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PROČ? (NA MOTIVY ŽALMU 42) 
Kázání bylo předneseno 6. listopadu 2010. 

 
Text: Zj 7,13-17         Písně: 23, 22, 49 
 
V přečteném biblickém textu nám byla představena scéna, v níž Jan viděl 
shromážděné miliony před Božím trůnem v prvních minutách věčnosti brzy po 
vysvobození. Byli označeni emblémy vítězství, když obstáli ve velkém soužení. 
Věříme, že budeme mezi nimi.  
 
Nezřídka nám tito lidé byli prezentování jako ti, kteří podstoupili soužení, protože 
se nechtěli vzdát Boží pravdy. Může tak být a datum z minulého týdne (31.10. - 493. 
výročí přibití 95 tézí na dveře wittenberského kostela Martinem Lutherem) nebo 
datum z příštího týdne (10.11. - 390. výročí bitvy na Bílé hoře) by pro některé z nás 
mohlo být pro to dostatečným argumentem. Ale co když jejich soužení nebylo 
způsobeno důslednou věrností k věroučné pravdě nebo k hodnotám svého pojetí 
křesťanství, ale něčím jiným? 
 
Nad tím něčím jiným se dnes chceme zastavit. Nasměrování našeho uvažování vytýčí 
Žalm 42,6: Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na 
Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu, své spáse.  

Autor tohoto žalmu prožíval opravdové soužení. 
 
Žalmista (může to být i David, jak naznačuje v. 5–v čele zástupu do Božího domu; Ed 
164) zde dává k dispozici něco ze svého soukromého deníku. Říká, že prožívá 
skutečnou krizi. Ve verši 4: Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci. Slzy a nespavost jsou 
důkazem jeho velkého soužení. Velmi dobře víme, o co jde. 
I my míváme někdy podobné symptomy: nechutná nám jíst, vadí nám přítomnost 
lidí, ztrácíme na váze, nebo naopak přibíráme, nemůžeme se soustředit, jsme 
přecitlivělí a vznětliví. A z našeho imaginárního deníčku bychom mohli prozradit i 
jiné příznaky, které naznačují, že i my tu a tam prožíváme soužení.  
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Z našeho žalmu vyplývá, že autor byl akční věřící; svědčí o tom verš 5: V čele zástupu 
jsem se brával do Božího domu.  
Soužení prožívají i příkladně aktivní věřící. Činorodost totiž neumí trvale zahnat 
významné krize, ani aktivita pro víru, církev a bohulibé účely. Práce dovede na chvíli 
trápení zahnat, ale pak přijde to usínání! Tedy ani příkladná víra není zárukou, že 
nás nedostihne soužení.  Z mých slov je patrné, že se nezabýváme běžnými 
problémy, ale těmi, které loupí životní pohodu a které vnucují trýzeň do života. 
Mluvíme o takovém stavu, kdy Slzy jsou chléb náš ve dne i v noci. 
 
Dříve nebo později soužený člověk vysloví jedno slovíčko. Žalmista je zmiňuje v 10. 
verši: Proč musím chodit zármutkem sklíčen. 
Do tohoto jednoho slova akumulujeme všechnu bolest, všechnu neschopnost 
pochopit, o co běží, všechnu zoufalost, všechen nesouhlas, všechno odmítání, 
všechnu naši výčitku vůči Bohu. Znáte takové Proč?  Nevím, zdali má jiné slovo za 
sebou takovou akumulaci pocitů. Známe ty chvíle, kdy se celé naše nitro opře do 
tohoto slova s veškerou vehemencí. 
 
Když říkáme Proč? nejdříve myslíme: Z jakého důvodu? Hledáme ve svém životě 
něco, co to způsobilo a především – proč to Bůh dopustil?  A teprve až se trochu 
vzpamatujeme, to proč? se snažíme pochopit ve smyslu: K čemu je to dobré? Čemu to 
má nebo může posloužit? 
Ono hledání odpovědí na tato Proč? patří mezi velmi důležité momenty v našem 
životě. Tam se může zrodit naše kvalitní lidství, tam může být posílena naše víra. 
Tehdy jsme ochotni náležitě uspořádávat priority, tehdy poznáváme svoje skutečné 
přátele. Tehdy můžeme spatřit sebe samé bez falešných optik. Čas soužení a čas 
zoufalých proč nemáme právo promarnit v sobě středném bolestínství. 
 
Žalmista bez problémů našel odpověď na první význam svého Proč? Verš 11 říká: 
Smrtelnou ranou mým kostem jsou protivníci, kteří mě tupí, když se mě každý 
den ptají: Kde je tvůj Bůh?  
Kdo způsobuje žalmistovi soužení? Protivníci, a nás hned napadá, že to musí být 
nevěřící, jak to např. naznačuje žalm 79,10 a 115,2! Tam se pronárody ptají: Kde je 
ten jejich Bůh? Protivníci – to mohou být nevěřící. To však není nutně celá pravda: 
Pokud je autorem žalmu David, tak tím protivníkem je v této chvíli jeho tchán Saul, 
který věří ve stejného Boha jako on. Vzpomeňte si, že Ježíš byl na kříži posmíván 
slovy: Spolehl na Boha, ať ho vysvobodí, stojí-li o něj.   A tato slova pronášeli 
velekněží spolu se zákoníky a staršími (Mt 27,41-43), pastýři a čelní představitelé 
jeho církve. Soužení ze strany těch nejbližších, ze strany rodiny a církve jsou 
nejbolestivější.  
 
Jak autor řešil svoje soužení 
 
Je to patrné z našeho 5. verše: Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně 
úzkostně sténáš? A tato myšlenka se jako refrén objevuje znovu ve v.12. Který je ten 
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první krok po svém naléhavém proč, kterým autor žalmu jde za řešením svého 
soužení? 
Vylévá city (v. 5): Je mi strašně smutno a úzko. To znamená, že se o sobě vyjadřuje 
pravdivě. Správným uším ve správnou chvíli vyjádří, co opravdu cítí ve svém nitru. 
Je čas, kdy je třeba se ovládat a nezásobovat své okolí octem, ale existuje také chvíle, 
a v té se právě nacházel žalmista, kdy je třeba pocity dostat ze sebe.  
Musím se přiznat, že jsem byl veden k tomu, abych byl za všech okolností příkladem 
víry, která si rozhodně nezoufá. Správný postoj je jakýsi stoický postoj. Dnes vím, že 
tento postoj není zcela ježíšovský. Ve vhodný čas plakat a trápit se, a ve správný 
moment o tom mluvit, je správné. Ježíš ukázal, že taková hra na dokonalého a vždy 
silného je břemeno – někdy k neunesení. On přece také říkal: Má duše je smutná až 
k mrti. (Mt 26,38) Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil. (Mt 27,46) Potřeboval 
sdělit, že je drcen smutkem, že se cítí opuštěný. 
Falešné pózování je cizí ryzímu křesťanství. Ve vhodné chvíli a případným uším se 
máme sdílet se svými starostmi a trápeními. Stoická církev je vzdálenější ideálu víc, 
než si myslíme. Upřímné sdílení starostí je znakem opravdové Kristovy církve. 
Rodina, kde bez rizika můžeme říct své trápení, je rodina, kam se budeme chtít 
znovu a znovu vracet. 
   
Druhý krok, který učinil žalmista při řešení svého soužení, je rozhovor se svou duší. 
Asi by bylo dobré říci si, co máme v tomto dialogu chápat duší a co jejím protějškem. 
Prosím vás, nepodrobujte toto upřesnění kritériím psychologie; pojmy jsou určeny 
pro praktické prožívání víry. 
Duše to jsou emoce, které vyvolává uspokojení nebo neuspokojení našich základních 
potřeb, instinktů, našich přání a očekávání. (Existují fyziologické potřeby – strava, 
teplo, světlo, odpočinek, spánek, zdraví. Bezpečí. Sounáležitost a sebeúcta. 
Seberealizace. Smysl života – světonázor.) Od prvních okamžiků života duše hovoří. 
Mimino hlásí pomocí pláče, že má mokré plínky nebo že má žízeň. Senior přijímá 
zájem o svoji osobu a o tom vyprávějí jeho vděčné oči – tam je akumulována emoce. 
Řeč pocitů je různá.  
 
Jak nazvat dialogický protějšek této duše? Je to těžké – snad soudnost, která získala 
svoji moudrost výchovou, vzděláním, zkušenostmi, díváním se na vzory, vírou. 
Soudnost, moudrost, rozvážnost je osudovým dialogickým partnerem pocitů. 
Jak vypadá takový běžný dialog mezi duší a soudností? Nejdříve důležitá skutečnost: 
duše a soudnost jsou rovnoprávné, ale vrch má mít soudnost. Emoce mají 
respektovat soudnost, ale soudnost má milovat duši, musí ji objímat a chlácholit. 
Když jedna strana zotročí druhou, nic dobrého z toho nikdy nevznikne. Extrém duše 
se nazývá otroctví pocitů (patologický smutek, pochybovačnost, hysterie, nebo 
neschopnost vidět nebezpečí, Na Boha čekej) a extrém soudnosti nelidská správnost 
či dokonalost. 
Žalmista vede svoji duši nejdříve k pozitivním vzpomínkám. Ve verši 5. říká: 
Vzpomínám na to a duši vylévám v sobě, jak jsem se v čele Božího zástupu brával k 
Božímu domu, o vzpomínkách také hovoří verš 7: proto mé vzpomínky za tebou spějí. 
Vzpomněl si na intenzivní radostné chvíle, když ve svátek společně s ostatními 
zpívali a radovali se v chrámu. (Jedna píseň vyzývá: Sečti všechny dary...) 
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Víte, co mě minulý týden v jedné takové chvilce lehké melancholie posílilo? Sáhl 
jsem po albech fotografií. Prohlížel jsem fotografie, které měly tajuplnou moc 
vybavit v mém nitru příjemné pocity: Tady to Mirce opravdu slušelo, tady úžasná 
atmosféra z chalupy – velmi malý Marek má doktorskou čepici a stetoskopem 
vyšetřuje dědu, který trpělivě dělá nemocného, tady v Litoměřicích jsem se skutečně 
cítil dobře, tady Martin – ten mi připomíná mého tatínka, a to mě dovede pohladit 
na duši.  
Vzpomínky na jasné dny posilují duši, která je laskavě doprovázena soudností. Když 
necháme zraněnou duši vzpomínat samotnou, chová se jako alkoholik – vrací se ke 
zdroji svých proher. Milující soudnost dodá kázeň myšlenkám duše. Jak říká jedno 
přísloví: Když se budeme dívat za sluncem, neuvidíme svůj stín. Duše má připustit k 
dialogu naši soudnost a soudnost má duši trpělivě obejmout. 
 
Kdy má probíhat dialog mezi duší a soudností? Kdykoli o to požádá druhá strana. A 
když nežádá, druhá strana musí nabídnout své služby. Lepší je mít pravidelná 
setkání jako součást každodenního duchovního ztišení. V takové chvíli má bible 
úžasný vliv. Zřejmě i manželství bylo k tomu určeno, aby napomáhalo vnitřním 
zápasům jednoho z partnerů a aby vytvářelo atmosféru pochopení. K podobnému 
účelu má sloužit i přátelství. Říká se, že když Luther propadal beznaději, zeptal 
slovy tohoto žalmu: Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? 
a prý požádal Melanchtona: Filipe, zazpívejme si žalm 42. Čím může prospět dobrý 
přítel? Pochopením, připomenutím Božích zaslíbení, rozumnými argumenty, 
prostou přítomností, modlitbou, zpěvem. Samozřejmě i církev by měla poskytnout 
klima, které posiluje soužené a ztrápené.  
Kdo z nějakého důvodu nenachází takového životního partnera, takového přítele, 
takovou církev, ať vysloví větu jako zcela chromý u rybníku Bethesda: Nemám 
nikoho, kdo by mi pomohl. (J 5,7) A Bůh ho určitě navštíví a zhojí trápení jeho duše. 
Bůh nemůže být hluchý k volání těch, jejichž duše dychtí po Bohu jako laň dychtí 
po bystré vodě, cf. v.2. 
 
Může se také stát, že na naše Proč? nenalezneme zcela uspokojivou odpověď. Je 
docela možné, že dialog mezi naší duší a soudností neuvede do našeho nitra námi 
vysněný ideální klid, je nepochybně jisté, že když pomine jedno soužení, za nějaký 
čas se objeví další. Ve všech těchto situacích je naše konečná naděje Bůh. Ne, že to 
teď vyřeší k naší naprosté spokojenosti, i když i toto je možné, ale že je při nás, že 
vidí naši situaci, že ji chápe a že nás dovede k cíli. Izajáš nás povzbuzuje, 63,8: 
Prohlásil: Vždyť oni jsou můj lid, synové. Stal se jejich spasitelem – každým jejich 
soužením, byl sužován... Zde není popisována prostá Boží empatie, ale skutečnost, že 
Bůh ve svém Synu skutečně snášel naše nemoci, trápení, soužení, neúspěchy nebo 
cokoli jiného, pro co mělo smysl napsat žalm 42. Ano, hlavním motivem Ježíšovy víry 
není odstranit nepříjemnosti života, ale vyzbrojit pro jejich překonávání.  
 
Nakonec má autor naději, že soužení skončí 
 
Ve verši 12: Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha 
čekej. Znovu mu budu vzdávat chválu, zdroji své spásy. On je můj Bůh. 
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Žalmista říká, že nastane situace, kdy se bude radovat ze spasení, které mu přichystá 
Hospodin. To má být stálou nadějí – Ž 43,5. Naděje na konečnou spásu, která setře 
všelikou slzu, je to, co dovede posilnit. Druhý příchod je řešením pro naše problémy. 
Máme čerpat sílu z okamžiku, kdy budeme stát před Božím trůnem jako vítězové.  
Tam totiž skončí veškeré naše trampoty! 
 
Žalm je nadepsán jako poučující. Jsou situace, kdy dychtíme po Bohu a jeho pokoji 
jako laň po bystré vodě. Ta situace se nazývá soužení. 

Amen. 
 
 

KDO NEMÁ MEČ, AŤ PRODÁ PLÁŠŤ A KOUPÍ SI JEJ 
Kázání bylo předneseno 18. června 2011. 

 
Text: Žalm 119,129-131,133.135 Písně: 7, 6, 186 
 
Bible nás může svým textem vlídně povzbudit, přísně napomenout nebo vhodně 
informovat o cestě spasení. Jenže tu a tam narazíme na verše, které nás zaskočí, 
protože nevíme, jak jim rozumět. Tehdy se také ptáme: Máme se takovým textem 
zabývat, anebo ho máme nechat ve svém duchovním pokrmu stranou jako kost, 
máme-li použít přirovnání jednoho významného evangelisty? Bezesporu jste i vy 
potkali verše, které byly nesnadné, ba podivné, takže jste se jimi nemohli sytit ihned. 
Dnes bych rád pro naše společné rozvažování nad Písmem vybral z mého seznamu 
jeden takový text. Kladl mně nemnoho otazníků, ale dnes některé tyto otazníky pro 
mě ztratily na své naléhavosti. Seznamme se s tímto textem:  
 
Lk 22,35-38 B21: Zeptal se jich: "Když jsem vás poslal bez měšce, mošny a obuvi, 
scházelo vám něco?" "Ne, vůbec nic," odpověděli. Řekl jim: "Teď ale, kdo má 
měšec, ať si ho vezme, a také mošnu. Kdo nemá meč, ať prodá plášť a koupí si 
jej. Říkám vám, že se na mně musí naplnit ještě toto Písmo: ‚Byl započten mezi 
zločince.' Naplňuje se totiž, co je o mně psáno." Řekli mu: "Pane, podívej se, máme 
dva meče!" "To stačí," odpověděl.  
 
Zřejmě i vy byste tento text po prvním čtení zařadili do zvláštního seznamu 
nelehkých míst Bible. Přečtená slova zazněla pozdě večer onoho dne, kdy Ježíš se 
svými učedníky šel z večeřadla do Getsemanské zahrady na úpatí Olivetské hory. 
Třebaže Jan tomuto času věnuje tři obšírnější kapitoly (15-17), synoptikové mu 
věnují jen pár veršů, které se od Jana se liší pojednávanou látkou. My se budeme 
věnovat čtenému Lukášově textu, a to s nadějí, že dnešní návrat k němu nás obohatí. 
 
Co Ježíš chtěl těmito slovy říci svým učedníkům nejdříve? 
 
Slova Teď ale z 36. verše hovoří o tom, že v Ježíšově životě nastává zásadní zlom. 
Kdysi říkával ještě nepřišla má hodina, ale teď je už tady. Poměrná pohoda 
dosavadního Ježíšova působení bude velmi brzy zaměněna osamělostí a krvavým 
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potem Getsemane, nenávistí, ponižováním a důtkami soudního procesu, a nakonec 
hřeby a kopím Golgoty. Bude započten mezi zločince, jak říká sám Ježíš (v. 37). 
Slova Nyní však hovoří také o změně v situaci učedníků: Doposavad byli v jakémsi 
"blaženém postavení", ale nyní končí bezpečí a klid, hojnost a ochrana. Vzpomínáme 
si, že Ježíš již dříve naznačoval, že pomine doba pokoje, kterou učedníkům 
poskytoval jako "ženich". (Mt 9,15.16: učedníci se nepostí, dokud je ženich s nimi.) 
Čas, kdy Ježíš měl příležitost být s učedníky a skrývat je pod svými ochrannými 
křídly, končí. Ještě v blízké Getsemanské zahradě se jich zastává: Když hledáte mě, 
nechte ostatní odejít. (J 18,8) A Jan (v. 9) dodává zajímavou poznámku: To řekl, aby 
splnil své slovo: "Z těch, které jsi mi dal, jsem neztratil nikoho."  
Tak tedy končí čas reálně chránící přítomnosti mesiáše, a jak je to patrné z 
Lukášovy teologie, brzy začne čas, kdy na církev dolehne ďáblův hněv ve formě 
pronásledování.  Když národ překročí svůj Rubikon ve vztahu k Ježíši a ukřižuje ho, 
nemohou učedníci očekávat přízeň lidí v takové míře, jak to zakoušeli dříve. Půjdou 
ve šlépějích svého mistra také v jeho utrpení. To jim ovšem nebylo zcela neznámé – 
již slyšeli o nesnadné cestě následování, ale nyní Ježíš pokládal za důležité 
připomenout jim to znovu.  

  
Jak rozumět Ježíšovu vyjádření o meči? 
 
Kdo nemá meč, ať prodá plášť a koupí si jej, v. 36. Ježíšova slova lze chápat 
nejdříve doslovně, pak obrazně.  
 
První možnost nás nemálo vyvádí z míry a zřejmě s ní máme problémy. Proč? 
Protože se nám jeví v rozporu s jeho učením: Lk 6,27.28: Vám, kteří slyšíte, však 
říkám: Milujte své nepřátele! Buďte dobří k těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, 
kdo vás proklínají, a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají. Nebo se nám to jeví 
v rozporu s Ježíšovým příkladem - 9,51-56: Když se začal blížit čas, kdy měl být 
vzat vzhůru, pevně se rozhodl k cestě do Jeruzaléma. Vyslal před sebou posly a ti 
šli napřed do jedné samařské vesnice, aby pro něj vše připravili. Místní ho ale 
nepřijali, protože byl rozhodnut jít do Jeruzaléma. Když to viděli učedníci Jakub 
a Jan, navrhli: "Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je pohltil?" Ježíš se však 
obrátil a okřikl je. V textu sice nejde o ocelový nebo bronzový meč, ale o ohnivý. 
Princip je však stejný. Parafráze SNC závěru našeho úryvku je energičtější: Ježíš to 
rozhodně odmítl: "Jak vás může něco takového napadnout? Jako byste ani nebyli 
moji učedníci. Syn člověka přece nepřišel lidské životy mařit, ale zachraňovat."  
 
Doslovné chápání nemůžeme přijmout ani pro případ tzv. mesiášské války, o které 
mluvili Ježíšovi současníci – kumránští esejci, a ke které měl Božský zachránce 
povolat všechny zbožné (v kumránské variantě: všechny syny světla), aby pozvedli 
svůj meč proti národům (v kumránském znění: proti synům tmy). Ježíš však o této 
eschatologické válce s doslovnými meči nikdy nemluvil. 
 
Ježíš také nikdy pozitivně nehovořil o čtvrtém nejvýznamnějším hnutí tehdejší 
Palestiny, které navazovalo na horlivost Matitjáše a jeho synů, kteří se s mečem v 
ruce postavili proti útlaku Antiocha IV. Epifana, o zélótech (1Mak 2,24-27); spíše 
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nepřímo polemizoval s jejich některými praktikami. Přitom víme, že Ježíš měl ve své 
skupině minimálně jednoho takového horlivce – Šimona Zélótu (jak jej důsledně 
nazývá právě Lukáš; 6,15 Sk 1,13). Zélótem mohl být také Jidáš, protože někteří 
interpretují jeho přídomek Iškariot jako spodobu latinského sicarius – muž 
ozbrojený dýkou, tedy zélóta. Protože po odchodu Jidáše z horní místnosti i tak 
v Ježíšově kolektivu zůstaly dva meče, a pro tuto fázi našeho zkoumání 
předpokládejme, že zélótské, tak kromě Šimona Zélóty tam mohl být minimálně 
ještě další zélóta. (Buď Jakub Alfeův, nebo Tadeáš (Lebeus), nebo Juda Jakubův, ti 
všichni jako parťáci třetího seskupení v rámci Dvanácti, nebo dokonce Petr, který 
s sebou nosil meč/zélotskou dýku, cf. Mt 26,51.)     
 
I když tato poznámka se může jevit jenom jako zajímavá technikálie, je důkazem o 
tom, jak Ježíš byl otevřený přijmout do svého kolektivu ty, kteří při prvním setkání 
s ním byli stoupenci extremistických řešení. Z tohoto pohledu dva meče paradoxně 
svědčí o Ježíšově vstřícnosti, toleranci, trpělivosti a pokoji. Ježíš oslovuje všechny 
lidi a přijímá je takové, jací jsou. Nicméně Ježíš nefandil zélótským mečům, které 
měly znovudobýt národní suverenitu, a nakonec nastolit mesiášské království. 
Svědčí o tom uzdravené Malchusovo ucho.        
Ježíšova výzva o nákupu mečů rozhodně není přípravou na eschatologickou válku 
nebo přichystáním se na tzv. spravedlivý boj za národní a náboženskou svobodu. To 
by ony dva doslovné meče, o kterých se Ježíš vyjádřil, že stačí, musely být lepší než 
bájný Excalibur kombinovaný se světelným mečem hvězdných válek a mečem 
Narcilem z Pána prstenů. Omlouvám se za ironickou nadsázku. 
 
Pokračujme v tématice doslovného chápání Ježíšova rady, Kdo nemá meč, ať prodá 
plášť a koupí si jej. Máme problémy také s tím, že se jedná o meče pro legitimní 
obranu při plnění poslání, které teď na ně Ježíš vkládá. ((Slova o (holi) mošně, 
(chlebu) penězích (v měšci) (a druhých šatech) Ježíš naposledy Ježíš zmínil, když je 
vysílal na misijní cestu – Lk 9,3. Tehdy říkal: Nic si neberte. To ještě byli 
v ochraňující péči „ženicha“.)) Brání nám v tom přece Ježíšovo učení a příklad, a také 
skutečnost, že jeho upozornění na pronásledování nikdy neobsahovala instrukce o 
obraně fyzickou silou. Lk 21,12-19: Před tím vším ale vztáhnou ruce na vás a budou 
vás pronásledovat. Budou vás vydávat do shromáždění a vězení a kvůli mému jménu 
vás povedou před krále a vládce. 13 To bude vaše příležitost ke svědectví. 14 Vezměte 
si k srdci, že si nemáte předem rozmýšlet, jak se hájit. 15 Já sám vám dám výřečnost a 
moudrost, proti níž neodolá a neobstojí žádný z vašich protivníků. 16 Budou vás 
zrazovat i vlastní rodiče a bratři, příbuzní i přátelé a některé z vás vydají na  
smrt. 17 Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, 18 ale ani vlásek z vaší hlavy 
se neztratí. 19 Vydržte, a získáte život!" 20 "Až uvidíte Jeruzalém obležený vojskem, 
vězte, že přišla jeho zkáza. 21 Tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utíkají do hor. Kdo jsou ve 
městě, ať z něj odejdou, a kdo jsou na venkově, ať nechodí do města.  
 
Možnost, že se jedná o doslovný meč, se jeví jako zcela nepravděpodobná také proto, 
že v další hodině se v Getsemanské zahradě odehrálo něco, co naprosto tuto možnost 
vylučuje. Nechme promluvit Matouše (26,50-53): Tu přistoupili k Ježíšovi, vztáhli 
na něho ruce a zmocnili se ho. 51  Jeden z těch, kdo byli s ním, sáhl po meči, 
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napadl veleknězova sluhu a uťal mu ucho. 52  Ježíš mu řekl: „Vrať svůj meč na 
jeho místo; všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou. 53  Či myslíš, že bych 
nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií andělů? A 
náš Lukáš dodává: 51  Ježíš však řekl: „Přestaňte s tím!“ Dotkl se jeho ucha a 
uzdravil ho.  To, jak se zachoval Ježíš k doslovnému použití meče, naprosto vylučuje 
první možnost. 
 
Poznámka pod čarou: Některé otazníky pro nás adventisty přetrvávají: Můžeme 
zvažovat, zda meče, které v té chvíli měli učedníci u sebe, a my víme o dvou, byly jen 
pro rozmanitou "nenásilnou" potřebu při poutnickém životě s Ježíšem, nebo také 
pro osobní ochranu a ochranu žen a dětí. Sem patří i nesnadná otázka, zda 
křesťan má právo užít meče, jakožto nástroje pro vymáhání bezpečnosti ve 
společnosti – tady meč zastupuje jakoukoli zbraň.  
 
Nyní uvažujme nad druhou možností – že Ježíšova výzva Kdo nemá meč, ať prodá 
plášť a koupí si jej (v. 36) má obrazný význam. 
 
Ježíšova slova ve svém symbolickém významu hovoří o potřebě připravenosti na 
nebezpečné časy, které pro ně právě nastávají. Jako měšec a mošna hovoří o 
reálných finančních nákladech učednictví a o problémech nikdy nekončící 
nezajištěnosti života Ježíšova vyslance, tak meč představuje jeho přichystanost na 
ohrožení na životě. Předtím Ježíš v Lk 9 svým Dvanácti říká, když je posílá na 
misijní cestu po Galileji, aby si nebrali zhola nic, ani hůl ani mošnu ani chléb ani 
peníze ani dvoje šaty, protože byli v čase, „kdy byl Ježíš s nimi“.  Ale nyní je tomu 
jinak. Jako Ježíšův příkaz ať si ho vezme, myšleno měšec a mošnu, ukazuje na 
připravenost na skutečnosti, na které měšec a mošna odkazují, tak koupě meče 
představuje připravenost na ohrožení na životě. Ano, odkazuje k nachystanosti 

čelit maximálnímu projevu satanova nepřátelství. Slovesa vzít ( od 

 zvedat) a koupit ( od  kupuji) vyjadřují to, že 
učedníci mají počítat se skutečnostmi, na které odkazují svým nepřímým 
významem měšec, mošna a meč, a že mají být na ně připraveni. Všimněte si 
Pavlova stupňování: Co nás oddělí od Kristovy lásky? Snad soužení, úzkost nebo 
pronásledování, hlad, nahota, nebezpečí nebo meč? (Ř 8,35) Nejsou tato Pavlova 
slova zřetelnou ozvěnou Ježíšových slov? 
 
Má to ovšem být jiná připravenost, než kterou projevil Petr. Čtu verše 33. a 34, které 
se nacházejí těsně před naším textem: 33  Řekl mu: „Pane, s tebou jsem hotov jít i 
do vězení a na smrt.“ 34  Ježíš mu řekl: „Pravím ti, Petře, ještě se ani kohout dnes 
neozve, a ty už třikrát zapřeš, že mne znáš.“ Petrova připravenost byla vlastně 
sebeklamem. Tím nechci říci, že Petr byl pokrytec, když říkal: „Pane, s tebou jsem 
hotov jít i do vězení a na smrt.  Možná, že se lehce holedbal před ostatními, ale 
především nebyl schopen správně zhodnotit svoji připravenost pro čas krize. 
Tomuto sebeklamu nepodléhal jen Petr, ale i ostatní učedníci, a proto Ježíš 
v pokračování textu mluví ke všem učedníkům o téže tématice, o jaké mluvil s 
Petrem, ale jinými slovy.  Mluvil o potřebě ochoty věnovat jeho službě peníze 
(měšec), o připravenosti k životu v nezajištěnosti (mošna) a nakonec o hotovosti 
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položit život (meč). Ježíš takto povzbuzoval ke skutečné připravenosti. To bylo jen 
několik hodin před událostmi, kde měli osvědčit svoji oddanost Ježíši.  

 
Ježíšova slova učedníkům v sobě skrývají podivuhodnou výzvu 
 
Ježíš poukazuje na cenu připravenosti na dobu krize, která započne, když jejich 
Mistr bude započten mezi zločince: ať prodá plášť a koupí si jej (myšleno meč).  
 
Co si máme představit za prodáním pláště, čímž se lze připravit na oběť nejvyšší 
(meč). Někdo toto moje vyjádření může komentovat slovy, že dnes přece neběží o 
pokládání života pro Ježíše. Pravda, v našich zeměpisných šířkách to neplatí plně – 
dnes nás tady nikdo neohrožuje na životě, nicméně stále jde o statečnou a 
důslednou věrnost Ježíši. Této zkoušce byl přece nad ránem téže noci podroben 
Petr, když ho svojí otázkou zahnala do úzkých služka ve veleknězově paláci a lidé z 
chrámové policie.  
Text nenabízí jednoznačnou odpověď, co si máme představit za pláštěm. Co když 
právě toto je Ježíšův záměr, aby každý z nás za ten plášť dosadil svoji vlastní 
příčinu nepřipravenosti… Kvůli takovým okamžikům přicházíme před Boží tvář a 
toužíme po objektivní pravdě o nás. Nejsme totiž někdy schopni vidět sebe ve 
správném světle … jako Petr a učedníci. Naše dnešní modlitba by tedy měla znít: 
Pane, ukaž mi, co je můj plášť, čeho se mám zbavit, co mi brání v připravenosti na oběť, 
kterou moje následování tebe bude vyžadovat. 
 
Dovolte, abych vám nabídl ještě jednu úvahu. Lidé v Palestině nosili v novozákonní 
době spodní oděv chitón a svrchní plášť himation. Když byl Ježíš ukřižován, vrchní 
oděv si vojáci rozdělili na čtyři díly jako kořist a o spodní, nesešívaný, dále losovali 
jako o celek. Lukášův text o meči hovoří o svrchním plášti, který svým provedením 
vyjadřoval společenský statut jeho vlastníka. Je to tento plášť, který musel na noc 
věřitel vrátit svému chudému dlužníkovi, protože mu sloužil v noci jako přikrývka. 
U chudých byl himation velmi prostý a bohatších nákladnější – úměrně 
k ekonomickému statutu. Himation v Ježíšových ústech na cestě do Getsemane 
zřejmě zastupuje „příjemný životní standard“. Je velmi důležité si čas od času 
uvědomit, na jakém místě v žebříčku hodnot se onen „náš příjemný životní 
standard“ v našem životě nachází. Vše máme poměřovat Bohem a následováním 
Ježíše. Je za Bohem, na jednom z dalších míst, nebo občas, a to v kritických životních 
chvílích, zatlačí Boha na druhé místo? 
Jednou za Ježíšem přišel šikovný mladý a bohatý ctitel Hospodina. Zdálo se, že mu 
nelze nic vytknout, protože přišel se sympatickou otázkou, která vyjadřovala, že je 
ochoten pro Boha učinit něco nadstandardního. Na upřímnou otázku upřímná 
odpověď. Budeš připraven pro věčný život, když budeš ochoten obětovat svůj 
majetek chudým… Jsou otázky, které mají v našem životě podobný účinek, jako 
zakusil po Ježíšově odpovědi onen sympatický věřící. Víš, co by tě přizemnilo silou 
blesku? Přišel jsi dnes na toto místo pro Ježíšovu pravdivou odpověď? Chceš slyšet 
i to, co tě evidentně zarmoutí, ale co je cenou za tvoji připravenost? 
Ano, touto úvahou jsem chtěl připomenout, jaká je cena připravenosti a eventuálně 
příčina nepřipravenosti.  
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Na závěr ještě krátké zastavení u Ježíšových slov "To stačí" 
 
Tak Ježíš odpovídá na konstatování učedníků, že mají u sebe dva meče. Neučiníme 
násilí na textu, když v Ježíšově reakci "To stačí" budeme vidět i Ježíšovo ocenění 
toho, že se učedníci chtějí zastat jeho věci s doslovným mečem a samozřejmě i s 
rizikem ztráty života. Nehledě na to, že za několik desítek minut budou muset svoje 
představy o použití doslovných mečů korigovat, je jejich ochota nasadit svůj život 
pro Ježíše dojemná. Je opravdová. Ježíš v Getsemanské zahradě však musí Petra a 
učedníky radikálně zastavit, aby nerozpoutali krvavou bitku s chrámovou stráží: 
Přestaňte s tím! Schovej ten meč do pochvy! 
 
Síla není Ježíšovou odpovědí na násilí. Kdyby spor mezi dobrem a zlem šel 
rozhodnout silou, tak Ježíš ujišťuje učedníky, že Otec mu ihned pošle více než 
dvanáct legií silných andělů. (Mt 26,52.53) Minimálně pět tisíc nebeských ochránců 
na každého učedníka. Ježíš nevítězí mečem, ale naopak ochotou snášet meč. K tomu 
ve skutečnosti vedl i učedníky cestou z večeřadla do Getsemanské zahrady. Jejich 
nemoudrá ochota čelit nebezpečí pro Ježíše je ale přece obdivuhodná. Nicméně 
budoucí minuty v zahradě Getsemanské jim odhalí, že nejsou náležitě připraveni jít 
po Ježíšově úzké cestě. Přijde však okamžik, kdy jejich připravenost začne nabírat 
Ježíšem zamýšlené podoby. Petr tím směrem vykročil po třetím kohoutím 
zakokrhání a ostatní učedníci po událostech na popravčím pahorku za městem za 
necelých dvanáct hodin.  Mezitím Ježíš za ně prosí, aby nezhynula jejich víra.  
V dalších letech pak obdivuhodně statečně snášejí pronásledování a mučednictví, 
aniž by na svoji ochranu použili meč. To navzdory tomu, že kdysi cestou do 
Getsemane nepochopili plně a správně Ježíšovo poučení. 
 
Závěr: Tolik zastavení u jednoho nesnadného biblického textu. Znovu nás poučil, že 
následování Ježíše se dotýká našeho měšce – financí, mošny – zajištěnosti a rizika 
nebezpečí, dokonce smrti. Připomněl, že často se vidíme zkresleně a že odhodlání 
ještě neznamená schopnost. Upozornil nás, že si často vykládáme Ježíšova slova 
upřímně podle svých představ, ale že musíme být ochotni svoje chápání změnit. A 
nakonec, že Ježíš nás miluje takové, jací jsme, otevírá nám nové možnosti a to, co 
požaduje na nás, také sám dělal.   

Amen. 
 
 
 

PROMLUVA K SENIORŮM 
Promluva byla přednesena 7. května 2011 na setkání seniorů severních Čech v 

Turnově. 
 
Když mě br. Dvořák zval na vaše tradiční setkání, namítl jsem, že nejsem specialista 
na seniory. On ale tvrdil, že se tohoto setkání stejně zúčastňují všechny věkové 
kategorie. Také br. Ondráček mě ujistil, že turnovské setkávání seniorů již dostalo 
nový kabát, kdy ubylo vzpomínek ve prospěch sdílení současného života.  
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Dovolte, abych se tedy sdílel.  Seniorství se v životě hlásí samo – svými zdravotními 
potížemi. Já ale k těmto potížím přistupuji pozitivně, takže dokud mi silně 
nepřekážejí, jako by neexistovaly. Jsou ale skutečnosti, které zapůsobí jako náraz 
hlavou do zdi a připomenou, v kteréže kategorii se nacházím.  
 
Právě jsem vešel do důchodového věku a cítil jsem se skvěle, když jsem potřeboval 
přejet autobusem z jednoho města v USA do druhého. Když jsem chtěl platit 
jízdenku, průvodčí mi řekl: Vidím, že jste senior, dám vám levnější jízdenku. 
V kratičkém momentu ve mně bojovala hrdost neskončeného mládí s možností 
ušetřit pár dolarů. Asi tušíte, že ve mně zvítězilo ekonomické myšlení. Ale duše se 
s tím potřebovala nějak vyrovnat a ve mně zněla vysvětlující slova: Vypadal jsi 
mnohem, ale mnohem starší, protože jsi předcházející noc vůbec nespal. Tak o deset 
patnáct let. 
 
Jiný podobný náraz do hlavy jsem zažil před několika dny. Do autobusu vstoupil 
revizor a kontroloval jízdenky. Jako věřící patřím mezi ty lidi, kteří nemají z něho 
strach, protože nikdy nejezdí na černo. Místo uspokojení z dobře proběhlé kontroly 
však přišla facka. On se mě vůbec nevšiml, ignoroval mě, odmítl při mně vykonat 
svoji povinnost! Ta hrůza, přátelé, spočívá v tom, že v pražské městské dopravě to 
mají bez placení senioři až po sedmdesátce. Z toho se sbíráte jen velmi obtížně. 
 
Ovšem nejhlubší vnitřní krizi jsem musel čelit, když mně manželka tlumočila 
podotknutí své kolegyně, s kterou jsme se letmo potkali na jednom koncertu, nebo 
to byla nějaká výstava? Z toho vidíte, že jsem musel utržit fatální duševní otřes. 
Kolegyně poznamenala: Včera ten pán, co tě doprovázel, to byl tvůj tatínek? 
Prozradit mně těchto deset slov stálo moji Mirku mnoho vnitřní síly. Ale že mě to 
stálo stokrát tolik, to jistě chápete. 
 
Když jsem před lety navštívil br. Mužíčka na Vrchůře, byl malebný podzim. Byl to 
onen den, kdy vidíte průzračným vzduchem turisty na krkonošském Kotli, kdy 
příroda zalitá sluncem hýří úžasnými barvami, kdy na své tváři cítíte hebké babí léto 
a kdy se vaše nitro nadouvá nejvznešenějšími emocemi. Tehdy jsem pronesl: To je 
nádhera! a očekával jsem, že se br. Mužíček přidá. Ale on suše poznamenal: Nádhera, 
ale bez perspektivy – jako stáří.  Asi tušíte, co tím chtěl říci…  
 
Já dnes odpoledne chci připomenout, že v životě věřícího je to poněkud jinak. Možná, 
že z hlediska tělesné schránky onen podzim je docela případnou metaforou 
seniorství. Babí léto skončí, slunce vystřídají mlhy, poslední list odpadne a do života 
vtrhne krutý mráz. Nicméně z hlediska víry je to jinak: Kdyby naše tělo zchátralo tak, 
že by už nemělo sílu dále existovat, a kdybychom se rozpadli na prach, není to 
absolutní konec – je tu perspektiva.  Máme naději – v Ježíši Kristu. 

   
Amen. 
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KDYBYS POZNALO V TENTO DEN I TY, CO VEDE K POKOJI 
Kázání bylo předneseno 25.února 2012. 

 
Čtení: L 19,41-44 Písně: 62, 186, 8 

Když se někdy procházím po Staroměstském náměstí, obvykle si nenechám ujít 
defilé apoštolů na orloji, místo popravy sedmadvaceti českých pánů a také Šalounův 
pomník mistra Jana Husa. To významné místo našich národních dějin ovšem nabízí 
i další pozoruhodnosti, ale kdybych tam šel právě 25. února, určitě bych vzhlédl 
k balkonu paláce Kinských a také si v duchu představil davy dělníků a milicionářů 
pod ním, kteří podpořili zavedení komunizmu v naší zemi. Staroměstské náměstí 
bylo svědkem důležitých momentů pro budoucí osud národa. 
Jeden významný moment důležitý pro jiný národ, popisuje evangelista Lukáš v 19. 
kapitole. Ano, je zde jiné místo, jiní aktéři a jiná doba. Nicméně jsou tu spojnice nejen 
s dobou nedávno minulou, ale i s tou, kterou právě prožíváme. V úvodním čtení jsme 
byli uvedeni v děj, který zaznamenává pouze Lukáš; obvykle ho nazýváme Nářek nad 
Jeruzalémem. Co se odehrálo před tím, zaznívá v podání všech evangelistů. Byl to… 

 
Ježíšův vjezd do Jeruzaléma 
 
Tento vjezd začal na temeni Olivetské hory, která se nachází necelý kilometr na 
východ od Jeruzaléma. Bylo to v odpoledních hodinách prvního dne týdne utrpení. 
Je zajímavé, že sám Ježíš vytváří podmínky, aby lidé mohli projevit své nadšení pro 
něj jako mesiáše. To nikdy před tím neučinil, a naopak konal vše, aby tlumil takovéto 
nadšení. Ale teď posílá své dva učedníky, aby mu obstarali oslátko, které použije pro 
svůj vjezd do Svatého města. Nebude už schovaný v davu, ale bude, sice jen nepatrně, 
vyčnívat – jako by chtěl vyjít vstříc intenzivnímu zájmu velikonočních poutníků o 
něj. Když pozorně čtete evangelijní podání, zjistíte, že teprve následně učedníci 
pochopili tuto událost jako naplnění pět set padesát let starého Zacharjášova 
proroctví (J 12,16; Mt 21,4.5). To zní: Rozjásej se, sijónská dcero; dcero jeruzalémská, 
propukni v hlahol! Hle přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a nesoucí spásu, pokořený 
jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti. Souvislosti chápeme jen s odstupem. 
Učedníci přivedli oslátko do blízkosti vrcholu Olivetské hory. Ten byl místem, kde se 
poutníci po výstupu z Jericha často zastavili, aby si odpočali a znovu se spojili a 
zformovali ke společnému vstupu do Svatého města. Učedníci tady připravili oslátko 
a když Ježíš došel se svými přáteli z Lazarova domu v Betanii a s některými dalšími, 
kteří se v sobotu večer zúčastnili hostiny ve farizeově domě, položili na oslátko svá 
roucha a Ježíš nasedl. Když se rozjel, někteří lidé ho ve svém nadšení po lidském 
způsobu začali oslavovat – ze svých rouch vytvořili koberec, jaký mívají monarchové 
tohoto světa při slavnostních příležitostech, a jiní sekali palmové ratolesti, které 
svou jarní svěžestí dodávaly tomuto okamžiku nestrojený lesk, a kladli je na cestu.  
 
A když se průvod přiblížil k hraně temena hory, odkud bylo možné v plné nádheře 
spatřit pod sebou Boží město a jeho chrám, lidé začali nadšeně volat: Požehnaný 
král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech. 
Toto volání nebylo možné vykládat jinak než jako oslavu Ježíše jako očekávaného 



14 

 

Hospodinova mesiáše. Významná část národa, učedníci také, byla totiž přesvědčena, 
že Ježíš přichází do Jeruzaléma proto, aby vyhlásil své království. V Ježíši už dlouhé 
měsíce spatřovali naplnění svých mesiánských nadějí. Nejen z tohoto přesvědčení 
tryskalo jejich oslavování; dost možná to bylo spontánní vyjádření nesouhlasu 
s politickým a duchovním stavem národa. To vše se jistě nemohlo líbit ani Římanům, 
ani Herodovcům, ale hlavně židovským politickonáboženským vůdcům, kteří kdysi 
na počátku byli za určitých okolností ochotni uvažovat o Ježíši jako mesiáši, ale nyní 
v něm spatřovali nesmírné riziko pro budoucí osud národa. A tito duchovní vůdcové 
měli i na cestě z Olivetské hory do Kedronského údolí svá tykadla – farizeje. Ti se 
teď obrátili přímo na Ježíše, aby rozhodně ztišil své přívržence, že to, co se děje, je 
vlastně rouhání. A zde Ježíš pronáší pozoruhodnou větu: Pravím vám, budou-li oni 
mlčet, bude volat kamení. 
 
Slova Pravím vám naznačují, že Ježíš hovořil s nejvyšší autoritou. Ti, kteří volali, by 
se dopustili v tento významný křižovatkový moment dějin Hospodinova lidu 
křivého svědectví, kdyby mlčeli. A kdyby přec jenom smlčeli, koho rozpoznali 
v galilejském učiteli, Bůh by učinil zázrak a kamení by vydalo své svědectví.  Nikdy 
jsme však neslyšeli, že by kameny doslovně promluvily. To znamená, že stále na 
světě byli, jsou a budou lidé, kteří se nenechají umlčet ideologickými křiklouny, mocí 
jakékoli vládnoucí vrstvy, zfanatizovanými a ideologicky omámenými lidmi, ať jsou 
shromážděni na nádvoří Pilátova paláce nebo Staroměstském náměstí. Ti budou 
neohroženě svědčit pravdě, pravdě s malým i velkým pé. To je narážka na jinou 
událost, která se odehrála jiného 25. února. 25.2. tomu bylo 43 let, co zaplála druhá 
živá pochodeň, pochodeň Jana Zajíce, na protest proti apatii občanů a proti 
nastupující normalizaci po okupaci Československa spřátelenými armádami. 
Můžeme mít výhrady k tomu, jakým způsobem toto svědectví vyslal, ale on 
promluvil. I na cestě z Olivetské hory nepřestala zaznívat svědectví ve prospěch 
pravdy o Ježíšově mesiášství. I dnes je zapotřebí odvážných, kteří moudře vydávají 
svědectví o pravdě. Nejde teatrální patos, jde o důvěryhodné a odvážné svědectví, 
které zaznívá i mimo jásavé okamžiky – třeba před bezvýznamnou služkou. 
Avšak v jednu chvíli se upřímný jásot na svahu Olivetské hory ztišil, protože ten, 
který byl středem oslavování, zvážněl a začal plakat. 

 
Ježíšův pláč  
 
Byl to radikální rozdíl vůči tomu, co zaznívalo doposud. Radost oslavujících vystřídal 
Ježíšův zármutek. Nebyl to však pláč rafinovaně vypočítaný k tomu, aby lidem kradl 
srdce. To rozhodně ne! 
Všimněte si, že Lukášův text dává Ježíšův pláč do souvislosti s pohledem na město 
(v.41). Ježíšovy oči vidí za velkolepý pohled na nádherné jarní město a jeho chrám. 
Vidí před sebou olivovníky v Getsemane, kde v smrtelném zápasu se bude modlit, 
vidí unavené a nic nechápající učedníky a zrazující Jidášův polibek, vidí, jak je 
zatýkán a vlečen jako zločinec nočními ulicemi města, vidí pahorek dál za městem, 
který má být dějištěm jeho utrpení na kříži, ale co víc: vidí Titova vojska o čtyřicet 
let později, jak obléhají vzbouřené město, jak je dobývají a zapalují a jak vraždí 
statisíce jeho obyvatel a návštěvníků na křížích, takže na dlouhá staletí zlikvidují 
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stromy v blízkosti Jeruzaléma. Vidí, jak vojska odvlékají statisíce přeživších do 
ponižujícího otroctví, vidí chmurnou budoucnost, kterou jim připravili tvrdošíjní 
vůdci a neschopnost národa vymanit se z jejich fatálního vlivu. Zde nad zahradou 
Getsemane pláče nad svým národem a jeho městem. Je to nářek nad utrpením svého 
lidu. Za pět dní bude lkát nad svým utrpením, tentokrát uvnitř zahrady Getsemane. 
Zřejmě každý z nás přemýšlel o tom, zda vůbec existovala jiná cesta než odmítnutí 
Ježíše vlastním národem, zkáza Jeruzaléma a dvoutisícileté utrpení? Napadá nás: Jak 
by se vlastně naplnila Boží proroctví, kdyby národ přijal Ježíše? Jsou to zajímavé 
úvahy, nikoli však jen teoretické. Protože však víme, jak se židovský národ zachoval 
na své dějinné křižovatce, v naprosté většině jsme schopni zabývat se proroctvími o 
mesiáši jen na pozadí jeho odmítnutí vyvoleným národem. Dovolím si nabídnout 
úvahu Ellen Whiteové z knihy Touha věků (DA 576,577): Čím se mohl Jeruzalém 
stát, kdyby byl přijal dar milovaného Syna? Byl by mohl vyvstat jako hrdé a 
blahobytné město, jako královna všech království, jako silné, svobodné město, 
nadané mocí, danou mu Bohem. V jeho branách by nemuseli stát ozbrojení 
vojáci, z jeho hradeb by nevlály římské prapory. Pak autorka dodává: Slavná 
budoucnost, která mohla potkat Jeruzalém, kdyby byl přijal svého Vykupitele, 
vyvstala před očima Syna Božího a já pro srozumitelnost dodávám – když plakal 
nad Jeruzalémem při svém slavném v vjezdu do Svatého města. Podle Whiteové, 
národ mohl ještě ten den přijmout Ježíše za mesiáše. To není jen její spisovatelská 
licence. Studujte proroctví Starého zákona bez prizmatu nutnosti odmítnutí 
mesiáše. Studujte proroka Zacharjáše, Joela, Izajáše, Deuteronomium a další a 
zřejmě dojdete k obdobnému závěru jako ona. Mesiáš mohl být přijat národem ještě 
toho dne, kdy Ježíš za oslavných ovací sestupoval z Olivetské hory! V tom případě se 
ptáme: Jak by to pak bylo se smrtí mesiáše? Této tématice se můžeme věnovat 
jindy. 
 
Ježíš plakal tedy proto, že národ se mohl vyhnout osudu, který měl započít Titovým 
obléháním Jeruzaléma v roce 70, a neudělal to. Zklamání totiž roste úměrně 
s vědomím nevyužité příležitosti, která je na dosah ruky. 
Nyní budeme pokračovat ve sledování průvodu do Jeruzaléma. 

 
Průvod pokračuje 
 
Janovo evangelium (12,17) zmiňuje pozoruhodný detail. Totiž že kromě oslavného 
jásotu na adresu Ježíše jako Hospodinova krále, který ustavuje vyhlížené království, 
zaznívalo i svědectví o Lazarově vzkříšení.  
Tato zmínka naznačuje, že při slavnostním jásání zaznívaly vzpomínky na významné 
Ježíšovy činy. Velmi pravděpodobně v toto nedělní odpoledne se k Ježíšově skupině 
přidávali ti, kteří mohli vydat svědectví, že Ježíšův mesiášký program vyslovený 
kdysi v nazaretské synagoze nebyl jen prázdnou „předvolební“ deklarací.  Který 
program to byl: Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych 
přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům 
propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, 
abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy. K chválícímu zástupu se připojovali ti, 
kteří mohli dosvědčit, že vzkřísil, že vrátil zrak, že uzdravil z malomocenství, že 
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vrátil sluch, že odpustil hříchy, že dal naději sklíčeným, že vyučoval evangelium. 
Najdou se i dnes ti, kteří v pravý čas dosvědčí Ježíšovy skutky ve svých životech? 
Nepléduji pro trapné patetické svědectví, ale pro to, aby svědectví o Spasiteli vůbec 
zaznívalo. 
Předvelikonoční Jeruzalém byl ten den zaplavován z východní strany zcela 
spontánně jásajícími poutníky. Pro ně to nebyl jakýsi vítaný happening, který zpestří 
jarní svátky, ale pro ně to byla příležitost vydat svědectví, a tak poděkovat za přijaté 
milosti. Takové projevy Ježíš přijal i den před tím večer; přijal pozvání na hostinu od 
vyléčeného Šimona farizea nebo nebránil se pomazání mastí od osvobozené Marie. 
Nelze odhadnout, kolik lidí se zapojilo do ovací. Evangelia říkají, že tak činili lidé, 
kteří šli před i za Ježíšem. A co víc, že tato událost přitáhla pozornost lidí, kteří byli 
ve městě.  A celé město obrátilo svoji pozornost ke galilejskému rabínu označenému 
za mesiáše (Mt 21,10; J 12,19). 
Národ se ocitl na křižovatce. Udělá další krok k ustavení Hospodinova království, 
nebo si nechá tuto příležitost ukrást? Je … 
 
Čas rozhodnutí 
 
My však musíme vědět, že postavení figurek na dějinné šachovnici bylo pro 
rozhodující tah připravováno dlouhé měsíce předem. Ti, kteří byli u moci, soustavně 
monitorovali nálady lidí v blízkosti Ježíše. Brzy si uvědomili, že Ježíš odmítá být na 
jejich národní volební kandidátce. Proto začali sbírat Ježíšovy výroky a činy, které 
by se daly interpretovat jako náboženské nebo politické zločiny. Vzpomínáte si na 
nařčení, že porušuje sobotu, že se činí rovným Bohu, že chce zbořit chrám, že nabádá 
lidi neodvádět daně Římanům, že si přivlastňuje mesiášství. Jenže tyto výpady proti 
Ježíšovi měly u většiny lidí jen malou váhu. Nicméně náboženští vůdcové už několik 
měsíců kriminalizovali Ježíšovy přívržence. Podle Jn 9,22 jeho stoupenci měli být 
vyloučeni ze synagogy. A po vzkříšení Lazara, kdy sympatie lidí k Ježíši vzrostly 
velmi a kdy lidé očekávali, že během blízkých Velikonoc přijde do Jeruzaléma, a 
máme-li opět použít šachovou mluvu, učiní zásadní tah – duchovní špičky vydaly na 
Ježíše zatykač (11,57). 
Ježíš na místě, kde zaplakal, řekl: Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji. 
Byla to křižovatka, kdy bylo lze něco změnit? 25.2. tomu bylo 32 let, co se odvysílal 
první díl sitkomu BBC Jistě, Pane ministře, který pojednával o hrátkách vrcholových 
politiků a státní byrokracie. Tito lidé přece tahají za nitky! Nebylo toho dne 
rozestavení figurek na šachovnici Božího lidu už fatální? Copak bylo možné 25.února 
na Staroměstském náměstí něco měnit? Ale ještě ten den pár chvil předtím ANO. 
Záleží na tom, zdali se nacházíme v modu změna možná nebo v modu změna 
nemožná. Jsem přesvědčen, že byl ještě čas, aby Jeruzalém vstoupil na cestu pokoje. 
Byl ještě čas. Fatální rozestavení figurek však mohlo změnit něco více než upřímné 
jásání, totiž radikální změna, kterou nazýváme znovuzrození se pro Boží 
království. Fatalitu situace mohl změnit jen tento radikální čin. Hned teď a 
opravdově prožít výzvu Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce (Ž 95,7.8; 
Žd 3,7). Sodomě stačilo pro záchranu 10 spravedlivých, kolik znovuzrozených by 
mělo stačit pro záchranu Jeruzaléma, to nevím. Nicméně platí: Dnes se buduje 
budoucnost.  A dnešek sklízí plody minulého jednání. 
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Připusťme, že rozhodující část národa se na poslední chvíli znovuzrodila pro Boží 
království. Pak můžeme uvažovat i o technikáliích předání moci novému království. 
Můžeme hledat novozákonní Batšebu, která by rozhodným jednáním prosadila Boží 
vůli, aby se zaslíbený syn stal králem. Narážím na děj 1Král 1, která popisuje 
dramatický vstup Šalomouna na trůn v době, kdy jiný Davidův syn Adónjáš, 
podpořen generálem Jóabem a jeho vojskem, a veleknězem Ebjátarem, královskými 
princi a hradním personálem, sahal po trůnu. Tehdy se osvědčila Batšeba.  Kdo mohl 
její roli hrát v první den týdne utrpení? Jan Křtitel byl už mrtvý. Nikodém? Josef 
z Arimatie? Jistě! Především však učedníci; a ti zklamali. A každopádně něco víme 
zcela jistě, že by Ježíš rozhodně nechtěl, aby nastala konfrontace mezi mocenskými 
špičkami a přívrženci nového království s použitím násilí. To je patrné z Ježíšova 
jednání v Getsemane při zatýkání a také z ritu, který si vyvolil pro slavnostní vjezd 
do Jeruzaléma; nezvolil válečnického koně, ale velmi mladé mírumilovné oslátko.  
My také víme, že se nabídla novozákonní parodie Batšeby – Jidáš. Ten chtěl Ježíše 
v čele Hospodinova království, ale chtěl toho dosáhnout prostředky, které byly 
v rozporu s principy tohoto království. Jeho nástroji byly diplomatické triky, lži, 
popření lidské svobody, osobní obohacení. Žel, nebyla k dispozici žádná 
novozákonní Batšeba. Jsem však přesvědčen, kdyby národ splnil základní 
podmínku, tu, kterou tak těžce chápal Nikodém, věřím, že Bůh by pro předání moci 
vytvořil podmínky. A nemuselo by to být podle scénáře z 1Královské. Co říci na… 
 

Závěr 
 

V době, jako je dnes, jsme nakloněni si myslet, že nic velkého se neděje a nic 
důležitého nemůžeme zkazit. Ono to tak není. Dnes je čas, kdy se zakládá 
budoucnost. 
Jsou události, které mají význam dějinné křižovatky – jako byla neděle při Ježíšově 
vjezdu do Jeruzaléma, a jsou události, které jsou svým charakterem jen veřejným 
vyjevením toho, že výhybka už byla přehozena, nebo chcete-li opět šachovou mluvu, 
že byl učiněn rozhodující tah, a nic s tím už nenaděláte. Takový charakter měl 1.říjen 
před 60 lety. Jen starší členové vědí, že se jedná o den, kdy byla zastavena činnost 
církve. S tím se nedalo nic dělat. Zde nebyla možnost volby. Boží lid 
v Československu se na 4 roky ocitl v ilegalitě a pronásledování. Ano, to jsou 
události, které sotva můžeme ovlivnit. Můžeme však ovlivnit, jak se v takové situaci 
zachováme osobně, jako jednotlivci.  
Statečnost ve vypjatých dobách se nerodí naráz. Vypjatá situace jen odhalí to, co se 
v klidných dobách jeví jako neviditelné či nepatrné, ale co je pěstováno a o co je 
pečováno. Skutečná příslušnost k Ježíši králi se rodí v zápasu duše o principy a 
požadavky Božího království. V každé jednotlivé chvíli, kdy vstoupí do naší duše 
Ježíš se svými nároky a my na to odpovídáme své: Jistě, Pane, zakládáme šťastnou 
budoucnost. Tento postoj také uchránil mnoho židovských křesťanů před osudem, 
nad kterým Ježíš při svém vjezdu do Jeruzaléma plakal. 

Kéž bychom v každé chvíli mohli poznat, co je k našemu pokoji, k pokoji našeho 
manželství, k pokoji našeho sboru a k pokoji naších spoluobčanů. 

Amen. 
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NOVOROČNÍ TUŽKA 
Kázání přednesené 5. ledna 2013 v České Lípě. 

 
Text: Mat 6,25-34  Písně: 23, 296, 138 

 
Tuto soboru jsme zasvětili společnému startu do nového roku 2013. Budeme si moci 
vybrat novoroční biblický text a vzájemně si popřát Boží vedení v příštím roce.  
 
Naše duchovní ztišení u Božího slova nyní bych rád věnoval myšlenkám, které 
mohou být užitečné v novém roce.  
Ježíš v úvodním textu říká: Pohleďte na nebeské ptactvo, ... podívejte se na polní lilie. 
Vybízí nás, abychom se poučili ze skutečností, které nás obklopují a mohou se přitom 
jevit jako dosti obyčejné. Všední věci mohou pro nás mít významné poučení. Já dnes 
chci přinést poučení pomocí velmi banálního, avšak užitečného předmětu, který 
však má svůj vrchol slávy už za sebou. Tím užitečným předmětem je klasická tužka. 
Jako ona má šest hran, i já vám chci dnes předložit šest důležitých poučení, poučení 
na prahu roku 2013. Pokusme si představit, že Ježíš říká: Pohleďte na obyčejnou 
tužku. 
 
První poučení:   

Co vlastně dělá tužku tužkou? Co je fakticky na tužce to nejpodstatnější? 
Nejdůležitější a nejpodstatnější na tužce je tuha. Není to dřevo, materiál, jeho vnější 
tvar nebo barva nebo různé vychytávky. To podstatné je vlastně skryté, z toho 
podstatného je toho vidět jen velmi, velmi málo. To nejvýznamnější na tužce je tuha.
  

Náboženství bible nás učí, co je v životě člověka to podstatné. Ježíš nám v našem 
textu nejdříve říká, v čem sám Bůh vidí tu tuhu. Není to oděv, který nosíme, a není 
to pokrm, který je na našich stolech, ale my sami. 
V tomto roce určitě přijdou náročné okamžiky. Tehdy si budeme moci se vší 
naléhavostí připomenout: Pro Boha jsem to nejdůležitější na světě. „Kdyby se matka 
zapomněla, já na tebe nezapomenu.“  „Na dlaních svých jsem tě vyryl.“  „Dal jsem za 
tebe zemi Egyptskou.“ Bůh ví, co je nejdůležitější: Ty a já.  
V tomto roce určitě přijdou nelehké okamžiky, kdy i my si musíme se vší naléhavostí 
říct: Nejdůležitější je člověk: můj partner, moje děti, já, a potom teprve výdělek, 
vzdělání, jméno atd.  A jak se projeví tato skutečnost? Že svoji lásku, svoji náklonnost 
budeme vyjadřovat skutečně hodnotnými věcmi; ne dárky, nezodpovědnou 
svobodou, falešnou tolerancí všeho, co ten druhý udělá, ale obětavou láskou. Ta 
velmi často dává svůj čas. Ti druzí brzy vycítí, jak to s námi opravdu je a co my sami 
považujeme za důležité. 

 
Závěrem prvního poučení chci říci, že věci důležité převážně nejsou tak v popředí a 
atraktivní, naopak co je afektované, s vypjatým důrazem na krásu, formu a 
provedení bývá méně hodnotné. „To podstatné bývá očím takřka neviditelné.“ 
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Druhé poučení:  

Co musíme udělat, aby tužka psala a dobře psala? Musíme ji ořezat. Když chceme 
začít používat tužku a potom, když se ztupí, přijde na řadu ořezávátko. To tužce 
trochu ubližuje, ale ta je pak užitečnější.  
Některým se vybaví různé druhy ořezávátek. Když jsem pracoval v konstrukční 
kanceláři, měli jsme k dispozici takové stojanové ořezávátko s kličkou. A protože 
dobrá a dobře ořezaná tužka byl poklad, někteří kolegové ořezávali svůj pracovní 
nástroj vlastním nožíkem. Co může být tím ořezávátkem v našem životě? Sebekázeň. 
Přizpůsobování se rozumným nárokům partnera a snášení jeho nerozumných 
nároků, a podobně. Dále je to přijímání korekcí od přátel i nepřátel. Běžná tužka se 
dá ořezat 17krát. Při ořezávání běžné tužky se oddělí více dřeva, než tuhy – více toho 
vnějšího! 
Formování bývá nepříjemné. V bibli tento proces bývá nazýván různě: Prořezávání 
ratolestí, tavení v peci, tříbení/provívání vymláceného obilí, rodičovské káznění apod. 
V našem životě Bůh odstraňuje to, co by mohlo vadit na úzké cestě. Dovolte, abych 
vám připomněl starozákonní postavu, která v tomto Božím procesu spolupracovala: 
Byl to Mojžíš. Epištola Židům o něm říká: 24: Mojžíš věřil, a proto, když dospěl, odepřel 
nazývat se synem faraónovy dcery. 25: Raději chtěl snášet příkoří s Božím lidem, než 
na čas žít příjemně v hříchu; 26: a Kristovo pohanění pokládal za větší bohatství než 
všechny poklady Egypta, neboť upíral svou mysl k budoucí odplatě. 
Ořezávání bývá nepříjemné, ale výsledek stojí za to. Není nic krásnějšího než, když 
lidem kolem vás je dobře, když pro ně setkání s vámi znamená setkání s dobrým 
člověkem.  Ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu 
vašemu Otci v nebesích. Výsledek stojí za to. 

Třetí poučení: 

Tužka vždy zanechává stopu. Ať je tupá, či ostrá. Stejně tak nic, co v životě 
uděláme, nezůstane bez následků. Určitě zanecháme nějakou stopu v životě lidí, i 
když jsme se jim ztratili z očí. Průměrná tužka napíše 45 000 slov. Jaké poselství za 
sebou zanecháme? 

Náš sborový život zanechal stopu i v roce 2012. Co se tam dá vyčíst? … 
 
Náš osobní život zanechal stopu. Naše slova mohla vdechnout naději, mohla být 
přátelským podáním ruky, pohlazením, lékem v pravý čas, nebo naopak mohla být 
vražednou zbraní, jedem, úderem do tváře bližního. Takovou hodnotu mohlo mít i 
naše jednání. Život je jako napsaný list, příjemný a laskavý, nebo hrozivý a jedovatý.  
 
Někdy si plně neuvědomujeme, jakou stopu zanecháváme, ale kéž bychom nakonec 
byli v situaci lidí, o kterých píše evangelium: 34: Tehdy řekne král těm po pravici: 
Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od 
založení světa. 35: Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, 
byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, 36: byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem 
nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou. Tu mu ti 
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spravedliví odpovědí: Pane, kdy jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, nebo 
žíznivého a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného a ujali jsme se tě, nebo 
nahého a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za 
tebou?' Kéž jsme příjemně překvapení jak v průběhu roku 2013, ale zvláště při 
Božím závěrečném bilancování. 

 
Čtvrté poučení:  

Co velmi často bývá připojeno k tužce? Taková tužka nám umožní, abychom použili 
gumu a vymazali chybu. Není tajemstvím, že tvrdé tuhy se mažou velmi obtížně, 
dokonce vytlačí stopu v papíru, kdežto měkké jdou snadno. Ale celkem řečeno, 
gumování bylo určité umění. Bylo zde riziko zmuchlání nebo dokonce natrhnutí 
podkladu – žádné počítačové delete, a je to.  
 
Bůh je ten, který odpouští naše hříchy. Jeho odpuštění je účinné. Izajáš k tomu říká: 
„I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělají jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, 
budou bílé jako vlna.“  
To je myšlenka, která nás bude v tomto roce ujišťovat o Boží milosti. Bůh je ochoten 
s námi znovu začínat, vzít nový papír, nově ořezat tužku. Jednou Jeremiáš uslyšel 
slova: Sejdi do domu hrnčířova... 

 
Někdy je záhodno gumovat na kontu bližní. Některé minulé činy nelze snadno 
vygumovat, protože jsou vytlačeny „tvrdou tuhou“ do podkladu duše a zkušené oko 
duše dovede vnímat omyl i po delší době. A protože se modlíme: Odpusť nám naše 
viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám, dopřejme i těm, kdo nás 
svým jednáním zranili, absolutní Boží odpuštění, kterého se dostalo nám.  
 

Páté poučení: 

Jednou každá tužka dopíše – tím, že obnažený kus tuhy se vypíše, nebo že z tužky 
zbude nepoužitelné nic. Běžná tužka napíše 56 kilometrů dlouhou stopu. 
Všechno někdy skončí. Skončil minulý rok a máme dojem, že utekl velmi rychle. 
Prožitky nenávratně končí v zapomnění. Vzpomenete si na nějaké události ze 
společnosti z minulého roku: 
Dominik Duka jmenován kardinálem. David Rath zatčen pro korupci. Padl absolutní 
teplotní rekord v historii tuzemských měření, když meteorologové v Dobřichovicích 
na Praze-západ naměřili teplotu 40,4 stupně Celsia. Ve Středozemním moři u 
pobřeží Itálie tragicky skončila plavba výletní třináctipalubové Costa Concordia. Sté 
výročí potopení Titaniku. Začal se prodávat nový operační systém Windows 8. 
Vzpomněli byste si na nějakou událost z roku 2002? Naše paměť selhává, ale Boží 
ne. Nikdy nebudeme zapomenuti, i když tužka našeho života dopíše.  
A nikdo z nás neví, jak dlouho bude naše tužka psát, kdy dopíše a vše se stane jen 
historií. To nevadí, protože my vkládáme i tuto budoucnost do Božích rukou. Je však 
důležité, aby tužka našeho života psala ke slávě Boží. Z lidského pohledu některá 
životní díla jsou na Nobelovu cenu, některá jsou jen pár málo povedených písmenek. 
To nevadí, pokud naše životní tužka dovedla napsat jeden důležitý dopis a ten byl 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dominik_Duka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kardin%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/David_Rath
http://cs.wikipedia.org/wiki/Korupce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rekord
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Meteorolog
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dob%C5%99ichovice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Praha-z%C3%A1pad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stupe%C5%88_Celsia
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edozemn%C3%AD_mo%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Costa_Concordia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Titanic
http://cs.wikipedia.org/wiki/Opera%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Windows_8
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Bohu: Pane, když mě tvoje ruka držela, bylo mi dobře. Dovol, ať na věčnosti mohu být 
ve tvé blízkosti.   
 

Šesté poučení:  

Co je vlastně nezbytné, když chceme, aby se něco napsalo? Může tužka sama napsat 
něco skutečně smysluplného? Je potřeba ruku, která by tužku vedla. Můžeme chtít 
dělat velké věci, ale nikdy nesmíme zapomenout, že existuje Ruka, jež chce řídit naše 
kroky.  
Umíme leccos krásného a hodnotného vytvořit, ale je lepší, kdy nás vede Jeho ruka. 
Jeho ruka není svěrák, který necitlivě stiskne, ale laskavá ruka matky nebo otce. 
Nyní na začátku nového roku je důležité pozvat Boha, aby nás vedl. Pak každé ráno 
se zasvětit této ruce na celý den. To je důležitější než úprava před zrcadlem než 
snídaně. To není plédování pro špinavé, rozcuchané a z hladu nevrlé věřící. To je 
upozornění na to, že naše tužka života zanechá kvalitní stopu tehdy, když bude 
vedena Bohem a k tomu pozvána při ranní modlitbě. 

Odevzdejme nyní ve svém srdci svoje životy nebeské ruce. 
 

Amen. 
 
 

RADUJTE SE, ŽE VAŠE JMÉNA JSOU ZAPSÁNA V NEBESÍCH 
Kázání bylo předneseno 14. června 2014 na okrskovém shromáždění v Ústí nad 

Labem. 
 

Text, Lk 10,17-20: Těch sedmdesát se vrátilo s radostí a říkali: „Pane, i 
démoni se nám podrobují ve tvém jménu.“ Řekl jim: „Viděl jsem, jak satan 
padá z nebe jako blesk. Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a 
po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí. Ale neradujte se z 
toho, že se vám podrobují duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána 
v nebesích.“ 

Přečtený text Lukášova evangelia nás zavádí do jásavé atmosféry, kterou prožívalo 
sedmdesát učedníků, když se vrátili ze své misijní cesty po Samařsku (TV 344). Ta 
evidentně byla podle jejich neskrývaných emocí velmi úspěšná. Ano, Bůh poskytuje 
mnohé příležitosti upřímně se radovat. Věřím, že i naše dnešní setkání mezi ně patří.  
 
Tématika vyslání a návratu Sedmdesáti je ojedinělá evangelijní látka. Nikde jinde ji 
nenalezneme. Zde Lukáš, společník apoštola národů – Pavla, vysílá všem nám 
pohanům nepřehlédnutelný vzkaz a povzbuzení. Zatímco Dvanáctka apoštolů 
v obdobném textu z Mt 10 nás svojí číslovkou odkazuje k misii mezi Židy, zvláště 
verš 6., naše sedmdesátka Ježíšových vyslanců připomíná sedmdesát národů světa 
z Gn 10 a odkazuje k Ježíšovu záměru přinést evangelium i neŽidům, jak ostatně 
znovu on sám vyjádřil před svým nanebevstoupením: Budete mi svědky v Samařsku 
a až na sám konec světa. Vyslání a návrat Sedmdesáti je povzbudivým textem o tom, 
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že evangelium má potenciál dostat se do všech koutů světa a svým účinkem přinést 
radost jeho šiřitelům a samozřejmě i jeho příjemcům. 
 
Zastavme se v tuto chvíli u Ježíšových slov Neradujte se z toho, že se vám podrobují 
duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. 
Rozhodně nechci zpochybňovat, že obdivuhodné vyhánění démonů představuje 
velmi významný projev Boží moci a že se za ním skrývá veliká radost uzdravených z 
velmi vážné nemoci a také radost těch, kteří toto uzdravení přinesli. Ale přesto – 
v Ježíšově poznámce lze vycítit určité upozornění. 
I my, Boží lidičkové, totiž tíhneme k tomu, že rádi vynášíme trumfy. Učedníky sotva 
můžeme obvinit z nadutého vyjadřování; nadšeně, avšak věcně říkají: I démoni se 
nám podrobují ve tvém jménu. Nezamlčují pravý důvod vítězství nad ďábelskými 
silami – Ježíšovu moc, nicméně také zmiňují i svoji roli – jsou šiřiteli vítězství Božího 
království nad silami zla. Nadšeně, nikoli však trapně okázale sdělují, že se jim 
podrobují nejvyšší duchovní síly. I tak Ježíš pokládá za velmi důležité upozornit na 
rizika srdečné a bezelstné prezentace úspěchů. Jak jsem řekl, máme sklon 
vynášet trumfy. 
S upřímnou radostí řekneme: K 31. prosinci 2013 nás bylo 18 028 796 členů, 
přičemž každou sobotu se zúčastní shromáždění až 30 000 000 dospělých, mládeže 
a dětí. Zatímco v roce 1863, tehdy jsme oficiálně vznikli jako církev adventistů s. d., 
připadal jeden adventista na 356 000 obyvatel naší planety, dnes na každého z nás 
vychází už jen asi 400 obyvatel tohoto světa. Jestliže jsme k dosažení prvního 
milionu potřebovali 107 let, dnes pokřtíme jeden milion za jeden rok. Bezelstně 
informujeme, že máme 112 škol vysokých, 1 900 středních a 6 000 základních, což 
představuje 1,75 mil. studentů a žáků. Těší nás, že na světě máme 172 nemocnic. A 
mohli bychom ve věcném tónu pokračovat dále. Avšak Ježíšova slova z Lk 10 nás 
vedou k tomu, abychom potom, co to bezelstně řekneme, se podívali Ježíšovi do očí 
a vyslechli si jeho korektiv. O něm až za chvíli. 
 
Vedle bezelstné radosti se v našich ústech také někdy nachází sebevědomá radost 
a tu považujeme za žádoucí svědectví víry. Je to tehdy, když řekneme: Jsme církev 
ostatku, máme pravé poznání apod. Kdybychom se takto nevyjádřili, považovali 
bychom naše svědectví za neúplné a možná i za zapření Božího vedení v minulosti. 
Potom, co vyslovíme podobná prohlášení, podívejme se Ježíšovi do tváře a 
vyslechněme si jeho slova Sedmdesáti.  
Letos si jako církev připomínáme významné výročí. Je to 170 let od Velkého 
zklamání v roce 1844. Určitě jste o tomto tématu někdy přemýšleli. Chybný uzávěr 
by byl: mýlili se millerité, my už pak nikoli. Toto sebevědomí je ale klamné. Jon 
Paulien, který zde v Čechách byl na Biblickém týdnu, ve své knize, Co Bible říká o 
konci času připomíná řadu mylných pomilleritských, tedy adventistických výpočtů 
doby Ježíšova návratu. Připomenu jen ty s jednodušší matematikou: Ježíš měl přijít 
znovu v roce 1884; protože lid nebyl v roce 1844 dostatečně připraven, muselo přijít 
40 let odkladu – jako 40 let putování Izraele po poušti. Další výpočet určoval, že Ježíš 
se vrátí v roce 1964, což bylo zpoždění o 120 let Noemova života v předpotopním 
světě. Tady nesmím zamlčet, že oficiální církev se od toho distancovala, ale členové 
tím žili. Jindy se adventisté nechali strnout znamením doby, jako když v roce 1888 
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přišel senátor Blair s návrhem nedělního zákona. Očekávání Kristova návratu 
mimořádně zintenzívnělo. Planoucí očekávatele musela mírnit i Ellen Whiteová. 
Apelovala: Neměli bychom se oddávat dobovým náladám... Nikdo není schopen 
předpovědět, kdy nastane konec světa. (1SM 189) A teď, připadá vám normální, že při 
každém znamení doby – při každém zemětřesení, při každé válce, při každém 
významném papežově kroku už 170 let pokaždé zdůrazníme, že Ježíš je už opravdu 
za dveřmi? Podívejme se Ježíšovi do očí, znovu si prostudujme jeho eschatologickou 
řeč v Mt 24 a 25. Tam se dovíme, že vypočítávat Ježíšův návrat je pro křesťana 
nepatřičné a že připravenost na setkání s ním se neodvozuje poznání času, jenž 
zbývá do jeho návratu, ale od jeho každodenního následování.  Je čas opustit 
bulvární přístup ke znamením doby a začít zodpovědně studovat proroctví. Je třeba 
přezkoumat a zkorigovat sebevědomou radost, když pozorujeme znamení doby. 
Přitom se vyvarujeme se frustrací, které pak zákonitě nastávají. 
 
Letos si církev v Evropě připomínala i další významné výročí – 100 let od 1. světové 
války. V jakém smyslu? V německém Friedensau se sešli odborníci a zabývali se 
naším tehdejším postojem k válečnému zabíjení. Měli pokornou odvahu říci, že 
vedoucí německé církve tehdy zklamali, když se nepostavili za členy, kteří odmítali 
zabíjet. V té době vzniklo největší odštěpení v církvi, které se dodnes nazývá 
reformace a které dnes má na světě více jak 50 tisíc členů. Vážím si současných 
představitelů obou německých unií, že dovedli vyznat mimořádně závažné 
pochybení svých předchůdců. Vážím si církve, která méně trumfuje a více slouží 
duchovním potřebám svých členů. Jsem hrdý na církev, která se umí vracet i 
k výročím, která nevyvolávají sebevědomou radost, ale která spíše volají k pokání. 
Vážím si církve, jež se dovede na sebe podívat Ježíšovýma očima a přijímat pro svou 
sebevědomou radost jeho korektiv. V takové církvi chci žít. 
 
Vedle věcné a vedle sebevědomé radosti ještě existuje radost zješitnělá – radost, 
která měla šanci pohladit a osvěžit nitro, ale stala se křečí a kyselým octem. Co 
tím míním? To, o čem vypráví příběh, který se odehrál pár dnů před evangelizací 
Sedmdesáti v Samařsku. Píše o tom Lk 9,49 (50). Jan si zde stěžuje: Mistře, viděli jsme 
kohosi, kdo ve tvém jménu vyhání démony, a bránili jsme mu, protože tě nenásleduje 
jako my. Zde ješitnost krade upřímnou radost ze spolupráce s Ježíšem. Tato žárlivost 
vyrůstá z duchovní pýchy; vede nás k tomu, že v našem programu dominuje kritika 
bludů a jejich nositelů, a ne pozitivní zvěst evangelia. Pohlédněme Ježíšovi do tváře. 
On nám řekne to, co řekl tenkrát Janovi: Uklidni se. Kdo není proti nám, je s námi. Plně 
se raduj ze spolupráce se mnou na šíření království nebeského a totéž dopřej i jiným. 
Všimli jste si? Jan shledal, že i někdo jiný, někdo, kdo nenáleží k jejich skupině kolem 
Ježíše, koná činy, které on a po něm i Sedmdesát považují za skutečné trumfy: 
vyhánění démonů. To mu žel vzalo radost z práce pro Ježíše. 
 
Jaký je smysl Ježíšových slov Neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové; 
radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích? Naším dnešním cílem nebude 
rozklíčovat výraz vyhánět démony, i když jsme již připustili, že se jedná o uzdravení 
ze závažné nemoci, a já nesměle dodávám – pravděpodobně z duševně duchovní. 
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Tak předně, Ježíšova slova nesmíme chápat jako zákaz radovat se ze všeho, co nás 
potěšilo, kromě z toho, že naše jména jsou zapsána v nebesích. Ježíšova slova jsou 
totiž typickým hebrejským vyjádřením, které nechce říct, že by se učedníci vůbec 
neměli radovat z moci nad démony, ale že je lepší, že je žádoucnější radovat se nad 
svým spasením. Je to obdobné vyjádření, jako že máme mít v nenávisti rodiče, 
manželku a další příbuzné, když chceme být Ježíšovými učedníky (Lk 14,26 K); ve 
skutečnosti je nemáme přestat milovat, ale bude to méně než Ježíše, protože on je 
náš Pán. Ježíš tedy neodmítá naše legitimní důvody k radosti, on jim jen chce dát 
správné místo.  
 
On si dokonce přeje, abychom projevovali radost a mluvili o tom, co nás potěšilo. 
Jásavým slovům Sedmdesáti Pane, i démoni se nám podrobují ve tvém jménu proto 
nelze nic vytknout.  Jsou legitimní, ba žádoucí – ve smyslu pozdějších Pavlových slov 
Filipským: Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se (4,4). Ježíš tedy chce, 
abychom se těšili z toho, co se zdařilo, a z toho, co patří do Božích zdrojů potěšení. 
Co víc, chce, abychom naše vyjadřování orientovali na pozitivní věci, na to, co 
působí legitimní radost. Máme být prodchnuti podstatou evangelia, podstatou 
dobré či radostné zprávy. Naše přemýšlení a naše slova mají mít pozitivní, 
optimistický, radostný obsah. Tím rozhodně nechci říci, že by křesťan vůbec neměl 
mluvit o smutných skutečnostech a že by nikdy neměl vyslovit kritická slova. To 
rozhodně ne! Ale vedle Golgoty však evangelium hovoří i o zmrtvýchvstání a 
slavném nanebevstoupení, mám-li použít symbolickou zkratku! Dejme si 
předsevzetí, že nezačneme mluvit o nepříjemných věcech, dokud si neuvědomíme 
ty potěšující a dokud nebudeme prodchnuti radostnou září evangelia. Tedy radovat 
se, mluvit pozitivně, ale s vědomím toho, co je vyšší radost před Pánem.   
 
Co je v Ježíšových očích vyšší radost než vyhánění démonů? Je to to, že naše jména 
jsou zapsána v nebesích. Předpokládám, že pro nás nejsou tato Ježíšova slova 
složitá. Vzpomínáme si na Janovo líčení posledního soudu ve Zjevení: Viděl jsem 
vzkříšené mrtvé, malé i velké, stát před tím trůnem. Moře, smrt i její říše vydaly své 
mrtvé. Byly otevřeny Knihy skutků a Kniha života a byli souzeni podle svých činů. Smrt 
a její pomocníci skončili v moři plamenů. Toto ohnivé moře je druhá, věčná smrt. Tam 
skončí každý, jehož jméno není zapsáno v Knize života. (SNC 20,12-15) Z Janova textu 
plyne, že být zapsán v Knize života nebo podle Lukáše být zapsán v nebesích znamená 
být spasen, být zachráněný od věčné smrti pro věčný život. Lukáš použil pro slovo 
zapsána dosti specifický slovesný tvar – perfektum, který bychom mohli 
parafrázovat: jména byla zapsána a zůstávají zapsána. V tom je důležité poučení: 
máme soustavně utvrzovat svoje spasení, neustále prožívat své následování Ježíše. 
Nestačí vstoupit úzkou branou, je nezbytné stále jít po úzké cestě. Dnes jsme přišli 
na toto místo, abychom se znovu posílili pro své následování u Ježíše, pohlédli mu 
do očí a požádali: Pane, zbav nás únavy, dej nám novou sílu. 
 
V čem je riziko zaměřenosti na své úspěchy? Naznačují to Ježíšova slova 
v Matouši 7,21-23: Mnozí mi řeknou v onen den: Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu 
neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili 
mnoho mocných činů? A tehdy jim prohlásím: Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, 
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kdo se dopouštíte nepravosti. Minulé prorokování, vymítání zlých duchů, konání 
mocných činů samo o sobě nemusí pravdivě vypovídat o našem aktuálním 
duchovním zdraví. Nad prorokování, nad vymítání zlých duchů a nad konání 
mocných činů v minulosti je naše současná jistota, že Pán Ježíš nás důvěrně zná a my 
jeho a že tato jistota není vsugerovaný klam, ale každodenně prožívaná zkušenost. 
Při setkání s Ježíšem, podobném jako toto, můžeme mu pohlédnout do tváře a zjistit, 
zda nepodléháme sebeklamu úspěchu nebo jiné iluzi. 
 
Na závěr bych chtěl, abyste věnovali svoji pozornost slovům ze začátku 10. kap., 
jimiž Lukáš popisuje vyslání Sedmdesáti: Poslal je před sebou po dvou do každého 
města i místa, kam měl sám jít (10,1). Je žádoucí, aby s naší přítomností přicházel 
Ježíš, aby lidé po setkání s námi zatoužili poznat Ježíše blíže. Nemylme se, ne vždy, 
když lidé odmítají naše svědectví, odmítají samo evangelium. Třeba nechtějí mít nic 
společného s jeho netaktním, samolibým, pokryteckým a podivínským nositelem. 
Kdy se i při nás naplní slova: Poslal je před sebou? Bude to např. tehdy, když 
nebudeme sebevědomě vynášet trumfy, které zmiňovaly naše texty – prorokování, 
vyhánění démonů a konání mocných činů; promiňte, my máme dnes svoje vlastní 
osvědčené trumfy. Ježíš půjde velmi rád za námi a s námi, když budeme konat jeho 
spravedlnost. Tady narážím na slova jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti; 
protikladem nepravosti je totiž spravedlnost. Ježíšovská spravedlnost je zřetelně 
popsána v Mt 25: sytit hladové, napojit žíznivé, ujímat se potřebných, odít nahé, 
navštívit nemocné a lidi ve vězení a spoustu dalších ctností orientovaných na 
bližního a na Boha, a samozřejmě zvěstovat evangelium záchrany. 
 
Ježíš vám dnes říká: Je dobře, že jste se vrátili, jako kdysi oněch Sedmdesát. Je dobře, 
že mi říkáte svoje starosti i radosti. Je dobře, že nasloucháte mým naučením a že si 
uvědomujete své nedokonalosti. To nejdůležitější, co vám chci teď říct je to, co jsme 
řekli Sedmdesáti: Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Proto jsem 
přišel na svět! 
 

Amen. 
 

 

VYKROČTE JISTÝM KROKEM 
Revidovaný text kázání předneseného 11. října 2014. 

 
Texty ke čtení: Iz 60,1-3.5a, Žd 12,12.13.22-24 
 
22. října uplynulo 170 let od zásadní krize našeho společenství víry, od tzv. Velkého 
zklamání. V roce 1844 žhnoucí víra adventistů v Ježíšův návrat na zem byla 
v jedinou noc smetena a nahrazena hlubokým rozčarováním a intenzivní frustrací. 
Ze spáleniště nadějí však Bůh dal povstat společenství zprvu tak malému, že se samo 
nazývalo malé sádce či hrstka, ale, světe, div se, které dnes má na celém světě přes 
18 milionů členů; toto čerstvé číslo je bez sympatizantů, mládeže a dětí. Informace 
o početním růstu církve ve světě je jistě důvodem k chválení Boha, ale není plnou 
pravdou o našem evropském či dokonce českém církevním makrosvětě.  
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Nejeden z nás v této době přemýšlíme o cestě, jíž církev prošla od historického 22. 
října, a klademe si otázku, kam toto společenství víry spěje a jaké problémy je 
provázejí. Ptáme se, Co paralyzuje naše osobní křesťanství a co je třeba změnit 
v osobním nebo církevním životě, abychom byli autentickými Ježíšovými 
učedníky? A na naše vážné a rozhodně oprávněné otázky nalézáme různé odpovědi! 
Při tom pokorně připouštíme, že nejednou máme zemdlené ruce i klesající kolena, 
a to jako jednotlivci tak jako církev, a že nás z toho bolí srdce. 
 
Dnes si dovolím položit důraz Boží výzvu: Posilněte proto své zemdlené ruce i 
klesající kolena a vykročte jistým krokem, aby to, co je chromé, docela 
nezchromlo, ale naopak se uzdravilo. Nechci se dnes zabývat tím, co nás konkrétně 
v detailu trápí, ale chci po vzoru pisatele epištoly Židům postavit před naše zraky 
víry fundamentální skutečnosti, které rozhodně mají moc posílit naše ochablé ruce 
a podlamující se kolena a uzdravit to, co je v našem duchovním životě 
porouchané.  Věnujme se tedy našemu textu z epištoly Židům a poznejme 
fundament, který měl sílu podržet církev v prvním století a rozhodně má sílu nás 
podržet na Boží cestě třeba dalších 170 let. 
 
Nejdříve autor epištoly připomíná, co kdysi motivovalo Izraelce v jejich následování 
Boha. Text verše 18.19 a 21 říká: Nestanuli jste jako Izrael před tím, co je 
hmatatelné: před hořícím ohněm, temnotou, mrákotou, bouří, zvukem polnice a 
před hlasem Božích slov, při němž posluchači prosili, aby toho byli ušetřeni… 
Pohled na to, co viděli, byl tak hrozný, že Mojžíš řekl: Třesu se hrůzou a děsem. A 
Ex 20,19 upřesňuje: Řekli Mojžíšovi: Mluv s námi ty a budeme poslouchat. Bůh ať 
s námi nemluví, abychom nezemřeli. Zážitek pod horou Sinaj, kdy se Bůh při 
vyhlašování Desatera zjevil ve svém úžasném majestátu, byl tak mocný, že se Izrael 
okamžitě zavázal ho poslouchat a netoužil znovu opakovat svoji adrenalinovou 
zkušenost. Text nerozebírá další důvody pro následování Boha, jen připomíná ten, 
který sami Izraelci pod Sinají považovali za rozhodující.  
 
Pak autor epištoly Židům předkládá těm, kteří mají jako my ochablé ruce a 
podlamující se kolena, obraz jiné hory – novozákonní. Čtěme znovu text od verše 
22, ale ve znění, které je blíže řeckému: Přišli jste k hoře Sion a městu Boha živého, 
nebeskému Jeruzalému, a k myriadám andělů v slavnostním shromáždění, 
k církvi prvorozených zapsaných v nebesích, a k Bohu, soudci všech, k duchům 
spravedlivých dosáhnuvším cíle a k prostředníku nové smlouvy Ježíši, jehož 
očišťující krev volá silněji než Abelova. Tato scéna, která nám adventistům něčím 
připomíná nebeskou svatyni či nebeský trůnní sál, uvozuje šest výroků, šest 
základních myšlenek křesťanství, které dodnes mají potenciál podržet církev i 
jednotlivce a uzdravit rány a nemoci, které jsme utržili na své cestě pod praporem 
adventizmu. 

 
První výrok zní: Přišli jste k hoře Sion a městu Boha živého, nebeskému 
Jeruzalému 
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Pojmenování hora Sion je v bibli synonymem pro Jeruzalém. Ve skutečnosti se tak 
jmenoval horský hřeben, na kterém se nacházela původní jebuzejská pevnost. Sion 
z našeho textu označuje nebeský Jeruzalém. Toto pojmenování odkazuje k něčemu 
nadskutečnějšímu než jsou Janovské zlaté ulice ze Zjevení, perlové brány a hradby 
z jaspisu. Výraz nebeský Jeruzalém bychom mohli nahradit výrazem Boží království 
ze slovníku evangelií. Onen nadpozemský svět je paralelní k našemu a je neviditelný, 
nicméně našeho se dotýká. Jednou však se na chvíli a neopakovatelně prolnul 
s naším a my lidé jsme ho uviděli zblízka. Onu mimořádnou zkušenost nazýváme 
vtělení Božího Syna, představitele onoho království, které není z tohoto světa, jak 
slyšel Pilát. I apoštolové je nějak přibližovali. 
 
Hořící oheň, temnota, mrákota, bouře a zvuk polnice z pod Sinaje byly vystřídány 
vlídností, pokojem a láskou, které vycházely z osobnosti Ježíše, když mluvil na 
horských loukách a v městech Galileje. On zpřístupnil lidem Toho, který nezřídka 
zůstal nepoznán a skryt v hrůzunahánějícím ohni Sinaje. On přiblížil milující Boží 
majestát. Jeho slova plná posily a povzbuzení, jeho činy přetékající milosrdenstvím 
a soucitem rozhodně byly jak z jiného světa. Ježíšova mise také byla praktickou 
demonstrací poměrů, které panují v onom světě – tam nemá nadvládu jakákoli 
nemoc, tam jsou naplňovány všechny legitimní potřeby mužů, žen a dětí, tam živly 
přírody neohrožují člověka, tam smrt nemá místo. 
 
Nebeský Jeruzalém, nebo chcete-li Boží království, jsou tak nepochybné, jak nesporný 
je Ježíš a jeho působení na této zemi. My jsme k této jistotě přistoupili s oddanou 
vírou a na rozdíl od Izraelců pod Sinají voláme: Promlouvej k nám, ty máš slova 
věčného života. Touto naší oddanou vírou nemůže otřást ani naše nemoudré a 
tápající hledání vedlejšího aspektu evangelia, jako tomu bylo v roce 1844. Naše 
zornice víry musí hledět na to podstatné – to je Ježíš, v němž nám tak úžasně 
promluvil Bůh, a to ostatní, co se týče důležitosti, je méně významné, hodné jen 
periferního zájmu. Je povzbuzující, že Bůh nás přizval ke svému báječnému světu, 
jejž epištola Židům nazývá nebeským Jeruzalémem a Ježíš Božím královstvím. Tento 
nezpochybnitelný fundament dodá jistotu našim krokům i v budoucnosti.  
Druhý povzbudivý výrok z našeho textu zní: K myriadám andělů v slavnostním 
shromáždění (PNS: k myriádám andělů ve všeobecném shromáždění; Petrů: vznešené 
shromáždění obrovského množství andělů; Col: k přemnoha tisícům andělů, 
k slavnostnímu to shromáždění; Holman: to myriads of angels in festive gathering)             
 
Dříve než rozklíčujeme význam tohoto výroku, chci upozornit na zvláštní sktrukturu 
našeho textu. Oněch šest výroků můžeme uspořádat do dvou sloupců, kdy v prvním 
sloupci je nebeský Jeruzalém, církev a mrtví věřící a v druhém trojice – andělé, 
Bůh a Ježíš.  
 
Prvním členem uvedené nebeské trojice jsou andělé. Bible tyto bytosti neviditelného 
světa představuje jako Boží služebníky, jejichž hlavním úkolem je vytvářet 
podmínky pro spasení člověka. Žd 1,14 Při přípravě tohoto kázání jsem byl osloven 
postřehem knihy Touha věků (449), který zdůrazňuje zasunutý aspekt jejich 
působení: Andělé nebeští procházejí zemí křížem krážem a snaží se utěšovat 
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zarmoucené, chránit ty, kdož jsou v nebezpečí, a získávat lidská srdce pro Krista. 
Nikoho ho nepřecházejí, nikoho nepomíjejí. Bůh nedělá rozdíl v lidech a pečuje 
stejně o všechny duše, které stvořil. Ve svém egocentrickém přemýšlení bych mohl 
zapomenout, že svého anděla mají všichni lidé. To je myšlenka, která rozhodně může 
povzbudit naše bolavé srdce. Kdyby se matka zapomněla nad svým pacholátkem, Bůh 
se nezapomene (Iz 49,15): posílá své anděly. Daniel používá pro tuto aktivitu obraz 
ohnivé řeky, která soustavně vytéká od Boha (Da 7,10). 
 
Opusťme myšlenku, že andělé z neviditelného světa působí ve prospěch jednotlivců 
v našem světě, a pronikněme do významu scény myriád andělů v slavnostním 
shromáždění. Tento výjev nás nejdříve udiví výrazem myriády. Řekové neznali 
vyšší číslovku, než je myriáda – to je 10 000. Myriádami pak vyjadřovali nespočetné 
množství. Co je to za množinu andělů a při jaké příležitosti ji epištola Židům 
zachycuje? Napoví nám to Daniel 7,10: Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho 
(od Věkovitého na trůnu), tisíce tisíců sloužily jemu a desetitisíce stály před ním. 
Zasedl soud a byly otevřeny knihy. A dále verš 13 a 14: Hle, s nebeskými oblaky 
přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu. A byla 
mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé...  A ve Zj 
12,10 patmoský vidoucí Daniela doplňuje: Nyní přišlo spasení, moc a království 
našeho Boha i vláda jeho Mesiáše, neboť byl svržen žalobce našich bratří… Když 
shrneme: Slavnostní shromáždění myriád andělů se koná, aby zhodnotilo onu 
Ježíšovu misi na tomto světě a vládu, kterou zde reprezentoval, a také aby podle slov 
Ježíše posoudilo působení knížete tohoto světa (J 12,31; 16,11 cf. Dn 7,10.1). Celé 
andělské nebe v soudním řízení brzy po nanebevstoupení uznává Ježíše jako krále 
naší země a jako vítěze nad knížetem tohoto světa. Tato povzbuzující skutečnost je 
tedy potvrzena myriádami svědků.                                                                                        
 
Když epištola Židům říká: K myriadám andělů v slavnostním shromáždění, tak 
zároveň jemně naznačuje, že započala poslední fáze plánu spasení. Teď už jen zbývá 
radostně vyhlížet okamžik, až se tito andělé sformují do jiného seskupení – aby 
doprovázeli Ježíše při jeho návratu na zem. (Mt 24,30.31) 
 
Třetí povzbudivý výrok z našeho textu zní: K církvi prvorozených zapsaných 
v nebesích 

 
Izrael pod Sinají slyšel: Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat, budete mi 
zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země. Budete mi 
královstvím kněží, pronárodem svatým. Ex 19,5.6 Takto Bůh Izraeli pomocí třech 
obrazných pojmenování přiblížil jeho poslání. Zde epištola Židům k témuž účelu 
používá výraz ekklézia, který navozuje myšlenku shromáždění, které se sešlo na 
výzvu. Identita křesťanů záleží v tom, že na Boží zavolání vyšli a vytvořili zvláštní 
společenství. Bylo to Kristovo evangelium, které shromáždilo novozákonní Boží lid. 
Pozemská církev prostě není čirý sociologický fenomén, který je produktem 
náboženského vření v dějinách. Vznikla z Kristova podnětu. O církvi adventistů také 
můžeme říci, že i kdyby byla pouze výsledkem náboženského varu v 19. století v 
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Americe, jakože není, vždy se znovu snažila podřizovat Kristovu evangeliu, vždy 
naslouchala jeho znovuustavujícímu a korigujícímu slovu.   
 
Jako přívlastek ke slovu církev v našem textu stojí výraz prvorozených. Co tím nám 
chce autor epištoly sdělit? Tím, že náležíme ke Kristovu lidu, dostává se nám 
předností ale také závazků.  
 
Dnes se však nezastavíme u této myšlenky. Chceme se však pozdržet u slov 
zapsaných v nebesích. Tento výraz v naší paměti vyvolává verš 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. Jak je také vidět 
z Pavlova dopisu Filipským (4,3), křesťané převzali starozákonní víru, že existuje 
Boží registr kandidátů věčného života. (Ex 32,32; Da 12,10; cf. Da 7,10) Ostatně to 
učil i Ježíš. (Lk 10,20) Poznámka na okraj – zapisovat, kniha, vymazat jméno – to 
všechno jsou jen obrazy nebeských skutečností! Ideu, jsem přesvědčen, chápeme. 
Kdy se tam zapisuje jméno člověka? Zásadní chvíle známe: obrácení a křest, ale také 
různé jiné momenty v životě, kdy se člověk principiálně postaví na stranu dobra, na 
stranu hodnot Božího království.  Do kdy je tam zapsané jméno? Do soudu, o kterém 
mluvilo Zj 3,5. Jen tak na okraj, v Janově scéně soudu se opět setkáváme s Trojicí 
nebeských autorit jako v našem textu z epištoly Židům. Ježíš toho, kdo zvítězí, 
symbolicky oděje rouchem, což je obraz darované dostatečnosti pro nebe, a vyzná 
před Bohem a anděly, že ho chce mít u sebe po celou věčnost, a jeho jméno zachová 
v knize života. To je povzbuzující skutečnost!  On nás pozval a touží s námi sdílet 
věčnost! 
 
Znovu chci zdůraznit: lidé jako vy a já jsou pro Krista důležití – věrouka nebo 
důstojnost církve jsou mnohem, mnohem méně. Jan Paulsen, vám dobře známý 
bývalý předseda Generální konference, v zářijovém čísle časopisu pro duchovní, 
v časopise Ministry, píše: Ježíš přišel zachránit lidi, ne věroučné výroky nebo 
učení církve. Tyto věci jsou tu proto, aby sloužily Kristově poslání a ne naopak. 
Radujme se, že jsme přistoupili ke Kristově církvi prvorozených, což jsou především 
lidé. S námi chce být Ježíš po celou věčnost. 

 
Čtvrtý povzbudivý výrok zní: K Bohu, soudci všech 
 
Soudce je pro nás dnes představitel a záruka nestranné právnosti. Bůh bible je však 
pro naše moderní chápání poněkud mimo naše kategorie, on je totiž něco více než 
soudce, on je zároveň zastánce.  Nesčetněkrát bible tuto Boží dvojí zaměřenost 
připomíná, někdy ji líčí nepochopitelně, až se to jeví pro právo samo jako 
nedůstojné. Klasická ilustrující situace je soud nad Sodomou a Gomorou. Který 
soudce by dnes po tom, co vynese rozsudek, ještě nechal licitovat o podmínkách 
případného stažení rozsudku! Žádný, ale Bůh miluje lidi a chová se tak. Tato jeho 
angažovanost však nevyvolává u lidí vždy pozitivní ohlas. Proto si Kazatel hluboce 
povzdechne: Poněvadž nad zločinem není hned vykonán rozsudek, tíhne srdce 
lidských synů k páchání zla. Kaz 8,11 Proto bible nabízí i jiný obraz Boha, Boha 
s laskavou i zlobnou tváří. Tato skutečnost je symbolicky vyjádřena při odchodu 
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Izraele z Egypta v Ex 14,19.20 B21: V tom se Boží anděl, který kráčel před 
izraelským táborem, pohnul a šel teď za nimi. Vstoupil mezi egyptský a izraelský 
tábor. Jedněm byl oblakem a tmou, ale druhým osvěcoval noc. Boha nelze stále 
podceňovat. On se může stát i ohněm spalujícím. 
 
Chápeme, že Bůh jako soudce stále vyvolává některé závažné otázky. Aby odstranil 
všechna ALE, učinil dechberoucí a obdivuhodné kroky. Jako garant práva sám se mu 
podřídil. Neodhlasoval si imunitu a nepostižitelnost. Svá rozhodnutí vystavil kritice 
andělů a uchází se o bezúhonnost před zákonem jako kterákoli svobodná bytost ve 
vesmíru. Teologové mají pro to odborný výraz: teodicea, soudní řízení, v němž Bůh 
dokazuje svoji vlastní spravedlnost. On doposud obstál a ještě obstojí.  Nadto 
vystavil svoji nejbližší bytost všem požadavkům zákona. Apoštol Pavel galatským 
křesťanům píše (4,4): Když se naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, 
narozeného z ženy, podrobeného zákonu. Těchto několik slov nám dává důvěru 
v Boha jako spravedlivého soudce. Spravedlnost má neskonale kvalitního garanta. 
On dovede prosadit právo.  

 
Pátý povzbudivý výrok zní: K duchům spravedlivých dosáhnuvším cíle (EP: 
zesnulým) 
 
Pro křesťany smrt není tragédie. Mají naději na věčný život. Toto jejich doufání není 
jen velmi užitečné placebo, které zajišťuje, aby jejich život měl jistý směr a motivaci 
pro překonání krušných dní, a které funguje jako Polárka, jež sice umožňuje 
spolehlivou orientaci, ale na které nikdy nohy člověka nespočinou. Tomu tak 
s biblickou nadějí na vzkříšení není. Jména Lazar, dívenka kafarnaumského 
představitele synagogy, týnejdžr z Naim spolu se jménem Ježíš nám dávají 
nezcizitelnou jistotu, že zesnulí spravedliví dojdou vzkříšení těla. 
 
Co znamenají slova, kteří již dosáhli cíle? Odkazují k završení života. Po smrti se 
už totiž neusiluje o vítězství v křesťanském životě, je dobojováno.  Ovšem některé 
překlady, jako např. BK, Žilka, Jeruzalémská bible, poukazují na určitý aspekt 
završení životní dráhy: kteří byli učiněni dokonalými, došli dokonalosti. Tyto 
překlady vlastně jen doplňují ten předcházející: kteří úspěšně završili svůj život. V 
duchu takového pochopení vyznívají např. Pavlova slova: Přišel čas mého odchodu. 
Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne 
připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý 
soudce. (2Tm 4,6-8) Pozoruhodné na výroku Přišli jste k zesnulým spravedlivým, 
kteří úspěšně završili svůj život, ale je, že může být chápán nejen jako soukromá 
křesťanova přesvědčenost, že dožil naplněným životem, ale i jako objektivní 
hodnocení nebe. Já si tuto druhou myšlenku dovolím zvýraznit překladem: Přišli 
jste k zesnulým spravedlivým, o kterých nebe říká, že úspěšně završili svůj život. 
To je pozoruhodná myšlenka hodná promýšlení. Jak říká začátek Žd 12, máme před 
sebou zástup svědků opravdové víry. Není ukončen posledními hrdiny 11. kapitoly. 
Další zesnulí věrní křesťané mají svědectví nebe, že úspěšně došli k cíli a jen 
očekávají na vzkříšení. Ozvěnu tohoto ujištění skutečnosti můžeme spatřit v tom, jak 
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se Hospodin představuje: Já jsem Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. Bůh nás slovy 
epištoly Židům povzbuzuje: Patříte k dobré společnosti. 

Poslední posilující výrok zní: K prostředníku nové smlouvy Ježíši, jehož očišťující 
krev volá silněji než Abelova 
 
Bůh pečuje o svůj lid obzvláště v přechodových dobách, protože bývají nebezpečné. 
Takovou zlomovou dobou bylo první století se svojí výzvou pro židovské křesťany, 
s výzvou Pryč od levitské bohoslužby a s faktem, že bude zničena 1000 let stará 
materiální stránka této bohoslužby – Jeruzalémský chrám. Autor epištoly Židům 
svým slovem pomáhá zvládnout tuto turbulentní chvíli a staví do popředí Ježíšovu 
krev v novém smluvním uspořádání. Dějiny potvrzují, že lék zapůsobil.   
 
Každé další století mělo své vlastní problémy a křesťané je zvládali, nebo také ne. Co 
je ale pravda, že Bůh vždy nabídl křesťanům nový svěží pohled na Ježíše. I nám 
adventistům nabídl uzdravující pohled na golgotského Beránka. Pro připomenutí, 
tuto Boží pomoc zprostředkovávaly v kritický čas církve knihy Touha Věků, Cesta ke 
Kristu a také hnutí, které je charakterizováno letopočtem 1888, kdy se konalo 
velevýznamné setkání v Minneapolis. 
 
My si dnes připomínáme 170 let vzdálené Velké zklamání. Jestliže máme formulovat 
naučení z roku 1844, jak je chápeme s odstupem let, tak řekneme: i hluboce věřící a 
autentický křesťan se může zásadně mýlit; druhý příchod je radikální historická 
událost před námi, jejíž čas je nám skryt; Ježíš je v nebi na Boží pravici a koná, 
obrazně vyjádřeno, velekněžskou službu; jako nové společenství víry přijímáme 
poslání zvěstovat věčné evangelium; máme silné přesvědčení, že nás vede Bůh, i 
když si to někdy dokazujeme méně šťastnými teologickými argumenty. Přicházejme 
znovu k původci naší víry a čerpejme posilu z nového pochopení jeho osoby. 
Izajášovsky řečeno: To je ta sláva, která má vzejít nad námi, a když to spatříme, 
rozzáříme se a naše ustrašené srdce se radostně rozbuší.  
 
Závěr: Naše setkání nad textem epištoly Židům mělo posílit naše ochablé ruce a 
podlamující se kolena a pomoci, abychom vykročili jistým krokem. K tomu nám 
měl dopomoci svěží pohled na to, co představuje a znamená nebeský Jeruzalém, 
slavnostní shromáždění andělů, Kristovi lidé v církvi, spravedlivý Bůh se svým 
soudem, zesnulí křesťané a Kristus jako řešení pro církev v každém století. 
Vyjděme tedy jistým krokem. 
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