
přirozenou tečkou za životem tohoto velikého Zákonodárce a mimořádného Vůdce. 
Zeptejme se dnes, jaké poselství nese hora Nebó, do její blízkosti nás přenesl úvodní 
text.  Je to fiasko, nezdar, nedotažení, či zdar, úspěch a vítězství? 

Začněme tím, že si odpovíme na několik zásadních otázek: Proč se Mojžíš narodil a 
byl uchráněn od smrti? Protože jeho rodiče nepřestali věřit a počali ho navzdory 
nepříznivé politické situaci. Jejich víra také rozpoznala Boží prozřetelné vedení, když 
ho vydali vlnám Nilu a on byl zachráněn, když byl adoptován faraonovou dcerou a 
když se jeho vlastní matka překvapivě stala jeho pěstounkou. Uvěřili, že Bůh s ním 
počítá v něčem důležitém.    Proč byl Mojžíš formován nejlepšími egyptskými 
školami? Aby byl vybaven pro důležité postavení, jak mínila jeho královská matka. 
Mojžíš se však ve svých čtyřiceti letech rozhodl jinak. Jeho životní úděl nebude spojen 
s Egyptem a jeho trůnem, ale s osudem jeho utlačovaného národa.      Proč byl Mojžíš 
osloven Hospodinem v hořícím keři? Aby vyvedl Boží lid z Egypta, aby na poušti z 
něho vytvořil Hospodinův smluvní lid a organizovaný národ, aby ho převedl přes 
poušť do země dědictví! 

Stalo se tak? Ano i ne. Ve smyslu ne: Mojžíš neprotrhl cílovou pásku, za niž 
považujeme Jordán; ve smyslu ano: Mojžíš přijal horu Nebó za metu, kterou určil 
Hospodin, a kterou on uchopil jako příslib jiné - Boží vlasti. (cf. Žd 11,13-16)     Tak se 
stal posilou pro nás, kteří z různých důvodů nedosahujeme cílů, ke kterým jsme se 
upnuli. Nejenom těch, které jsou bonusové, jako je bohatství a krása, ale i těch 
legitimních, jako je zdraví a rodina.   

Připojme se nyní ke stodvacetiletému Mojžíšovi, když stoupá na svoji poslední horu.   
Je tomu už nějaký čas, co Bůh v Kádeši na poušti Sin rozhodl o tom, že Mojžíš nevejde 
do zaslíbené země, Nu 20. Tehdy společně s Áronem nezvládl opětovné reptání 
Izraelců. Ti to sice neměli na poušti snadné - chyběla čerstvá zelenina a ovoce, a 
hlavně neměli dostatek vody, jenže jejich stížnosti, co stížnosti - lživá obvinění, 
neumožňovaly rozumné řešení problému. Navíc, Mojžíš viděl tu tragédii, totiž že 
zpochybňují svůj zásadní krok víry – vyjití z Egypta, přímo ve stínu oblakového sloupu. 
To se ho silně dotklo. A protože měl stále v živé paměti, co se stalo před lety 
v Kádešbarneji, jak Bůh ztrestal vzbouřence a zlomyslné pomlouvače (Nu 14), 
připadlo mu příhodné, aby přísným jednáním reptaly ukáznil a nasměroval na dobrou 
cestu.  On však měl i v této vypjaté situaci zůstat hlasatelem Boží shovívavosti. Nebyl 
pověřen, aby teď sesílal hromy blesky, naopak byl instruován, aby jednal citlivě a 
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v kritický moment ke skále hovořil vlídně a nebil do ní holí se slovy: Vy notoričtí 
odbojníci, teď vám máme vyvést vodu ze skály, ale zasloužíte si něco jiného!, cf. Nu 
20,10.    Tehdy horlení pro spravedlnost neporadilo Mojžíšovi správně. Proto mu 
Hospodin brzy řekl: Protože jsi před syny Izraele nedosvědčil mou svatost, neuvedeš 
toto shromáždění do země, kterou jim dám. Teď jakoby do Mojžíše uhodil blesk. 
Počítal s tím, že slavnostně uvede lid za Jordán a tam složí břemeno zodpovědnosti. 
Jak šokující bylo probuzení z horlení pro spravedlnost!      Nicméně, uznejme, právě 
v tomto okamžiku projevil Mojžíš svoji velikost. Pokorně přijal Boží rozhodnutí. 
Nereptal, nezahořkl a neodstoupil z pověření, které na něj Bůh před lety vložil. Šel 
poslušně a přitom neúkorně ke své neznámé poslední hoře!  

Za nějaký čas se poutníci pouští dostali pod horu Hór. Zde Mojžíš obdržel od Boha 
příkaz, aby vzal Árona a jeho syna Eleazara a vystoupili na temeno hory.     Tam 
Mojžíš v dojemném obřadu přenesl úřad velekněze z otce na syna. A pak se stalo 
něco, co mu připomnělo jeho hořký úděl. Áron tam na hoře zemřel, tedy před 
Jordánem, Nu 20,22-29. Na Mojžíšovy dveře života zaklepala smrt. Začalo se kácet 
v jeho lesíku.    Brzy na to mu sám Bůh řekl, že čas jeho odchodu se blíží, že se 
zanedlouho připojí ke svému bratru Áronovi, Nu 27,12-14. Mojžíš to vzal velice vážně 
a požádal Boha o ustanovení svého nástupce. Za toho Bůh určil dlouholetého a 
osvědčeného Mojžíšova asistenta Jozua. Působivý instalační obřad se tentokrát 
nekonal na poněkud odlehlé hoře jako v případě Eleazara, ale před očima celé 
izraelské pospolitosti.      Nato se Mojžíš začal s plnou vážností připravovat na odchod. 
Poslední Mojžíšovy činy, jakési poslední pořízení vůdce a zákonodárce, jsou 
zaznamenány od Nu 28 do konce Dt. Tím se však nebudeme zabývat.  

Jak plynul čas, nečekaně se objevila komplikace. Mojžíšovi nevadilo, že by měl zemřít. 
Je mu sto dvacet let a tudíž bohatě přesluhuje. Vždyť jemu připisovaný žalm přece 
tvrdí: Počet našich let je sedmdesát roků, jsme-li při síle, pak osmdesát. Mojžíšovi 
začalo vadit, že nevejde do zaslíbené země stejně jako vzpurné pokolení, jež zmíralo 
na poušti. Čím více se blížil okamžik přechodu Jordánu, tím větší lítost se vlamovala 
do jeho srdce. Nikdy si nemyslel, že se opováží modlit, že bude úzkostně volat: 
Panovníku Hospodine, kéž smím přejít Jordán a spatřit tu dobrou zemi. Tak se 
modlil ten, jenž u skály v Kádeši neřekl ani slovo výhrady vůči Božímu rozhodnutí. A 
co na tuto modlitbu nebe? Málokdy se setkáte s tak strohou Boží reakcí na pokornou 
žádost: Máš dost. O této věci už ke mně nemluv. Vystup na vrchol hory Nebó a 
rozhlédni se. Jordán však nepřejdeš. (Dt 3,23-27). To zabolí! Jako by byl počítán 
k nevěrnému pokolení, které hyne na poušti! Přesto i v této chvíli je Mojžíš velikán. 
Jako bychom slyšeli to Ježíšovské: Tvoje vůle se staň! Podřízení se Boží vůli nikdy není 
prohra!  

Nevíme, kdy přesně Mojžíš poprvé sdělil národu, že s ním nepřekročí Jordán a proč. 
Je velmi pravděpodobné, že lidé se začali zabývat Mojžíšovým odchodem už po smrti 
Árona a zvláště po tom, co Mojžíš ustanovil Jozua za svého nástupce. Plnou pravdu o 
svém nevstoupení za Jordán sdělil Mojžíš národu krátce před tím, než jim začal 
v údolí naproti Bétpeóru opakovat zákon. Svědčí o tom závěr třetí kapitoly 
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Deuteronomia (cf. Dt 4,21.22). Opravdová pokora ho vedla k tomu, aby o tom 
promluvil před národem včas a ne, aby se to dověděli, až bude na pravdě Boží. I 
selhání, nezdar a Boží odmítnutí mohou být prezentovány s noblesou k poučení 
dalších. To dokáže pokora před Bohem a láska k lidem. A ty stodvacetiletý kmet měl.     

Pokud se opakoval scénář z hory Hór, kde zemřel Áron, Mojžíš nevystupoval na svoji 
poslední horu sám. Texty však spíše naznačují, že Mojžíš šel na horu bez doprovodu.    
Ale my se k němu dnes smíme připojit. Vzhůru tedy na horu Nebó! Nachází se asi 20 
km východně od severního okraje dnešního Mrtvého moře. 

Text Dt 34 zaznamenává jednu okolnost, která je důležitá pro odvíjení děje, totiž že 
Mojžíš ve svých sto dvaceti letech neztratil zrak. Proto mohl spatřit něco ze země 
zaslíbené, která se rozprostírá od severních oblastí pod sněžným Hermonem až po 
žhnoucí pouště Negevu na jihu. Jeho oko mohlo na západě jen tušit Středozemní 
moře.    Jaké vzpomínky mohl pohled na tuto zemi vyvolat?     Sem před čtyřmi sty 
lety vstoupil Abraham a na svědectví národům stavěl na různých místech svoje oltáře.     
Tam na horách za hlubokým údolím, které řeka Jordán tehdy proměňovala v zahradu 
Hospodinovu, Gn 14,10, tam na horách dal tento patriarcha vybrat svému synovci 
Lotovi místo k přebývání a sám přijal to, co zbylo, protože vírou dohlédal čas, kdy Bůh 
mu dá celou zemi za právoplatné dědictví.    Jih země zas mohl nabídnout smutnou 
vzpomínku na Abrahamovu lidskou cestu k požehnané budoucnosti. Tu připomínají 
dvě jména: Hagar a Izmael.    Potom Mojžíšovy oči mohly ve středu země vytušit 
skryté místo, kde praotec národa měl obětovat svého milovaného syna. Malý 
pahorek Moria se tehdy zdál koncem všech nadějí, krachem smyslu života, podobně 
jako hora Nebó. Do dnešních dnů je ale pahorek Moria i památníkem Božího 
překvapivého zásahu. To věděl i Mojžíš a to tak určitě, jak zřetelně mohl vidět 
oblakový sloup nad Božím stánkem v určité vzdálenosti za svými zády.    Rovněž i my 
si dnes silně uvědomujeme, že každý člověk má svoji horu zklamání, horu 
nenaplněných cílů, horu zoufalství a hořkých slz! Uvědomujeme si, že Boží lidé 
vystupují na svou horu, protože to tak Bůh chce! Také začínáme vyciťovat, že 
poslušnost víry odemyká netušenou Boží budoucnost. 

Co kromě velkých příběhů, které v paměti oživoval pohled z hory Nebó, co ještě 
dávalo Mojžíšovi sílu přijmout to, že nepřekročí Jordán? To prozrazují slova, která 
Hospodin řekl Mojžíšovi už před časem. Ta znějí: Vystup na horu a pohlédni na zemi, 
kterou jsem dal Izraelcům. Až ji uvidíš, budeš i ty připojen ke svému lidu, tak jako 
k němu byl připojen tvůj bratr Áron. (Nu 27,12.13) Vyjádření budeš i ty připojen ke 
svému lidu není jen laskavý eufemismus místo syrového zemřeš, ale je to zejména 
Boží ujištění, že bude připojen k imaginárnímu společenství těch, které čeká nová 
lepší vlast, jak to vyjadřuje epištola Židům v kapitole víry. Tak to bezesporu chápal i 
Mojžíš, protože pouze několik hodin před tím, než stanul na vrcholu hory Nebó, vložil 
ve své písni do Hospodinových úst slova: Já usmrcuji a dávám život, já jsem zranil a 
já budu uzdravovat, Dt 32,39 SNC. Proto ono pomyslné záhrobní společenství Božího 
lidu, které slibuje Hospodin Mojžíšovi, je jakási čekárna na život, na vzkříšení, na 
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uzdravení ze všech trampot.     Židé Ježíšovy doby tuto imaginární záhrobní čekárnu 
nazývali Abrahamovo lůno. A podle slavného a přitom velmi nesnadného Ježíšova 
podobenství (Lk 16,19-31) to jsou andělé, kdo se brzy po smrti angažují v jakémsi 
rozřaďování zemřelých. V podobenství andělé přenesli zemřelého Lazara do onoho 
Abrahamova lůna. Tam shromažďují adepty budoucího vzkříšení.    Malá poznámka, i 
Pavel onen záhrobní stav nazývá obrazně: být doma u Pána. (1K 5,6-10) My víme, že 
plnohodnotné a nemetaforické doma u Pána bude až po vzkříšení těla.     Teď zpět 
k andělům. Proč jsem je připomněl? Protože něco podobného proběhlo i v Mojžíšově 
případě. Prozrazuje to list Judův ve verši 9. Brzy po Mojžíšově smrti nastal okamžik 
onoho rozřaďování, kdy neviditelný svět měl poznat, kam podle nebe Mojžíš nakonec 
patří. Nejkompetentnější nebeský posel, kterého apoštol Juda nazývá Michaelem a 
my Kristem, přišel, aby naplnil slib, který Bůh dal zesnulému, totiž že bude zařazen 
k těm, kteří čekají na vzkříšení. Ovšem Mojžíše si velmi vehementně nárokoval i 
ďábel. Michael v Judově scéně však vůbec neměl v úmyslu před ďáblem nějak 
argumentovat v Mojžíšův prospěch. Bůh už rozhodl. Jen ďáblovu kverulantskou 
zlovůli rozhodně odkázal k Božímu potrestání.  

Pro ty, kteří se chystají vystoupat na svoji horu Nebó, Michaelův jednoznačný postoj 
nad Mojžíšovým tělem naznačuje, jakého Boha má za sebou každý hříšník, který lituje 
svých selhání. Takového, jakého kdysi poznal Mojžíš, když stál v skalní rozsedlině na 
hoře Sinaj. Svědectví Písma zní: Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, 
shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům 
pokolení, který odpouští vinu, přestoupení i hřích. (Ex 34,6.7) Apoštol Pavel k tomu 
dodává: Je-li TAKOVÝ Bůh s námi, kdo proti nám? Kdo vznese žalobu proti 
vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje! To může posilnit naše nohy, když 
vystupujeme na naši poslední horu. Vždyť Bůh nás miluje takovou láskou, že neušetřil 
svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním 
nedaroval všecko? (Ř 8,31-33) 

Podle svědectví Nu, Dt a listu Judova Mojžíš patří do společenství Božího lidu 
určeného pro život;  měl by být v čekárně na vzkříšení. Dt samo nám pak zanechává 
malou záhadu. Kronikář tvrdí, že nikdo až do jeho dnů nezná místo Mojžíšova hrobu, i 
když předtím uvedl, že hrob se nachází v údolí. Malá záhada - možná, že máte 
vysvětlení.  List Judův v epizodě sporu o mrtvé tělo nám zas zanechává jiné otázky: 
Proč Mojžíšovo tělo přichází reklamovat právě Michael? Je to proto, že Mojžíš byl 
prominentní osobou, nebo je to náznak nějakého budoucího mimořádného činu ve 
prospěch Mojžíše? Je tu i další otázka: Je vůbec Mojžíšovo mrtvé tělo nějak nezbytné 
pro to, aby nebe určilo, v jaké imaginární čekárně se bude nebožtík nacházet, anebo 
je to jenom jeden z detailů obrazné mluvy o záhrobí?  

Tyto otázky nejsou tečkou za Mojžíšem na jeho poslední hoře. Nový zákon nám 
poskytuje jakési další dějství Mojžíšova příběhu. O staletí později se totiž Mojžíš 
znovu objevuje na jiné hoře, na Hoře proměnění. Jak víme, ta představovala pro 
Božího syna významnou zastávku na cestě k hoře všech hor, ke Golgotě. Tam na 
temeni galilejské hory se objevuje Mojžíš, aby spolu s Eliášem posilovali Ježíše pro 
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cestu utrpení a smrti. Byl to právě Mojžíš, kdo mohl zasvěceně mluvit o břemenu 
zodpovědnosti za svěřené lidi, o zápolení s jejich neschopností rozumět duchovním 
skutečnostem a o zápase s jejich tvrdohlavosti. Mohl hovořit o boji s ambicemi rodiny 
a nejbližších spolupracovníků a především o tíze nepochopení a břemenu samoty 
v nejvypjatější chvíli. Mohl se slzami v očích promluvit o osudovosti jednoho 
chybného kroku, o síle modlitby či živého společenství s Bohem, o temnotě i světlu 
hodiny smrti a o Boží věrnosti.         Není to hora Nebó, co je poslední známou 
kapitolou  Mojžíšova příběhu, ale je to Hora proměnění, vzdálená od první přes 
čtrnáct století! Pozor, Mojžíšova přítomnost na galilejské hoře není opět nějaká 
poučná metafora, ale pravdivé svědectví o tom, že Mojžíš byl již vzkříšen a žije 
životem budoucí dimenze.  

Dovolím si dvě malé poznámky na závěr. První - v době, kdy celý národ truchlil nad 
odchodem největšího proroka, Mojžíš se již pravděpodobně jako první člověk těšil z 
vítězství nad hrobem, těšil se z věčného života. Nepříjemné skutečnosti v našich 
životech mají vždy svoji příznivou, i když dočasně neviditelnou stranu. Netrapme se 
tím, že ji poznáme třeba až mnohem mnohem později. Druhá - Mojžíš na galilejské 
hoře přináší povzbuzení svému Zastánci z hory Nebó, tomu, který má za několik 
týdnů projít tísní hory Golgoty. Žasneme nad tím, jak podivuhodné jsou Boží cesty a 
jak lidsky blízcí jsme si s naším Spasitelem! 

A dnes Mojžíš povzbuzuje také nás, abychom prošli tísní našich osobních hor a zvláště 
té nejposlednější.  

Amen. 
Modlitba: 
Milovaný nebeský Otče, 
děkujeme ti, že jsme se mohli v tento oddělený den připojit ke společenství těch, 
kteří tě vyznávají jako laskavého Stvořitele. 
Děkujeme ti, že jsi skrze svého Syna dal naší životní cestě smysl. 
Jsme ti vděčni, že nemusíme žít ve stínu našich různých selhání. Tvoje odpouštějící 
láska nás znovu pozvedá a dává nám sílu k tomu, abychom zvládali zaviněné i 
nezaviněné důsledky životních karambolů. 
Děkujeme ti za nádherná zaslíbení, která jsou spolu s jinými tvými dary předchutí 
tvého budoucího světa. 
Jsme ti nesmírně vděčni za to, že pandemie odchází, ale způsob, aby z Evropy 
neodešel pokoj a mír. 
Svěřujeme ti do péče naše partnery, děti a rodiče, a také naše sborové společenství.  
Dávej moudrost těm, kteří spravují církev v naší vlasti a na světě.  
Ze srdce tě chválíme za tvoji dobrotu, která nás provede všemi našimi horami 
nezdarů a zvláště tou nejposlednější. 
Modlíme se takto ve jménu tvého Syna Ježíše Krista. 

Amen. 
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