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Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše 

Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha 

svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, 

ukřižován umřel a pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne 

vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce 

všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha 

svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění 

hříchů, vzkříšení těla a život věčný. 

Amen

Apoštolské vyznání 
víry

J A K  N Á S  F O R M U J E  K Ř E S Ť A N S K Á  V Í R A
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Začínáme podzimní cyklus výkladů apoštolského vyznání víry, které před 

námi rozvíjí biblický příběh, který je zároveň příběhem celého světa – 

od stvoření světa až po věčnost před námi. Zároveň je také typické, že 

mluví o třech osobách svaté Trojice. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, St-

vořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se 

počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, 

ukřižován umřel a pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, 

vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde 

soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství 

svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen

Každé z 12 částí je věnováno jedno nedělní kázání a navazující čtvrteční 

biblická hodina. Tento týden je tedy věnován Božímu stvoření. Donedáv-

na smíchovský kazatel Broněk Matulík se mi moc omlouval, že nemůže 

přijít v neděli s ohledem na své povinnosti ve sboru v Praze 1, ale přijal 

pozvání alespoň k biblické hodině a to právě tento týden. Jeho nadpis zní: 

Boží stvoření není omyl. V jednotlivých kázáních budeme sledovat, jak nás 

křesťanská víra formuje. Nejde tedy předně o naše názory, ale jací jsme 

díky tomu, že věříme v Boha, který stvořil náš svět a celý vesmír. Řeknu 

rovnou ty zásadní vlivy, které na nás víra ve Stvořitele nebe i země má:

• Vděčnost a také spokojenost. Protože svět má svůj počátek v rukou 

dobrého Boha, je především dobrým stvořením. Stvoření je dobrý 

dar od Boha.

• Nebát se nazývat zlo zlem. Víra v Boha stvořitele často dostává 

podobu ostrého protestu – Bible nás učí nazývat zlo zlem a být v tom 

odvážní a důslední.

Ale to předbíhám…
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Začnu tím, čeho jsem byl někde svědkem – slovíčko pro děti nebo pro 

mládež. Dotyčný člověk mluvil o tom, jak nás Bůh stvořil a že je dobré 

přijímat to, jací jsme, z Boží ruky. Slovíčko znělo hezky a určitě potěši-

lo. Seděli tam holčičky ve vypraných a nažehlených sukničkách, šikovní 

kluci, kteří kromě zlobení dokázali i leccos vyrobit a možná i spravit, 

žádné z dětí nepropadalo, některé asi mělo ADHD, ale vlastně to všechno 

byli hodné děti ze spořádaných rodin. Ano, Bůh nás stvořil a můžeme 

proto radostně přijímat Boha jako našeho stvořitele.

Jak by asi stejný člověk mluvil, kdybychom ho postavili před trochu ji-

nou skupinu dětí a mládeže: Kluk, který se hrozně rád pere a nejlépe, 

když z toho druhého pak teče krev; ani si nepamatuje, kdy to zažil po-

prvé, protože život na ulici prostě takový je; on v tom je dobrý, takový 

je jeho život. Holčička, kterou opakovaně zneužil jeden strejda a která si 

také v důsledku těchto těžkých zkušeností vůbec o sobě nemyslí, že by 

ji někdy mohl někdo mít opravdu rád. Jeden kluk se narodil tak, že si ho 

maminka pořídila proto, aby se dostala z finančních problémů, ale moc 

to nepomohlo; tak ho dala pryč; vyrostl po ústavech (ale měl tam jed-

nu hodnou tetu vychovatelku). Dvanáctiletý kluk, který samopalem coby 

dětský voják zastřelil tolik lidí, že je ani nedokáže spočítat.

Jak tyto děti budou chápat důvěru k Bohu stvořiteli? To slovíčko pro ně 

bude třeba hodně zásadně předělat, abychom ho mohli říkat této druhé 

skupině dětí. Proč? Protože již to první slovíčko pro děti nebylo biblické. 

A také nebylo realistické.

Věříme, že Bůh stvořil tento svět, že je to dobrý Bůh. Také jeho stvoření je 

dobré. Zároveň v životě potkáváme tolik trápení, utrpení, bolesti a přímo 

zla, které je tak neoddělitelně součástí tohoto světa. A Bible říká poctivě 

S K U P I N K A  D Ě T Í  A  M L Á D E Ž E
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a pravdivě obojí – svět je dobrý, vzešel z ruky dobrého Boha, přitom je 

zlý, hříšný, nepřátelský

V Ý K L A D  Ž A L M U  1 9

Máme v Bibli mnoho odstavců, které popisují Boží dobré stvoření. První 

dvě kapitoly Bible. Nebo ty tzv. stvořitelské žalmy – č. 8, 104, několik 

žalmů kolem čísla 95. Na druhé straně máme v Bibli mnoho stran, které 

popisují ty problémy, marnost, hříšnost, zacyklenost, sobectví. My jsme 

dnes četli Žalm 19 a část dopisu do Kolos. Je to jeden z textů, v kterém se 

obojí spojuje – Boží dobré stvoření, přitom poničené zlem. (Dalšími jsou: 

J 1,1-5, Ř 1,16-25, volání moudrosti v Př 8.)

Na žalmu 19 je důležité vnímat, jak začátek žalmu souvisí s prostředkem 

a se závěrem. Ta báseň má evidentně tyto tři části:

• První naslouchá hlasům, kterými příroda ukazuje na Boha.

• Druhá děkuje Bohu za jeho Zákon, moudrost, přikázání.

• Třetí ukazuje, jak světlo přírody i Boží slovo jsou pomocí při zápasu 

se zlem v nás samých i ve společnosti.

Čtěte žalm 19, přemýšlejte nad tím, jak jednotlivé části této básně tvoří 

hluboký vhled do naší situace. Pokud vám to bude připadat nesrozu-

mitelné, proste Boha: Pomoz mi tomu žalmu rozumět, prosím, rád bych viděl 

svoji situaci ve tvém světle!

Zmiňoval jsem skupinku dětí a mládeže s tak závažnými životními 

příběhy, že u nich nejde jen tak říct „Bůh nás stvořil a můžeme se z toho 

radovat“. Je totiž zřejmé, že zlo ve světě se nás dotýká víc než dost. 

Závěrečné čtyři verše žalmu to říkají takto:
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• Hlas stvoření, Boží zákony a moudrost jsou pro tvého služebníka 

poučením, má odměnu hojnou (19,12). Poučení je třeba. Člověk se 

nerodí jako čistý nepopsaný list. Potřebujeme naslouchat hlasu st-

voření i Božím zákonům. Navíc poučení je k dispozici – proto je tak 

důležité, čemu se učí nová generace doma i ve školách!

• Kdo může rozpoznat bludy? Očisti mě od toho, co je mi skryto! (19,13) 

Nesednout na lep je prakticky nemožné. Učíme se metodou pokus / 

omyl a přitom zabředneme do mnoha problémů.

• Hodně nám v životě zavaří zlí lidé, které potkáme. Žalmista prosí 

o ochranu před jejich nadvládou: Před opovážlivci chraň svého 

služebníka, nedopusť, aby mi vládli. (19,14a)

A má před sebou konkrétní cíl: Pak budu bez vady a shledán čistý, prost 

množství nevěrností. Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám 

v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj! (19,14b-15) Hlas stvoření 

i Boží Slovo v Bibli ukazuje směřování – čistota, věrnost, v řeči i v srdci.

Posledním slovem žalmu je … vykupiteli můj! Toto slovo se v Bibli začalo 

používat o Bohu, když vyvedl Hebrejce z egyptského otroctví. Žalm končí 

pohledem na vykupitele. To je totiž Boží odpověď na směs dobra a zla ve 

světě.

Součástí našeho světa je tichý hlas, který svědčí o Bohu. A jsou tu také 

příběhy těch, ke kterým Bůh mluvil a jednal s nimi (Bible). Teď jsme si 

prošli, jak to žalmista spojuje dohromady – Boží dobré stvoření, přitom 

zahrnuje řadu problémů, omylů, násilí a nevěrnosti. A žalmista má odva-

hu říci na rovinu, že v Božím stvoření jsou věci, které nejsou dobré, byť 

stvoření ukazuje na Boha.
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Je zajímavá věc, že některá náboženství nebo životní filozofie vykládají 

zlo a utrpení tak, že na tom nakonec není nic zlého, je to prostě cesta, 

kterou je třeba projít. Křesťanství je v tomto jiné, protože Bible nás vede 

k tomu, abychom leccos v životě nazvali zlem a usilovali to změnit.

Podobně však působí i evoluční myšlení naší společnosti. Není to sice 

náboženství, a přece někdy vede k tomu, že zlé věci nelze nazvat zlem 

a tudíž ani není možné pracovat na jejich překonání. Evoluce totiž nemá 

žádnou morálku – přežívá ten života schopnější, někdy je to ten sil-

nější, jindy ten chytřejší. Evolučním myšlením nazývám, když někdo 

převádí principy evoluce do lidské společnosti. Pokud tedy člověk, který 

nepodvádí, přijde o práci, zatímco si ji udrží ten, kdo snese tu a tam 

nějakou tu levárnu udělat, je to podle mne zlo. Evoluční myšlení řekne, 

že to zlo být nemusí, jen to byla výhodnější strategie, životaschopnější. 

Z křesťanského hlediska však je důležité, zda se finančními odměnami 

navzájem povzbuzujeme k dobrému či ke zlému.

Vidím, že evoluční myšlení přítomné v české společnosti může bránit 

tomu některé věci nazvat dobrem, jiné zlem. Tady nás křesťanská víra 

v Boha stvořitele vede jiným směrem, když nás učí, že dobré Boží st-

voření obsahuje také mnoho zla.

K R Á S A  B O H E M  S T V O Ř E N É H O  S V Ě T A

Žalmista v úvodu žalmu zachycuje řeč, kterou o Bohu vypráví nebesa, den 

a noc nebo slunce. A myslím, že mi dáte za pravdu i z vlastní zkušenosti, 

že příroda má duchovní dimenzi.

Východ slunce, déšť a vítr. Dotek rostliny. Vůně půdy po dešti. Barevnost 

jara či podzimu. Svět má mnoho krásných koutů, ale málo co se vyrovná 

naší krajině – ta pohladí po duchu, po duši i po těle.

O D V A H A  P O J M E N O V A T  Z L O
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Jak nás formuje víra v Boha Stvořitele nebe i země? Celou dobu mlu-

vím o dvojím – dobré Boží stvoření, přitom je v něm také zlo. Ne každý 

světonázor, víra nebo filozofie dokáží tyto dvě věci spojit. Křesťanství je 

výrazné právě v tom, že původ světa je v rukou dobrého Boha, přitom 

však nijak nezavírá oči před trápením a hříchem.1

Radost a vděčnost za stvoření

• Jsou lidé, kteří pochybují o tom, že někdo stál o to, aby žili. Nebo 

že v tuto chvíli o ně někdo stojí. Přitom život je dobrým darem 

a neznám lepší adresu, kde objevovat tento dar, než právě u St-

vořitele. A v církvi se o to společně snažíme, takže pokud někdo 

pochybuje o tom, že jeho život má smysl, zvu jej mezi nás.

• Známkou toho, jak nás křesťanská víra formuje, je mimo jiné to, 

že křesťané mají více dětí než je obvyklé ve zbytku společnosti. Při 

sčítání v roce 2011 každá 5. věřící žena má 3 a více dětí, 20 % (u žen 

bez náboženské víry má 3 a více dětí každá dvanáctá, 11,9 %).2

• Důvěra v to, že život a svět je dobrým místem k životu přináší radost 

a také vděčnost.

Nebát se nazývat zlo zlem

• Křesťan formovaný svojí vírou se nebojí o některých skutečnostech říct, 

že jsou zlé, že to je hřích, že tak by to být nemělo. Uvažujeme takto 

o svém vlastním životě, o vztazích s druhými lidmi i o životě společnosti.

1 To je také hlavní myšlenka knihy C. S. Lewise K jádru křesťan-
ství – dokazuje v ní potřebu rozlišovat dobro a zlo jako antropologickou 
konstantu.
2 Náboženská víra obyvatel podle výsledků sčítání lidu – 2011. 
(kód 170220-14) Část 2.3. On-line: https://www.czso.cz/csu/czso/
nabozenska-vira-obyvatel-podle-vysledku-scitani-lidu-2011-61weg-
p46f

S H R N U T Í  P R A K T I C K Ý C H  D O P A D Ů  V Í R Y
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• Dnes jsem se málo věnoval tomu, jak na přítomnost zla reagovat. 

O tom je totiž celý příběh obsažený v apoštolském vyznání víry. Ale 

již jsem to zmínil – Bůh za tento svět, obsahující dobro i tolik zla, 

dává sám sebe. Proto křesťan neříká „toto je zlé“ proto, aby někoho 

odsuzoval. Hledat viníka někdy není možné, jindy je to k ničemu. 

Žalm končil prosbou k vykupiteli. To je podstatná část řešení zla ve 

světě.

• Budu konkrétní – někteří lidé mají za to, že život s mentálním nebo 

tělesným postižením je natolik zlý, že je třeba těhotné maminky 

vyzvat k potratu, pokud nějaké vyšetření tuto variantu naznaču-

je. To je myslím zlé. Křesťanská víra přitom vychází z bytostného 

a hlubokého přesvědčení, že život na této planetě je dobrý, že je to 

dar.

Z Á V Ě R

Dnes sérii výkladů o křesťanské víře začínáme. Mnohé otázky jsem svým 

kázáním jen otevřel a nic k nim neřekl – např. jsem nijak nezmínil, 

co dělat s tím zlem, o kterém nás Bible učí otevřeně myslet.Vracím se 

k prvnímu slovu: Věřím v Boha… Bůh stvořil tento svět a ty mu můžeš 

věřit, že tě povede, že ti dá sílu usilovat o dobro, že ti dá moudrost kdy 

a jak se hříchu, zlu nebo utrpení postavit, že ti uprostřed toho všeho dá 

také radost a vděčnost z jeho dobrého stvoření.



Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srd-

ci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme 

k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť Písmo praví: 

‚Kdo v něho věří, nebude zahanben.‘ Není rozdílu mezi Židem 

a Řekem: Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho 

vzývají, neboť‚ každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen‘. Ale 

jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit 

v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, 

kdo by ho zvěstoval? A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni? 

Je přece psáno: ‚Jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré 

věci!‘(Ř 10, 9-15)

Věřím v Ježíše Krista, 
Syna jeho jediného, 

Pána našeho



Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte 

kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní 

byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. (Ko 2, 6-7)



Kazatel CB na Smíchově, učitel a vedoucí katedry Kazatel CB na Smíchově, učitel a vedoucí katedry 
praktické teologie na ETS. S manželkou Janou má dvě praktické teologie na ETS. S manželkou Janou má dvě 
děti.děti.
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Tento týden máme před sebou tato slova apoštolského vyznání víry: 

Věřím v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho. Mohli bychom jít 

slovo po slovo, ale skončili bychom až k večeru. Nebudu vysvětlovat, že 

Kristus je řecké slovo, které znamená Pomazaný. Nebudeme číst v Bibli, 

co se myslí tím, když je Ježíš nazýván Synem člověka, jednorozeným 

synem nebo Synem Božím.

Budu kázat o tom nejkratším vyznání víry, které čteme již v Novém 

zákoně: Ježíš je Pán. (Ř 10,9, Fp 2,11, 1K 12,3)

Byl jsem vikářem v Karlových Varech a měl mě na starosti kazatel Zdeněk 

Holubec. Vysvětlil mi, že připravovat druhého ke křtu není nic jiného než 

mu pomoci rozumět tomu, co znamená, že Ježíš je Pán:

• Když Bůh říká, že jsi hříšník, dáváš mu za pravdu.

• Když Bůh říká, že ti odpouští, dáváš mu za pravdu a nedáš si pokoj, 

dokud nepřijmeš plnou jistotu odpuštění hříchů a smíření s Bohem.

• Patřit Ježíši jako Pánu znamená, že jsi svobodný od všech svázanos-

tí, závislostí a otroctví temným silám. I to může být delší proces.

• Že Ježíš je Pán, znamená také to, že hledáš jeho vůli ve všech oblas-

tech života, On je na prvním místě, vůči druhým lidem jsi Jeho 

služebkem, a věci, které máš, patří jemu a ty je spravuješ.

• Ježíš je Pánem také nad okolnostmi tvého života, které přijímáme 

z Jeho rukou.

• Že Ježíš je Pánem také znamená, že jsi mezi těmi, kterým On vládne, 

jeho lidem, v církvi.

V S T U P



16

Může se však stát, že něco z toho, co jsem jmenoval, není realitou 

v našich životech, i když už jsme dávno pokřtěni. Co s tím? Není ještě 

všem dnům konec – tématy křestní přípravy je možné si projít kdykoliv. 

A také můžeme Bohu říct: Děkuji ti, Bože, že mi to ukazuješ. Ty jsi Pánem 

mého života, prosím, proveď mě tím, pošli mi někoho, kdo mi s tím pomůže.

Začal jsem od křtu, protože vyznání Ježíš je Pán nás vrací oprav-

du k základům. Toto vyznání je jinými slovy první přikázání desatera: 

Nebudeš mít jiných bohů mimo mne, já jsem Hospodin, který tě vysvo-

bodil z otroctví.

Ž I J T E  V  N Ě M

V dopise Koloským je položena otázka: Přijali jste Ježíše jako Pána? Pokud 

ano, žijte v Něm! (ČEP) ČSP ve vysvětlivce uvádí, že v řečtině to pisatel 

napsal pomocí obrazu: Choďte v Něm!

Novozákonník J. B. Souček porovnává židovský a křesťanský výklad 

toho, co znamená „chodit“. Pro Žida chodit v Božím zákoně znamená 

poslušnost přikázáním. To pro křesťana chodit v Kristu znamená „život 

v realitě dané Kristem a Duchem“, žít „ve shodě se skutečnostmi danými 

v Kristu“ (49)

Ježíš tím, kdo byl, i tím, že za nás zemřel a vstal z mrtvých, umožnil 

vztah s Bohem. Získal nám odpuštění, prokázal věrnost, dává nám svého 

Ducha.

Připodobním to k tomu, že nám Ježíš získal pozvání přestěhovat se do 

čtvrti, která patří Bohu. Hodně se tam slaví a práce tam dává smysl – 

přitom osobně Boha poznáme, potkáme další, které také pozval, užijeme 

si skvělý čas s Ním.
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Co to znamená žít v Ježíši? To znamená nejen mít pozvánku, ale přijmout 

pozvání a využít všechno, co život s Bohem nabízí.

Jak nás formuje to, že jsme Ježíše Krista přijali jako svého Pána? Apoštol 

to vyjádří obrazně: Žijte v Něm! Tuto výzvu pak postaví na stojato – ne-

jdřív mluví o tom, co je schované pod povrchem (kořeny), pak o tom, co 

se staví nahoře (budování).

Z A K O Ř E N Ě N I

Pojďme se na to tedy podívat prakticky, jak se pozná ten život v Kristu? 

Apoštol nejprve říká: Buďte zakořeněni v Ježíši, když jste ho přijali jako 

Pána. Kořen je hluboko a je skrytý.

• Dneska těžko křesťanku poznáme podle toho, že nosí křížek. Něk-

teré z vás ho nosí, jiné ne. A jen někteří muži ho nosí.

• Křesťana nepoznáme dokonce ani podle toho, že chodí do kostela. 

Kupříkladu naše modlitebna není žádný kostel.

• Nepomůže ani to, když budeme počítat i modlitebny. Protože jsou 

křesťané, kteří jsou v době bohoslužeb v práci. To také dříve nebýva-

lo, ale dnes je to docela běžné. Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás 

kvůli svátkům, kvůli novoluní nebo dnům odpočinku (sobotám). (Ko 

2,16)

• Některé křesťany jde poznat podle toho, že se postí nebo v pátek ne-

jedí maso. Ale jsou to jen někteří. Nikdo tedy nemá právo odsuzovat 

vás za to, co jíte nebo pijete! (Ko 2,16)

• Křesťana nepoznáme podle oblečení ani podle toho, že neřekne 

sprosté slůvko, ani podle toho, že nikdy nepožije návykovou látku 
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(alkohol, tabák aj.) Jsou to lidské předpisy a nauky o věcech, které se 

použitím ničí. (Ko 2,22)

Říkám to proto, abychom si uvědomili, jak moc je naše víra osekaná 

o všechny jasné hmatatelné vnější projevy. Připomněli mi to křesťané 

přicházející ze Sýrie a dalších koutů světa, kde křesťanství má starobylé 

kořeny a celá společnost je tradičnější. Žasli nad tím, že křesťana nejde 

vůbec poznat podle vnějších projevů.

Jako kořen, který zůstává skrytý v zemi, tak vztah s Bohem zůstává 

skrytý v naší post křesťanské společnosti. Tím kořenem je totiž důvěra, 

vnitřní oddanost. Jako se kořeny zavrtávají do země, tak se konkrétními 

zkušenostmi prohlubuje naše důvěra Bohu.

Jeden člověk mi říkal, jak mu pomohlo, když se pokusil si vzpome-

nout, za co všechno se v poslední době modlil. A pak se podíval, co se 

ve skutečnosti stalo, jak Bůh na jeho modlitby reagoval, co všechno se 

nestalo, čeho se reálně obával. Kořeny rostou postupně skrze zkušenosti 

s Bohem.

A naopak neklidně vnímáme, když je důvěra k Bohu něčím narušena. 

Ohlédneme se a uvědomíme si, že si na Boha za celý den ani nevzpomenu. 

A zneklidním u toho, protože to narušuje můj vztah s Bohem.

Přijdou také zkušenosti, které zpochybňují Boží dobrotu. Zneklidníme, 

kořen dostává rány. Hledáme odpovědi, někdy to vyžaduje hodně trpěli-

vosti a také pomoc druhých lidí.

Co znamená zakořenit v Kristu? Nemyslí se tím žádný konkrétní projev, 

podle kterého nás ostatní mohou poznat. Jde o hlubokou oddanost, důvě-

ru, která se prohlubuje, když Boha poznáváme a zažíváme s ním další 

zkušenosti. Něco ale navrchu roste! Apoštol mluví o stavbě…
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B U D O V Á N I
Jak vzniká ta stavba? Jak probíhá to budování? Ve 3. kapitole dopisu se 

to dovídáme – jde o dobrá rozhodnutí každého z nás. Na to pak navazuje 

síla společenství, protože si navzájem pomáháme a ovlivňujeme se.

Život sestává do velké míry z našich rozhodnutí. To platí o lidech věřících 

i nevěřících – nelze se obejít bez kvalitních rozhodnutí. V dopise čteme 

o dvou typech rozhodnutí: s něčím přestat nebo naopak něco udělat. 

Apoštol nás vyzývá umrtvujte, odkládejte …  chamtivost, hněv… (Ko 3,5-

9) A naopak: Oblečte milosrdný soucit, dobrotu… (Ko 3,12nn)

Dám příklad. Někdo v našem okolí nám říká:  S tím se nebav, protože ho 

nesnáším! Asi to neřekne těmito slovy, ale je to tak. Když má někdo prob-

lémy s druhými lidmi snaží se někdy, abychom svůj vztah vůči němu 

dokázali tím, že budeme nesnášet stejné lidi jako on. Ale my se do těchto 

žabomyších sporů nesmíme nechat zatáhnout. To jsou tvoje problémy, mě 

do nich netahej. Já se budu bavit s kým budu chtít, teď zrovna se bavím s te-

bou. To dávám příklad, kdy se rozhodujeme pro laskavé vztahy s druhými 

lidmi. Láska je podstatná část té stavby, kterou lze vidět a která vyrůstá 

z kořene důvěry.

V dopise čteme: Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokon-

alosti. (Ko 3,14)

Co znamená být budován v Pánu Ježíši? Rozhodovat se z lásky, odmítat 

hněv. Děláme v životě mnohá rozhodnutí. Pokud každé druhé rozhodnutí 

je špatné, je život docela těžký. Proto hledáme Boží moudrost a jeho vůli.

Jeden bratr mi teď nedávno říkal, že má poslední dobou hodně příležitostí 

dělat to, co ho těší a dělá mu to radost. A dodal k tomu: „Hodně se modlím, 

jestli to nedělám jen sám pro sebe.“
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A ta věta pokračuje: A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli 

povoláni v jedno společné tělo. (Ko 3,15) Ta  hluboká důvěra Bohu se často 

projeví jako pokoj v reakci na nejistoty tam, kde okolí očekává ustaranost 

a občas až zoufalou snahu dostat věci pod kontrolu. Ježíš je Pán, důvěřu-

jeme mu, proto zažíváme pokoj.

P O S L Á N Í  –  Z A K O Ř E N Ě N I  I  B U D O V Á N I

Dám ještě jeden příklad. Vezměme si to, co plní náš život, čemu věnu-

jeme nejvíce hodin v týdnu. Děláme to, co jsme od Boha přijali jako určitý 

závazek – vůči Bohu nebo vůči druhému člověku.

A celý náš text se v tom spojuje, protože kořenem (základem) je důvěra, 

s kterou jsme to od Boha přijali. Ve svých rozhodnutích projevujeme lá-

sku. A snažíme se odolat zlému – máme naději, že Bůh je s námi a není 

to marné.

Přijali jsme od Boha jako úkol to, čemu ve svém životě věnujeme nejvíce 

času? Pokud ne, je na čase o tom s Bohem mluvit: Je moje práce / škola / 

poslání / činnost od tebe, můj Pane? Co je pro tebe nejdůležitější na tom, co celé 

dny dělám? A věřte, že Bůh odpovídá skrze Bibli a také vás svým Duchem 

povede.
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Celé to shrnu. Začali jsme apoštolovou výzvou: Přijali jste Ježíše Krista 

jako Pána? Žijte v Něm! To má svoji skrytou část – kořen, důvěru k Bohu. 

Ta není vidět, v běžném mezilidském kontaktu na ni nelze ukázat prstem.

Ale projevuje se. Apoštol to nazývá budováním, stavbou. A v dopise uka-

zuje, že ta stavba vzniká konkrétními rozhodnutími, ať již odmítnutím 

něčeho nedobrého nebo naopak projevením lásky nebo naděje.

Nedá mi to, abych nepřipomněl jedno kázání M. Jana Husa, v kterém 

mluvil o víře, lásce a naději a připodobnil je k domu: Víra je základem, 

naděje jsou stěny a láska je střecha duchovní stavby. (Betlémské posel-

ství I., s. 256)

Náš text v Ko 2,6-7 končí výzvou: Znovu a znovu vzdávejte díky!

Něco mi to připomíná. Také minulou neděli kázání končilo připome-

nutím vděčnosti a radosti. Minule šlo o vděčnost za Boží stvoření. Dnes 

jde o vděčnost za to, že patříme Kristu, že je naším Pánem.

To je myslím výstižná odpověď na otázku, jak nás formuje víra v Ježíše, 

který je naším Pánem.

Z Á V Ě R



Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnic u Cesareje Filipovy. Ces-

tou se učedníků ptal: „Za koho mě lidé pokládají?“ Řekli mu: „Za 

Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jednoho z proroků.“ Zep-

tal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty 

jsi Mesiáš.“ I přikázal jim, aby nikomu o něm neříkali. A začal je 

učit, že Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, 

velekněží a zákoníků, být zabit a po třech dnech vstát. A mlu-

vil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. On 

se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra: „Jdi mi 

z cesty, satane; tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!“ Zavolal 

k sobě zástup s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou, zapři 

sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl 

zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro 

mne a pro evangelium, zachrání jej. Co prospěje člověku, získá-li 

celý svět, ale ztratí svůj život?

Víc než poprava



Zač by mohl člověk získat zpět svůj život? Kdo se stydí za mne 

a za má slova v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, za 

toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde v slávě svého Otce se 

svatými anděly. (Mk 8, 27 - 38)
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Dostal se tam jako Pilát do Kréda. Předpokládám, že aspoň starší gener-

ace tohle české úsloví znají… zjistil jsem totiž, že generaci mých dětí 

to nic neříká… Ale nebojte, nebudu si stěžovat na úpadek vzdělanos-

ti. Ostatně, já jsem, když mi bylo 20 ani nevěděl, co je Krédo, natož co 

znamená toto úsloví. Křesťanem jsem se stal až ve 20 letech… To úsloví 

nese význam nečekanosti, znamená to ocitnout se někde bez vlastního 

přičinění, nečekaně nebo nechtěně. Pontius Pilát, římský prefekt v pro-

vincii Judea, který ve zmanipulovaném procesu odsoudil Krista na smrt, 

by jistě – pokud by si mohl vybrat – ve vyznání víry křesťanů být nechtěl. 

Přesto je zřejmé, že zmínka o něm v Apoštolském vyznání víry zcela 

jistě není náhodná (mimochodem: obsahuje ji i vyznání N-C). Když ale 

dovolíte, dnes bych tu část vyznání: trpěl pod Pontiem Pilátem nechal stra-

nou a rád bych se její důležitosti víc věnoval ve čtvrtek na BH. Řekněme si 

jen stručně: tato důležitá zmínka zasazuje celý příběh Ježíše z Nazaretu 

do zcela konkrétních historických souřadnic. To, co vyznáváme o Kris-

tu, není nedějinný mýtus, ale historická událost. Dnes se zaměříme na 

druhou část té výpovědi: byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Zastavíme se 

u ní s pomocí evangelijního vyprávění, kde o těchto skutečnostech mluví 

sám Pán Ježíš. 

Ten kontext onoho vyprávění evangelia vykresluje vlastně velmi osobní 

situaci: Pán je s učedníky na cestě a klade jim vlastně velmi osobní otáz-

ku: Za koho mě pokládáte? Tento osobní kontext je vlastně velmi příhod-

ný i pro naše zamýšlení nad Krédem. Jistě jste si všimli, že Apoštolské 

vyznání víry je formulováno v první osobě jedn. č.: Věřím… Není for-

mulováno jako vyznání společenství církve, ale jako vyznání jednotlivce. 

Tato forma asi odráží přinejmenším dvě skutečnosti. Jednak rovinu, 

která byla klíčová od starých dob předně pro západní část církve a potaž-

Ú V O D
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mo i západní kulturu jako takovou – tedy princip personality, nezamě-

nitelné hodnoty individua, jedinečnosti lidské osoby a životního příběhu 

jednotlivce. A za druhé skutečnost, že Krédo bylo původně vyznáním 

křestním. Jeho nejstarší části se dají vystopovat až někam k roku 200 do 

sboru v Římě, kde se používalo při křtu jako vyznání katechumenů, těch, 

co měli být pokřtěni.  

Za koho mě pokládáte? To je tedy otázka, kterou Pán Ježíš položil svým 

učedníkům. A jak jsme četli, přijímá pak odpověď učedníků, a zároveň 

jim dává nově poznat něco, co je klíčové pro Jeho vlastní příběh, pro 

náležité porozumění Jeho úkolu a Jeho osoby. A to, co jim Pán dává o sobě 

poznat, je právě to naše byl ukřižován, umřel a byl pohřben. A tak si dnes, 

možná poprvé, možná jen nově, znovu nechme položit tu otázku.

Klíčovost té otázky zvýrazňuje i její místo v celém Ježíšově příběhu. 

Evangelisté zdůrazňují, že právě od této chvíle, od odpovědi na tuto otáz-

ku začal Pán svoje následovníky učit, že musí trpět, musí být zavržen 

od duchovních vůdců židovského národa, být zabit a třetího dne vstát 

z mrtvých. Je to klíčový moment, zlomová scéna. Jako by Ježíš odkryl 

karty. Od téhle chvíle mluví zcela otevřeně o své smrti. Kým pro vás jsem?

1 .  K Ý M  J E  J E Ž Í Š  P R O  M N E ?

Všimněme si ještě jednou, protože je to zásadní, té zaostřenosti rozhov-

oru Ježíše s učedníky. Nejdřív se ptá méně osobně: Za koho mě lidé 

pokládají? Z odpovědi učedníků vysvítá, že lidé, co viděli Ježíšovy mocné 

činy, vnímali, že skrze něj působí nadpřirozená moc. Považovali ho za 

zvláštní postavu, obdařenou mocí od Boha. Zkrátka byl člověk obdařený 

Boží mocí. Jeho moc je velká, jeho učení uvádí v úžas, může nám pomoci 

v našich trápeních...
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Lidská hodnocení Ježíše byla tehdy různá a jsou pochopitelně různá 

i dnes. Ježíš jako morální autorita. Dobrý a moudrý učitel. Ježíš jako 

plně autentický člověk, který dokázal být cele sám sebou. Ježíš jako uči-

tel lásky a pokoje mezi lidmi. Ježíš jako člověk cele vydaný Bohu. Tedy 

někdo, kdo mě může inspirovat, ale ne nutně někdo, koho bych měl 

poslouchat. Radu, příklad, inspiraci od Ježíše, to ano, ale sám si rozhod-

nu, co si z něj vyberu… Neděláme to ale s Ježíšem leckdy i my? Nebereme 

si z něj i my jen to, co se nám hodí, co je nám příjemné, co jsme ochotní 

si připustit k tělu?

Právě proto se Pán ptá učedníků i nás: Za koho mě pokládáte vy? Kým pro 

tebe jsem? Neptá se přitom na naučenou odpověď, ale na naši zkušenost, 

na pravdu našeho vlastního života. Nevystačíme s odpovědí někoho 

druhého, musí to být naše odpověď, odpověď našeho srdce, našeho já.

2 .  T Y  J S I  M E S I Á Š

Apoštol Petr na tu Ježíšovu klíčovou otázku odpovídá jakoby za všechny. 

A jak na tomto místě zaznamenává evangelista Matouš, Pán mu pot-

vrzuje, že to vyznání je pravdivé a že to není něco, co by měl Petr ze 

své hlavy nebo co by jen opakoval po jiných lidech. Bylo to zjevení od 

nebeského Otce. Ty jsi Mesiáš (orig. Ty jsi Kristus). Petr tu používá slo-

vo, které znamená „pomazaný“. Ve SZ byli tradičně pomazáváni olejem 

králové, což byl obřad podobný korunovaci, jen zvýrazňující duchovní 

rozměr kralování. Ale později slovo Mašíah začalo postupně nabývat 

rozměru ten Pomazaný, Mesiáš, Král, který završí Davidovu královskou 

linii, který přijde v moci vysvobodit svůj lid a nastolí spravedlivou vládu. 

Ty jsi Mesiáš, říká Petr. Pán tohle vyznání přijímá, ale zároveň začne 

říkat věci, které učedníkům připadají otřesné, šokující a vlastně nepři-
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jatelné. Jako by tím říkal, ano, jsem Mesiáš a Král, ale ne takový, jakého 

čekáte. To je i důvod, proč jim říká, aby o něm nikomu neříkali. Kdyby 

o Ježíšovi začali rozhlašovat, že je Mesiáš, tak by si všichni Ježíše propo-

jili s těmi svými představami o Mesiáši, který přijde v královské moci, 

aby je zbavil římských okupantů. Ježíš ale nepřišel proto, aby naplnil 

představy a přání lidí. A ani dnes tu není proto, aby plnil naše přání, aby 

nám pomáhal naplňovat naše životní vize. Jeho mesiášství mělo zcela 

konkrétní záměr, mělo se naplnit zcela konkrétním způsobem.

3 .  S Y N  Č L O V Ě K A  M U S Í  T R P Ě T

A začal je učit, že Syn člověka musí mnoho trpět… Syn člověka je nejčastě-

jší Ježíšovo sebeoznačení, když mluvil o sobě. Syn člověka ale znamená 

mnohem víc než jen prosté konstatování, že je člověk. U Dn 7,13-14 se 

mluví o postavě, která je jako Syn člověka a přijímá od Boha královskou 

moc, která je věčná a nepomíjející. Je to postava Božího Mesiáše, která 

se jednoho dne ujme vlády a nastolí spravedlnost. Syn člověka je tedy 

předně titul, který patří Mesiáši.

Když ale Ježíš říká, že tento Syn člověka musí mnoho trpět, je to šoku-

jící věc. Učedníkům, stejně jako asi každému Židovi před Ježíšem, to 

nedávalo žádný smysl. Ve SZ (nejvíc u Iz) je samozřejmě mnoho proroctví 

o tajemném Hospodinově služebníkovi, který trpí, je postižen pro naše 

nepravosti a nese je a umírá nelidskou smrtí – jenže před Ježíšem tohoto 

Hospodinova trpícího služebníka asi nikdo nespojoval s Mesiášem. Vždyť 

jak by mohl Mesiáš porazit zlo a skoncovat s nespravedlností a nastolit 

mír, kdyby trpěl a zemřel? My dnes věříme, že trpící Hospodinův služeb-

ník je Mesiáš a že je to Ježíš, ale učedníkům něco takového prostě připad-

alo úplně nesmyslné a nemožné.  
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Takže když Pán říká, že musí trpět a zemřít, dostane pěkně vynadáno. 

Petr si ho vezme stranou a začne ho kárat. Řecké sloveso tady použité 

je poměrně silné, naléhavé, až přísné. Když ho předtím používá Ježíš 

vůči učedníkům (v.30), asi nám to nepřijde tak divné, ale když tak jedná 

Petr se svým Mistrem… Poměrně nevybíravě ho napomíná. Prakticky 

vzápětí po tom, co vyznal, že Ježíš je Mesiáš. Nedokáže si srovnat ten 

rozpor, vždyť nejspíš odmalička slýchal o Mesiáši, který přijde, zvítězí 

nad nepřáteli, porazí zlo a usedne na trůn -  a nyní mu Ježíš říká: Ano, 

jsem Mesiáš Král, ale nepřišel jsem žít, ale zemřít. Nepřišel jsem převzít 

moc, ale ztratit ji. Nepřišel jsem vládnout, ale sloužit. Jen tak zvítězím 

nad zlem hříchu a smrti a přinesu vykoupení a nápravu.

Ježíš neříká jen, že Syn člověka bude trpět. Říká, že musí trpět a zemřít. 

Tím slůvkem musí naznačuje, že nejde jen o předpověď toho, co se stane, 

ale že má v plánu dobrovolně dát svůj život. To slovo musí je jedno z ne-

jdůležitějších slov nejen téhle konverzace, ale celého Ježíšova příběhu. To 

všechno, o čem tu Pán mluví, se nestane náhodou, všechny ty věci jsou 

nutné. Ježíš musí trpět, musí být zavržen, musí být zabit a musí vstát 

z mrtvých. To nejsou demoralizující řeči, jak se to mohlo jevit Petrovi, je 

to naprosto nezbytné. 

To slůvko musí vyjadřuje cosi jako vnitřní logiku Ježíšova poslání, 

klíčový důvod, proč přišel, hlavní smysl Jeho pozemského života, který 

se promítá do všeho, čím Ježíš žil. Právě proto nás Apostolicum učí 

vyznávat: věřím v Ježíše, který byl ukřižován… Jsou to klíčové skutečnosti 

identity Pána, v nějž věříme a jejž vyznáváme. Není tedy divu, že Pán 

na ty Petrovy představy reaguje stejně ostře – nejsou to Boží, ale pouze 

lidské, přízemní představy a plány. A ty musí odmítnout jako satanské 

pokušení.
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Možná že i my máme podobné potíže jako Petr, když vidíme Pánovy 

záměry, které sleduje, třeba v našem životě. Matouš dodává, že Petr Ježíši 

ještě říkal: To se ti nemůže stát! Jinak řečeno: Takhle to nedělej, to nemůžeš, 

takhle prostě ne! V jakých věcech v našem životě my říkáme Ježíši: Takhle 

ne? Takhle se to nesmí stát, tohle v mém životě nemůžeš dělat. Nebo: musí 

to být tak a tak. Možná často i my vyznáváme o Ježíši: Ty jsi Mesiáš, Král, 

ale ve skutečnosti je pro nás spíš tím, kdo má splnit naše přání a sny, 

kdo nám má zajistit snesitelný život a úspěch. Boží vůli obecně moc 

neřešíme, ale jakmile onemocní naše děti nebo se nám nedaří v práci, 

hned prosíme o pomoc a požehnání. Kým pro nás Ježíš opravdu je? Za 

koho ho pokládáme?  

4 .  V E Z M I  S V Ů J  K Ř Í Ž

Pán Ježíš říká: Jsem jiný Král, než jakého si představujete, jsem Král, 

který musí jít na kříž, musí zemřít. A pokud mám být i váš Mesiáš a Král, 

pokud mi chcete patřit, mít se mnou vztah, musíte jít stejnou cestou jako 

já. Musíte mě následovat, musíte i vy vzít svůj kříž, zapřít sami sebe, 

musíte ztratit svůj život pro mě a pro evangelium. 

Co to ale znamená? Slovo přeložené zde jako život je psyché, tedy duše. To 

označuje to, čím je člověk jedinečný, jeho nejvlastnější identitu. A Ježíš tu 

říká, že i kdybychom získali celý svět, pro naši duši, pro naši identitu to 

nemůže být pevný základ. Tak spásy nedojdeme, tak svůj život nezach-

ráníme, tak nikdy nemůžeme získat skutečnou hodnotu. Naopak, co se 

stane, když svůj život založím na svojí práci a pak mě z ní propustí? Moje 

duše se rozsype na kusy, svůj život ztratím. Jediná možnost, jak život 

získat, jak ho založit na něčem pevném, na něčem, co dokonce vydrží až 

do věčnosti, je zemřít. Vzít na sebe svůj kříž, zapřít sebe, zemřít v tom 
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smyslu, že o sobě přestanu rozhodovat sám, že přestanu Krista využívat 

jako nástroj k naplnění svých vlastních plánů a pokořím se před ním jako 

Králem. 

Vždyť On sám pro nás zmařil sám sebe, zemřel, abychom my mohli žít. 

Na kříži doslova ztratil svoje já, abychom my mohli získat nový život. On 

je Král, který se pro nás nechal ukřižovat. Když pochopíme a s důvěrou 

přijmeme, že nás Boží Syn takhle miluje, Jeho láska nás od zákla-

du promění a osvobodí. To se může stát, když pokorně přiznáme, že 

potřebujeme Krista. Že potřebujeme Spasitele, jenž zaplatil za náš hřích. 

Když se vzdáme vlastnických práv nad svým vlastním životem, přes-

taneme si z Ježíše dělat služebníka vlastních plánů a každý den znovu 

budeme svým sobeckým plánům umírat a hledat Jeho vůli. A budeme 

se učit dělat to, co nám přikazuje, a s důvěrou přijímat vše, co v našem 

životě dopustí. Kým je pro nás Ježíš? Je to Pán, kterému patřím a jehož 

vděčně následuji, nebo služebník, co plní moje přání? 

C.S.Lewis (K jádru křesťanství): Vzdejte se sebe sama – a naleznete své 

skutečné já. Ztraťte svůj život – a naleznete jej. Denně přijímejte smrt, smrt 

svých ambicí a největších přání a nakonec i smrt svého těla, a naleznete věčný 

život. Nic si nenechejte. Nic, čeho jste se nevzdali, vám nebude plně patřit. Nic 

z toho, co ve vás nezemřelo, nevstane z mrtvých. Budete-li hledat sami sebe, 

nakonec naleznete pouze nenávist, samotu, zoufalství, vztek, zkázu a zánik. 

Hledejte však Krista, a naleznete ho – a s ním i všechno ostatní.

Když začneme takto ve slabosti a pokoře, zakusíme, že Kristus v našem 

životě jedná svou mocí. Když budeme umírat sami sobě, rozhojní se v nás 

Kristův život a zakusíme moc Božího království. 

Amen.



Tehdy Nebúkadnesar, rozlícen a rozhořčen, rozkázal přivést 

Šadraka, Méšaka a Abed-nega. Tito muži byli hned přivede-

ni před krále. Nebúkadnesar se jich otázal: „Je to tak, Šadraku, 

Méšaku a Abed-nego, že mé bohy neuctíváte a před zlatou so-

chou, kterou jsem postavil, jste se nepoklonili? Nuže, jste ochotni 

v čase, kdy uslyšíte hlas rohu, flétny, citery, harfy, loutny a dud 

a rozmanitých strunných nástrojů, padnout a poklonit se před 

sochou, kterou jsem udělal? Jestliže se nepokloníte, v tu hodinu 

budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece. A kdo je ten Bůh, který 

by vás vysvobodil z mých rukou!“ Šadrak, Méšak a Abed-ne-

go odpověděli králi: „Nebúkadnesare, nám není třeba dávat ti 

odpověď. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít 

vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvo-

bodí nás. Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme 

a před zlatou sochou, kterou jsi postavil, se nepokloníme.“ Tu se 

Nebúkadnesar velice rozlítil a výraz jeho tváře se vůči Šadrakovi, 

Méšakovi a Abed-negovi změnil. Rozkázal vytopit pec sedmkrát 

víc, než se obvykle vytápěla.

Descendit ad 
infernos...

(Sestoupil do pekel)



Mužům, statečným bohatýrům, kteří byli v jeho vojsku, roz-

kázal Šadraka, Méšaka a Abed-nega svázat a vhodit je do roz-

pálené ohnivé pece. Ti muži byli hned svázáni ve svých pláštích 

a suknicích i s čepicemi a celým oblečením a vhozeni do rozpálené 

ohnivé pece. Protože královo slovo bylo přísné a pec byla nadmíru 

vytopena, ony muže, kteří Šadraka, Méšaka a Abed-nega vynesli, 

usmrtil plamen ohně. A ti tři muži, Šadrak, Méšak a Abed-nego, 

padli svázaní do rozpálené ohnivé pece. Tu král Nebúkadnesar 

užasl a chvatně vstal. Otázal se královské rady: „Což jsme nevho-

dili do ohně tři svázané muže?“ Odpověděli králi: „Jistěže, králi.“ 

Král zvolal: „Hle, vidím čtyři muže, jsou rozvázaní a procházejí se 

uprostřed ohně bez jakékoli úhony. Ten čtvrtý se svým vzhledem 

podobá božímu synu.“. (Da 3,13–25)

Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na 

zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je 

ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali 

všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny 

až do skonání tohoto věku. “ (Mt 28, 18-20)
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Ú V O D

Bratři a sestry, vážení přátelé,

ve výkladu jednotlivých článků Apoštolského vyznání víry při nedělních 

bohoslužbách jsme v tomto sboru dospěli až k vyznání, že Ježíš po svém 

ukřižování, smrti a pohřbu sestoupil do pekel. Právě Ježíšovo sestoupení 

do pekel je dnešním tématem, a řekněme hned na začátku, že tématem 

vrcholně obtížným. Před dvěma týdny zde hovořil kazatel David Kašper 

na téma „narodil se z Marie panny“ a svěřil se, že téma panenského 

početí je „černým petrem“, který na něj z Apostolika zbyl. Nejsem si ale 

jist, zda bratr David dočetl Apoštolské vyznání až do konce. Zatímco pan-

enské početí a narození Ježíše má dostatečnou oporu v Novém zákoně, 

vyznání „sestoupil do pekel“ takovou podporu nemá. Je jen velmi málo 

biblických míst, o něž by bylo možné toto vyznání opřít, a ta, u nichž by 

to snad bylo možné, jsou nejasná a z hlediska výkladu problematická. 

Budeme o nich podrobněji hovořit ve čtvrtek na biblické hodině, na niž 

vás tímto srdečně zvu. Pravděpodobně také pro tuto biblickou neza-

kotvenost tento článek v několika starověkých křesťanských vyznáních 

chybí, a tehdy, když nechybí, vyjadřují teologové a církevní hierarchové 

při jeho výkladu rozpaky a pochybnosti o smyslu a potřebnosti tohoto 

vyznání pro křesťany.

Nemáme-li tedy jasnou biblickou oporu pro toto vyznání, kde budeme 

hledat klíč k jeho smyslu? Dříve než se o nalezení takového klíče 

pokusíme, musíme se pokusit pochopit, jak výrazu „peklo“ rozuměli 

křesťané, v jejichž době bylo Apoštolské vyznání formulováno, a musíme 

se také ptát, na co v tomto porozumění navazovali a z čeho vycházeli, 

a musíme také reflektovat, jak mu rozumíme my dnes, tedy jak nás –

vědomě či podvědomě – ovlivnily dva tisíce let křesťanského myšlení. 
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Teprve tato malá historie chápání pekla od raně křesťanské doby až do-

sud nám umožní postavit se na pevnější půdu, když sama Bible nám 

tento pevný základ v případě tohoto vyznání neposkytuje.

D Ě J I N Y  P E K L A

Tak jak to tedy je s peklem a co to vlastně je? Musíme začít tím, že 

chápání posmrtných dějů v židovském národě před Kristem tak, jak se 

otisklo do slov našeho Starého zákona, bylo docela prosté: mrtví sestu-

pují do hrobu či jámy; odměnou jim je, když jsou připojeni ke své rodině 

a ke svému lidu, nemohou už ovšem Boha chválit ani mu sloužit. Bůh 

sice může některé své věrné ochránit před smrtí a vzít si je k sobě, anebo 

může vzít smrti její kořist a nedovolit, aby je pohltil hrob, ale obvyklé to 

není. Stalo se to několika málo jednotlivcům, třeba Elijášovi, který byl 

ze země vzat rovnou na nebe. Ostatní sestupovali do hrobu či – jak je ve 

Starém zákoně často řečeno – do jámy. 

Teprve až několik staletí před Ježíšem se začala prosazovat myšlenka, že 

smrt nebude mít poslední slovo, ale že tímto posledním slovem bude Boží 

soud, k němuž budou mrtví vzkříšeni. Tuto myšlenku přinášejí některé 

biblické knihy, a zvláště pak nejmladší biblická kniha Daniel. V Ježíšově 

době sdíleli myšlenku vzkříšení farizeové, zatímco saduceové nikoli. Jak 

víme z evangelií, v tomto sporu se Ježíš postavil na stranu farizeů. Ve 

staletích našeho letopočtu se víra ve vzkříšení z mrtvých postupně stala 

mezi Židy obvyklou, byť jí nesdíleli a nesdílejí všichni. 

Pro křesťany je ovšem víra ve vzkříšení vrcholně důležitá, protože věříme, 

že náš Pán Ježíš byl vzkříšen a že podobně jako on i my budeme k posled-

nímu soudu vzkříšeni. Pokud ale věříme ve vzkříšení, musejí mrtví někde 
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přebývat a očekávat ho. Prostor, kde přebývají, se v Bibli nazývá šeol, říše 

smrti či říše mrtvých, jakýsi stínový prostor, který známe i z řecké my-

tologie jako Hádés. Ovšem někteří předpokládali, že tato čekárna, tento 

šeol, má různá oddělení, pro ty, kdo – obrazně řečeno – čekají na první 

třídu do nebe, a na ty, koho povezou dobytčáky do místa muk, kde je pláč 

a skřípění zubů. Pro ty se taková čekárna stává možná spíš „vězením“, 

o němž mluví apoštol Petr (1 Pt 3,19). Představu této čekárny, ve které je 

oddíl připomínající spíše vězení, pravděpodobně sdílel i Pán Ježíš a použil 

ji ve svém podobenství o boháči a Lazarovi: boháč i Lazar jsou po smrti 

na jednom místě, v šeolu, boháč trpí a Lazar netrpí; přestože vidí jeden 

druhého, nemůže Lazar boháči v utrpení ulehčit, protože je od něho nějak 

oddělen. Boháč je tak vlastně možná spíše v geheně, tedy v prostoru, kde 

přebývají lidé navěky ztracení. Také o tomto místě utrpení přemýšleli 

lidé v Ježíšově době a také samozřejmě první křesťané. 

K A M  S E S T O U P I L

Problémem našeho článku víry „sestoupil do pekel“ je to, že vlastně 

nevíme, kam Kristus sestoupil, zda do šeolu mezi čekající mrtvé, anebo 

do geheny, kde mrtví nejen čekají, ale i trpí. Zatímco křesťané prvního 

tisíciletí si představovali spíše to první, tedy sestup mezi mrtvé, křesťané 

ve středověku měli za to, že mrtví hned po smrti odcházejí do ráje, něk-

teří ovšem předtím musejí do očistce, a někteří jsou v geheně, pekle, na 

místě strašných muk a utrpení. Ačkoli to středověké pojetí pekla se nám 

všem zadřelo hluboko pod kůži, je dobré si uvědomit, že ve skutečnosti 

nevíme, kam Ježíš sestoupil, zda do té neutrální čekárny s názvem šeol, 

kde čekají všichni posmrtní „cestující“, anebo do té mučírny, která se 

nazývala gehena.
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A i když předpokládáme, že oním peklem je míněno spíše to místo muk 

a skřípění zubů, výklady události Ježíšova sestoupení na toto místo se 

v křesťanské tradici diametrálně liší. Zatímco katolická a luterská tradice 

dávají důraz spíše na Kristovo vítězství, Kristovu „nebeskou jízdu“, 

Himmelfahrt, která postupuje hezky z gruntu, ze samého podsvětí či 

pekla až po nanebevstoupení a dosednutí na pravici Boha, Otce všemo-

houcího, || kalvínská tradice má důraz spíše na Kristově utrpení. Podle ní 

se Kristus nezastavil před žádným utrpením a pro nás lidi sestoupil až do 

nejhlubších pekel a tam prožil největší hrůzu, hrůzu oddělení on Boha, 

kterou vyjadřují ona slova pronesená na kříži: „Bože můj, Bože můj, proč 

jsi mě opustil.“

A od tohoto kalvínského důrazu už není daleko k modernímu, exis-

tenciálnímu chápání pekla, které přišlo, když byla už nadále neudržitel-

ná starověká a středověká představa třípodlažního vesmíru se suterénem 

v pekle a s nebem v prvním patře. Inspirující jsou například poslední slo-

va dramatu S vyloučením veřejnosti francouzského filosofa a dramatika 

Jean-Paula Sartra: „Peklo jsou ti druzí“, anebo odpověď, kterou Satrovi 

a všem ostatním dal jiný dramatik a básník, Američan Thomas Stearns 

Eliot: „Peklo jsem já sám.“ 

Současní křesťané zajisté mohou rozumět oběma těmto výrokům, anebo 

k nim přidat další, a totiž že do každého pekla, které si lidé vzájemně 

připraví, za nimi sestupuje Ježíš. Mohou tak s nadějí očekávat, že ve výh-

ni pecí v Osvětimi a všech ostatních lidských pekel bude s nimi sám Syn 

Boží, jako byla čtvrtá postava podobná synu Božímu v ohnivé peci spolu 

se Šadrakem, Méšakem a Abed-negem. A křesťané také mohou doufat, že 

tento Syn Boží Ježíš sestoupí i do toho pekla, které si vytvořili sami, třeba 

svou zbabělostí nebo svými vinami.  
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Někteří křesťané by také možná řekli, že peklo je místo bez Boha. Záleží 

pak na tom, zda opravdu věří, že existuje místo, kam by Bůh neměl příst-

up nebo kam by nechtěl vstoupit, anebo zda tímto bonmotem myslí, že 

vlastně žádné peklo nemůže existovat. To druhé by mohlo být podloženo 

a vysvětleno právě vyznáním Apostolica: sestoupil do pekel, a peklo je 

tedy díky jeho přítomnosti prázdné. Zatímco Sartre a Eliot jsou snad až 

příliš skeptičtí, prázdné peklo se nám možná zdá zase až příliš optimi-

stické.

J A K Ý  K L Í Č  M Á  P E K L O

Co si tedy máme počít s tímto množstvím obrazů a jejich výkladů, někdy 

si navzájem protiřečících, jak se s nimi setkáváme v Bibli a v křesťanském 

myšlení? Jsme oprávněni si z nich vybrat ten, který se nám nejvíce líbí 

a nejvíce nám vyhovuje, anebo máme přijmout jako závaznou skutečnost 

některý z nich? Pokud to druhé, tak ale který? Co dělat s tímto zmatkem?

Na začátku probírání Apoštolského vyznání víry v září před několika týd-

ny zaznělo, že by tyto výklady měly být co nejvíce praktické a že by měly 

ukazovat dopady do našeho praktického každodenního života. Vyplývá 

tedy z našeho dosavadního zkoumání pekla něco praktického?

Určitě ano. Především je jasné, že v Bibli existují témata, jako třeba pek-

lo, které se vzpírají jednoznačnému pochopení. Je dobré a užitečné si 

přiznat, že Bible není Ottův slovník naučný a že nemůžeme každý výraz 

jednoduše přiřadit nějaké hmatelné realitě. Bible nesděluje jednoznačně, 

co je peklo a co si máme pod ním představit. A pak druhá praktická 

věc: také křesťanských výkladů je mnoho a můžeme se jimi nechat os-

lovit, aniž bychom trvali na tom, že náš výklad, který nás oslovuje, vys-
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tihuje celou skutečnost. Bude dobře, když nás přemýšlení o pekle po-

vede k vnímání Ježíšovy slávy, s níž vysmýčil poslední kout pekla, aby 

mohl vstoupit na nebesa. Je také dobré, když si po kalvínsku uvědomíme 

hloubku jeho sestupu do opuštěnosti od samého Boha, opuštěnosti, kter-

ou si asi nikdo z nás ani neumí představit. A bude dobré, když se v nás 

rozhoří naděje, že Ježíš za námi sestoupí do i nejhlubšího pekla, pokud 

nám ho připraví jiní nebo pokud si ho připravíme sami.

Ale přece jen v této mnohosti významů a výkladů slova „peklo“ by měl 

mít prioritu jeden, a to ten, který se opře o to, jak těmto slovům „ses-

toupil do pekel“ pravděpodobně rozuměli ti, kdo je vyslovovali poprvé. 

Zde je ten klíč, který jsem při nedostatku biblického zakotvení sliboval 

na začátku. Musíme se ale nejdřív zamyslet na tím, jak Apostolikum asi 

vzniklo.

Apoštolské vyznání nevzniklo tak, že by se apoštolové sešli a každý z nich 

pronesl kousek. Tak to říká stará a půvabná, ale hodně nepravděpodobná 

legenda. Apoštolské vyznání vznikalo jako křestní formule na základě 

takových výzev, jakou jsou slavná slova apoštola Pavla „Vyznáš-li svými 

ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrt-

vých, budeš spasen.“ (Ř 10,9) Na základní slova křestní formule, jimiž 

bylo patrně prosté vyznání „Ježíš je Pán“, se postupně nabalovala další 

vyznání, která tento základ doplňovala, až vzniklo široce uznávané 

Apoštolské vyznání. Jeho apoštolskost není v tom, že by ho pronesli 

sami apoštolové, ale v tom, že tkví v apoštolském učení, v učení, které 

apoštolové přijali od Ježíše. A mezi těmi doplňujícími vyznáními, která 

postupně obalovala jádro, je i naše dnešní vyznání „sestoupil do pekel“. 

Užitečná otázka, která nás jako zámek dovede ke slibovanému klíči, tedy 
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zní: Proč bylo pro církev a křtěnce prvních staletí důležité, že Ježíš po 

svém zmrtvýchvstání sestoupil do pekel? Nad čím a jak asi uvažovali, že 

je toto uvažování přimělo vložit mezi křestní formuli takovou, jejíž za-

kotvení v Písmu je poměrně slabé a nejasné? Co mělo v jejich uvažování 

takovou sílu, že tuto slabost biblického zakotvení vyrovnalo?

Z P Á T K Y  K  F O R M U L I

Nejlepší asi bude, když se vrátíme na začátek, tedy k tomu, proč tato 

slova byla vložena do křestní formule. Kdybychom formulovali vyznání 

dnes, asi bychom tam taková slova nedali. Ostatně – stačí se podívat 

na internetové prezentace jednotlivých sborů a církví a pod hlavičkou 

„Čemu věříme“ tam toho o pekle obvykle mnoho nenalezneme. V čem 

byli tedy ti první křesťané jiní než my, že právě takovou formulaci potře-

bovali vložit do své křestní liturgie? Proč byla pro ně důležitá?

Myslím, že klíč k tomuto zámku je překvapivě jednoduchý, a odpověď 

tedy překvapivě snadná. Pro křesťany prvních staletí bylo důležité za-

sadit svou novou víru do rámce lidských dějin. My uvažujeme tak, jako 

by tady křesťanství bylo vždy, ale pro první křesťany to byla nová víra 

a nové náboženství. Bylo jim srozumitelné, proč vzniklo právě v době 

Ježíše Nazaretského. To je jasné, protože byl od Boha poslaným Božím 

Synem. Ale museli se také logicky ptát, jak to je s těmi, kteří žili před 

Ježíšem. Jak to je s těmi, kteří čekají v té říši stínů, anebo trpí v té části 

této čekárny, kde je pláč a skřípění zubů. Co bude s nimi? Platí evan-

gelium i pro ně? Pokud je Ježíš skutečně Božím Synem a pokud je Bůh 

skutečně stvořitelem a vládcem celého světa, pak tedy musí být řešení 

i pro ty, kdo zemřeli dřív, než se Ježíš v Betlémě narodil. Jak to je s těmi 
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vynikajícími osobnostmi dávnověku, jejichž příběhy si vyprávíme? Co 

Adam s Evou? Co Noe? Mají takové postavy jako Abraham, Izák či Jákob 

nějaký užitek z poselství a díla Ježíšova? Platí Ježíšova oběť i pro Mojžíše? 

Vstanou tito patriarchové při vzkříšení mrtvých podobně jako byl vz-

kříšen Ježíš? A co moji příbuzní, zakladatelé mého rodu, lidé mého města 

nebo vesnice, je Ježíš nějak relevantní i pro ně? – To jsou pravděpodobně 

otázky, které nemohly minout křtěnce v prvních generacích po Kristu. 

A na tyto otázky dala jasnou a pozitivní odpověď formulace Apostolika. 

Ano, sestoupil i do pekel, byl v říši mrtvých, vymetl poslední pekelný 

kout a v nejhlubším zákoutí zaznělo pro všechny evangeliem.

Tato slova tedy starověkým křtěncům sloužila k tomu, aby získali širší 

rozhled: Ježíšova zvěst a Kristova mise se netýká jen nás, našeho sbo-

ru, našeho města či země. Má vpravdě kosmický rozměr, týká se i lidí, 

kteří jsou už dávno zemřelí. Nejsme sami a svět se neotáčí kvůli nám. 

Ježíš zemřel a sestoupil do pekel i za ty, kteří byli na Zemi dříve než on. 

K pokoře nás nevyzývá jen tato skutečnost, ale také to, že nevíme, jak 

by to bylo možné. Poslouchali ho nějaké duše? A mohou vůbec tyto duše 

poslouchat? A měli tyto duše možnost se rozhodnout? Jak a na základě 

čeho? Nevíme, ale to, co víme a co v Apoštolském vyznání vyznáváme, je, 

že ani tito mrtví nejsou vyňati z Boží péče. 

Možná nás ovšem dnes ti, kdo zemřeli před Kristem, zase tolik neza-

jímají. Určitě nás zajímají méně, než zajímali první generace křesťanů, 

pro něž byla doba před Kristem ještě historicky dohlédnutelná. Možná 

nás dnes zajímají jiné velké, ba obrovské skupiny lidí, které nemohli 

zaslechnout Ježíšovu zvěst a zařadit se mezi jeho následovníky. Říkáme 

jim příslušníci jiných náboženství. Ale i o ty se okrajově staraly už první 
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generace křesťanů, lépe řečeno teologové a filosofové. A už tehdy pro 

ně nacházeli naději, že i k těmto pohanům nějak nezbadatelně přichází 

Kristus jako Boží slovo. 

A to je v současném globalizovaném světě větší otázka než zemřelí před 

Kristem. A právě tak nás vede k pokoře: nevíme, jak se to stane. Ale 

víme (a ta část Apoštolského vyznání nás v tomto vědění posiluje), že ani 

tito lidé nejsou vyňati z Boží péče, že Kristus je nějak tajemně přítomen 

i mezi těmi, kdo ho nevyznávají, a kdo o něm třeba ani nikdy neslyšeli. 

Že i tito lidé se díky Ježíšovu kosmickému poslání mohou stát křesťany 

bez Krista podobně, jako se křesťany mohou stát mrtví před Kristem.

Z Á V Ě R

Co tedy měli slyšet a hlavně vyznávat křtěnci: nejsou sami, není to jen 

církev obecná, v níž věří (a vyznávají tuto víru o několik slov Apostolika 

dále), ale jsou tajemně spjati i s dalšími: mrtvými před Kristem a snad 

i živými mimo dosah zvěsti o Kristu. A to je to, čím může a má dnešní 

část Apoštolského vyznání víry formovat náš život: kosmický Kristus, 

jemuž byla dána veškerá moc na zemi i na nebi, nás vyvádí z pokušení 

omezovat jeho působení jen na nás samotné, jen na náš sbor, naši církev, 

anebo jen na nás křesťany. Nevíme jak, ale určitě je spasitelem i křesťanů 

bez Krista a křesťanů před Kristem. Jedině tak dává vyznání „sestoupil 

do pekel“ smysl, a to prvním křtěncům v prvotní církvi stejně jako nám.

Amen.



Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním 

o jeho názorech. Někdo třeba věří, že může jíst všechno, slabý 

však jí jen rostlinnou stravu. Ten, kdo jí všecko, nechť nezlehčuje 

toho, kdo nejí, a kdo nejí, nechť neodsuzuje toho, kdo jí; vždyť 

Bůh jej přijal za svého. Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? 

O tom, zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní pán. A on obsto-

jí, neboť Pán má moc jej podepřít. Někdo rozlišuje dny, jinému 

je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení. Kdo 

zachovává určité dny, zachovává je Pánu. Kdo jí, dělá to Pánu ke 

cti, neboť děkuje Bohu; a kdo nejí, dělá to také Pánu ke cti, neboť 

i on děkuje Bohu. Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě 

neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu. 

Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Vždyť proto Kristus umřel 

i ožil, aby se stal Pánem i mrtvých i živých. Proč tedy, ty slabý, 

soudíš svého bratra? A ty, silný, proč zlehčuješ svého bratra? 

Všichni přece staneme před soudnou stolicí Boží. Neboť je psáno: 

‚Jako že jsem živ, praví Hospodin, skloní se přede mnou každé 

koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh.‘ Každý z nás tedy sám 

za sebe vydá počet Bohu. (Ř 14, 1-12)

Před soudnou stolicí



Vystup si na horu vysokou, Sijóne, který neseš radostnou zvěst, 

co nejvíc zesil svůj hlas, Jeruzaléme, který neseš radostnou zvěst, 

zesil jej, neboj se! Řekni judským městům: „Hle, váš Bůh!-

Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády. 

Hle, svoji mzdu má s sebou, u sebe svůj výdělek. Jak pastýř pase 

své stádo, beránky svou paží shromažďuje, v náručí je nosí, březí 

ovečky šetrně vede. (Iz 9-11)

Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který 

mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze 

smrti do života. Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, 

už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší, budou 

žít. Neboť jako Otec má život sám v sobě, tak dal i Synovi, aby 

měl život sám v sobě. A dal mu moc konat soud, poněvadž je Syn 

člověka. Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni 

v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou: ti, kdo činili dobré, vstanou 

k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení. (J 24-29)
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„Věřím v Ježíše Krista… [který] přijde soudit živé i mrtvé,“ vyznáváme v Kré-

du. Člověka z toho může mrazit: jednou se budeme zodpovídat před 

věčným soudem. Ale můžeme ucítit i čerstvý, jarní vítr: Kristus nás 

bude soudit - my tedy soudit nemusíme a nemáme, druhé ani sebe 

sama.

I.

„Všichni staneme před soudnou stolicí Boží [Kristovou],“ četli jsme. „Vždyť je 

psáno (Iz 45,23): ‚Jakože jsem živ, praví Pán, skloní se přede mnou každé ko-

leno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh.‘ Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet 

Bohu.“ 

Asi málokterý článek víry působil v dějinách na lidi tak silně jako tento. 

Vzpomeňte na portály gotických chrámů, na scény posledního soudu; 

každý, kdo přicházel na bohoslužbu, vstupoval do kostela pod přísnými 

zraky Krista Soudce: Ten jednou odmění vše dobré - i „číši studené 

vody“ (Mt 10,40nn), a odplatí každé zlo; rozplete uzel našich krásných 

úmyslů a pochybných konců; ztrestá aroganci a krutost – takže svět na-

konec bude v pořádku. Také pražskou katedrálu zdobí takový obraz: Na 

tzv. Zlaté bráně velí Kristus vztaženou pravicí mrtvým povstat (andělé 

je doslova vytahují z hrobek), a odsouzené vykazuje do ohnivého jezera 

po své levici. Naši předkové žili ve stínu soudu. Ještě vůdcové francou-

zské revoluce ovšem, lidé ne zrovna křesťanští, trvali na představě pos-

mrtného účtování – kvůli veřejnému pořádku; a věčné odměny a tresty 

pro řádné, resp. neřádné, občany prý zmiňují i původní verze americké 

ústavy. --- Dnes je tomu jinak: asi málokterý článek Kréda budí větší 

rozpaky. Zůstalo – pokud aspoň něco - jen to nebe; zato má každá pro-

fese svoje (fotbalisti, herci, i rockeři, o čemž mě poučil titulek jedné 

Ú V O D
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nové knížky). V nebi, v jeho české verzi, je místa dost: Bůh je přece „al-

truista a dobrák“ (byli jsme nedávno poučeni), cení si hlavně noblesy 

a vlastenectví. Možná. Ovšem o tom, že se něco děje také po Kristově 

levici, že Kristus bude také soudit - protože přece je na tomhle světě co 

soudit -, se nemluví. Také to neumím…

Náš oddíl ale o soudu mluví; celá Bible o něm mluví: Začíná to po-

topou, vlastně už Kainem a vyhnáním z ráje. A pokračuje soudy 

nad otrokářským Egyptem, nad brblajícím Izraelem na poušti, nad 

modlářským Izraelem za času králů, nad národy. Starozákonní proroci 

většinou mluví o soudu. Ale i novozákonní epištola Římanům, ze které 

dnes vycházíme, je vlastně pojednání o soudu: jejím hlavním tématem 

je Boží spravedlnost a naše ospravedlnění. Hned v první kapitole se píše 

o Božím hněvu nad pohany; a ve druhé zase o soudu nad židem, který 

si myslí, že s Desaterem v ruce (ne však v rukách, ne v činech) obstojí. 

Kdepak, píše Pavel – a podobnými slovy z Janova evangelia jsme to 

slyšeli od Ježíše -, Bůh „odplatí každému dle jeho skutků. Těm, kdo 

vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá živ-

ot věčný“, a těm jiným to jiné. A „nastane den,“ píše dál, „kdy Bůh skrze 

Ježíše Krista bude soudit podle mého evangelia, co je v lidech skryto“ (2,6nn). 

A podobně list pokračuje až do samého závěru.

Podobně?! Ano i ne, jak dobře víte. Kristus přijde soudit živé i mrtvé – 

ano. Ale to proto, že sám byl souzen a hříšně, protiprávně odsouzen; to 

proto, že náš hřích byl v něm souzen a odsouzen! A tak už „není žád-

ného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši“, říká Pavel (Ř 8,1). A dnes 

jsme četli (v7nn): „Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. 

Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, 
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patříme Pánu.“ Jak to? On sám se nás ujal: „Vždyť proto Kristus umřel i ožil, 

aby byl Pánem i mrtvých i živých.“ Kristus přijde soudit živé i mrtvé - ano. 

Ale jedině proto, že sám byl pro nás mrtev a ožil. Bude soudit; ale – 

a také to zobrazuje mozaika na Zlaté bráně sv. Víta – na svých rukách 

a boku ponese rány kříže. 

Ježíš je náš Pán, budeme se mu zodpovídat ze svého života! Ale ten-

hle soudce nebude někdo neznámý, cizí, odtažitý; nýbrž právě zraněný 

Ježíš. Možná nás jeho soud leká. Určitě nás zavazuje, klade na život tíhu 

věčné závažnosti. Ale není proč se bát: On nás miloval až na smrt; stále 

nás miluje; a bude milovat. A kdo mu to věří, ten to má.

II

Resp. ten to bude mít, sestry a bratři, před Kristovým stolcem; a ten to 

smí mít už dnes: jistotu víry, svobodu jeho lásky. „Věřím v Ježíše Krista… 

[který] přijde soudit živé i mrtvé,“ vyznáváme; věřím v Krista soudce, a tak 

na konci ani dnes soudcem být nemusím, být nemohu, být nemám.

Ono nás to totiž svádivě nutí, oblékat soudcovský talár. Nezpochybňuji 

teď potřebu soudů a právního státu, vůbec ne: ve stejné epištole (Ř 13) 

apoštol jejich existenci hájí a odvozuje ji od Božího mandátu. A nem-

luvím ani o potřebě vzájemného křesťanském napomínání, „když tvůj 

bratr zhřeší“ (Mt 18,15nn; 1K 5). Mluvím o atmosféře ve společnosti – 

a mnohdy i v církvi -, o mezilidských vztazích. Už před lety napsal 

německý filosof Marquard, že v moderní společnosti probíhá jakési 

permanentní soudní stání. Všichni, a zejména někteří (politici, uměl-

ci, celebrity), čtyřiadvacet hodin denně stojí před tribunálem (zejmé-

na mediálním): „Řekl to správně? Řekl to upřímně? Na kterou příčku 

popularity se vyšplhal? Je trapný, či zábavný?“ A my: „Pracoval jsi 



50

poctivě? Jsi motivovaný? Zasloužil sis prémie? Vysloužil sis důchod? 

Žiješ plnohodnotně?“ Dnes se tomu veřejnému tribunálu – dodává jiný 

filosof (Han) – dokonce sami vystavujeme, ba sami v něm zasedáme: 

Vyplňujeme dotazníky a dáme se hodnotit, odpovídáme na ankety 

a hodnotíme, vyjadřujeme názory, vyvěšujeme na webu svoje fotky, 

očekáváme (a rozdáváme) lajky i dislajky: jsme obžalovanými i soud-

ci v jedné osobě. (Možná proto nám zůstalo jen to banální nebe; pro-

tože tohle permanentní soudní stání je tak nestydatě veřejné, úmorné, 

nemilosrdné… a tak banální.)

Pohled do naší epištoly nás každopádně poučuje, že v dobách Pavlových 

tomu nebylo jinak; resp. že ani v malém prostoru církve tomu nebylo 

jinak: Byli zde např. jedni (Pavel je, asi ironicky, nazývá „silnými“), 

kteří jedli všecko; a byli zde druzí (Pavel je, asi také ironicky, nazývá 

„slabými“), kteří jedli jen zeleninu. Těm i oněm tak velelo svědomí, 

jejich víra. I zlehčovali jedni druhé (proč nejíte vepřové? Nejíš maso, 

nepoznáš vtip. Kristus nám vydobyl svobodu); a druzí odsuzovali prvé 

(jak můžete jíst zakázané vepřové?). Pro jedny - zmiňuje Pavel další 

příklad - byl den jak den; zato druzí některé dny (nejspíš sabaty) světi-

li. Předvčerejší problémy?! Nezdá se: I mezi námi jsou všežravci a vege-

tariáni (a jídelníček se opět stává otázkou nejen dietní, ale také otázkou 

svědomí). A také mezi námi jedni neděli a svátky světí, zatímco druzí 

si dnes odpoledne uklidí na zahrádce. A dál: i mezi námi najdete voliče 

té, ale i oné strany; vyznavači téhle, ale i tamté hudby; sedí tu prakti-

kanti mírné výchovy, ale také zastánci prvorepublikové rákosky; znalci 

vína i abstinenti; milovníci liturgie i neformálních způsobů. Tak pes-

trou čeládku pohromadě najdete snad už jen v base… A tak se, jako 

pestré osazenstvo basy, snadno můžeme navzájem posuzovat a odsu-
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zovat: Vždyť je přece zásadní (pro někoho určitě), co jím a piju; jak 

se oblékám, zejména do shromáždění; jaký styl hudby, zejména ve 

shromáždění, preferuji; a jestli překročím práh katolického kostela; a – 

ano, o to tu vlastně jde – jak prožívám a praktikuji svou víru, navenek 

i uvnitř. Je snadné druhé – ale i sebe – posuzovat a soudit: a vpravovat 

se do Ježíšova taláru.

III

Ale právě, sestry a bratři - na závěr ještě jednou -, protože Kristus 

(!) „přijde soudit živé i mrtvé“, tak já soudcem být nemusím (sobě ani 

bližním) – Bohu díky; ani jím být nemám – dej to Pán Bůh. Protože Ježíš 

je Pán a Soudce, tak apoštol vyhlašuje moratorium na spory o svědomí 

druhého, ale také amnestii pro mé osobní přesvědčení.

Moratorium a amnestii? „Bratra ve víře slabšího přijímejte,“ píše, „ale 

nepřete se s ním o názorech.“ A vysvětluje na příkladu: „Ten, kdo jí všecko, 

ať nezlehčuje toho, kdo nejí; a kdo nejí, nechť neodsuzuje toho, kdo jí. Vždyť 

Bůh jej přijal.“ A dodává přísně: „Kdo jsi, že soudíš cizího služebníka? O tom, 

zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní Pán. A on obstojí, neboť Pán má moc 

jej podepřít.“ Jistě, ten druhý mi možná přijde „slabý ve víře“, divný, 

nemocný, možná heretický: Divně věří, nedostává se mu víry, má prob-

lém; nejí maso, nezná datum svého obrácení (nebo ho naopak udává 

při každé příležitosti, až to působí podezřele), chodí na demonstrace 

(anebo je naopak považuje za hříšné) atd. Apoštol ho však vyjímá z mé 

kompetence. Je to „cizí služebník“, říká, zodpovídá se svému šéfovi, ne 

mně. A ne mně, nýbrž svému šéfovi složí účty… a ten ho podrží, píše 
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Pavel (možná pro nás překvapivě). Jistě, můžeme se lišit v názorech, 

v gustu, v širokosti či úzkosti svědomí, dokonce v niterném prožívání 

víry. Ale tam všude platí: Nezlehčuj, nesuď; není to tvá odpovědnost, 

nejsi oprávněn. Tvůj bratr má svou, tobě možná cizí cestu se svým Pá-

nem. Že to zní moderně, ne-li postmoderně? Že víra druhého je jeho 

věc; do níž nemám beze všeho přístup? Že tu Pavel žádá toleranci? Inu, 

vlastně ano. Jenom snad dodejme, že apoštol žádá víc než toleranci. 

Žádá přijetí: „Přijímejte bratra… vždyť Bůh jej přijal“. Žádá velkorysost, 

otevřené srdce, bratrství; žádá svobodu pro druhého, toho jiného, 

divného… a přece mého bratra.

Ale žádá také svobodu (amnestii ze soudu) pro mě. „Každý ať má jistotu 

svého přesvědčení,“ píše (v5). Můžeme přeložit: „Každý ať je spokojený ve 

svém přesvědčení“; nebo dokonce: „Každý ať dochází naplnění podle svého 

přesvědčení“. Tak jako bratr má svou cestu, tak já smím mít tu svou. Že 

to – zase - zní moderně, ne-li postmoderně? Že to zní subjektivisticky, 

individualisticky, lidskoprávně? Inu – zase -, vlastně ano. Ale zase do-

dejme, že apoštol tu chrání nejen právo na přesvědčení; nýbrž že tu 

chrání intimitu víry, chrání svobodu zbožnosti, chrání cestu, na kter-

ou právě mě Bůh povolal – možná už tím, do jaké rodiny mě postavil, 

jakého mě stvořil, jaké dary mi dal do vínku… Každý si smí být jist 

svou vírou, na své úzké, ne-všeobjímající cestě (a nemusí sebe sama 

soudit, zpochybňovat, okusovat si nehty sebezpytem). Protože každý – 

četli jsme – právě tím svým způsobem „děkuje Bohu“! Že jeden děkuje 

za vepřové a druhý za kapustu? Oba děkují; oba děkují Bohu. Že jeden 

děkuje za sváteční den a druhý za volné odpoledne? Že jeden děkuje za 

klid Dvořákova kvarteta a druhý za rachot rockového koncertu? Že jed-



53

nomu pomáhá děkovat dlouhý čas worshipů, a jinému zapálená svíce, 

psaná modlitba, liturgický pořad? „Každý ať dochází naplnění v tom svém… 

vždyť [každý] děkuje Bohu.“

A vždyť – končím, shrnuji, vracím se na začátek, k jádru věci – vždyť 

„nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. (…) [Nýbrž] ať žijeme, 

ať umíráme, patříme Pánu. Neboť proto Kristus umřel i ožil, aby byl Pánem 

i mrtvých i živých.“ 

Tvůj bratr, tvá sestra, sestro a bratře, patří Pánu! A ty sám, ty sama 

mu patříš. To on bude soudit; my to dělat nemusíme. Nemusíme 

(a nemáme) soudit – druhé ani sebe sama. Ale nemusíme (a nemáme) 

se bát. Naším soudcem je Kristus, zraněný Ježíš, náš Pán a Spasitel. 

Amen.



Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-

li jaké společenství Ducha, je-li jaký soucit a slitování: dovršte 

mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné 

duše, jednoho smýšlení, v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani 

ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za předně-

jšího než sebe; každý ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen 

jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. 

(Fp 2,1-5)  

Věřím v svatou církev 
obecnou, společenství 

svatých



Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, 

a všichni byli naplněni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo 

Boží.  Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nik-

do neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všech-

no společné.  Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení 

Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi 

netrpěl nouzi… (Sk 4,29-34)
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Stalo se vám někdy, že mechanicky odříkáváte nějaký text, nějakou 

biblickou pravdu, možná modlitbu, a vůbec nepřemýšlíte nad tím, jestli 

se s tím, co říkáte můžete ztotožnit?

Mě se to stalo právě v souvislosti s dnešním kázáním. Vyznání víry 

jsem vyslovoval, vyznával, proklamoval určitě více jak stokrát, před 

Večeří Páně, při přípravách na křest, při vyučování základů, při bo-

hoslužbě, při rozhovorech, a nikdy mne nenapadlo, že je tam je tam 5 

slov, s kterými mám problém se identifikovat. A zrovna těchto pět slov 

na mne dnes vyšlo. Věřím v „svatou církev obecnou, společenství svatých,…“ 

Musím se přiznat, že mám problém věřit v svatou církev – byl jsem 

38 let kazatelem, a v církvi jsem viděl a prožil mnoho nesvatosti. 

Zákonictví, pokrytectví, pýcha, posuzování, odsuzování, neodpuštění… 

Setkal jsem se se spoustou zraněných lidí, zraněných z církve a sám 

jsem také dost bolestivé šrámy obdržel. Ve svém srdci nosím některé 

hluboké jizvy, které se hojily řadu let. A co je ještě horší je to, že když 

se dívám na sebe, tak to, o čem tady mluvím vidím ve vlastním srdci.

Mé srdce má blízko k zákonictví, k pokrytectví, k pýše, k posuzování 

druhých, a dobře si uvědomuji, že jsem svým jednáním mnoho lidí 

zranil. Svatou církev obecnou – to znamená otevřenou všem, bez 

rozdílů, pro každého. Všichni jsme si před Bohem rovni… možná to 

na Smíchově není, ale setkal jsem se tím, že v církvi jsou různé kla-

ny, rody, významná jména, kteří soupeří o vládu, moc, řízení. Kolik 

kazatelů bojuje se staršovstvem, nebo s jednotlivci (s draky s dobrými 

úmysly). A pokud krédo vyzdvihuje společenství svatých, ano občas se 

semkneme, neseme břemena jedni druhých, modlíme se za sebe, ale 

stejně často jsme sobečtí, myslíme na to, abych já se měl dobře, aby 

Ú V O D
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mě bylo poslouženo, abych se já cítil spokojeně. A tak se dohadujeme 

o bezvýznamných technických a provozních věcech a základní, ducho-

vní potřeby nám utíkají.

Abyste mi rozuměli, já pevně a bez výhrad věřím „... v Boha, Otce všemo-

houcího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána 

našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se zMarie Panny, trpěl pod Pon-

tiem Pilátem, byl ukřižován umřel a byl pohřben; sestoupil do pekel, třetího dne 

vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, 

odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, 

společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.“ K tomu 

všemu mohu říci a rád říkám amen. To vše je pro mne naprosto jasné, 

nepohnutelné, věřím, věřím a věřím, ale s tou církví mám problém. 

Svatý přeci znamená oddělený, oddělený od hříchu pro Boha. A to na 

církvi nevidím. 

Co s tím? Mám dvě možnosti, pozvat sem dopředu vašeho milého bratra 

kazatele Jendu Valeše, aby věci uvedl na pravou míru anebo se s tím 

nějak poprat. Zvolil jsem druhou možnost.

C Í R K E V  V I D I T E L N Á  A  N E V I D I T E L N Á

Vím, že teologové hovoří o církvi viditelné a neviditelné. Viditelná to 

jsou všichni lidé, kteří se hlásí k nějaké církvi, kteří o sobě říkají, že 

jsou křesťané, a neviditelná církev to jsou ti, kteří mají Krista v srdci. 

V podstatě je to učení Pána Ježíše, (Matouš 13) o pšenici a plevelu (kou-

kolu), který spolu roste na poli, a na konci věků Bůh pošle své anděly, 

aby oddělili pšenici od plevele. Pokud bychom se na to takto dívali, pak 

svatou církví obecnou a společenstvím svatých je právě ta neviditelná církev 



59

– pšenice, a plevel jsou ti kteří se sice hlásí k církvi, ke křesťanství, ale 

nežijí s Kristem. Jenže mě to připadá tak trochu alibistické, a zároveň 

nebezpečné. Pán Ježíš sice jasně říká, že nemáme plevel vytrhávat, pro-

tože bychom přitom mohli vytrhnout i pšenici, ale to nebezpečí vy-

trhávat, určovat kdo je ten správně věřící a kdo ne, dělat čistky, to vždy 

církvi hrozilo. A pokud tak začala církev jednat, přineslo to mnoho ško-

dy. Mnoho zranění, které lidé vůči církvi v sobě nesou pramení právě 

z tohoto důvodu.

Raději se vydáme jinou cestou. Vraťme se zpátky k vyznání víry. Všim-

nul jsem si, že slovo o církvi je zarámováno do dvou důležitých vyznání. 

Před ním je: Věřím v Ducha svatého – a po něm: věřím v odpuštění 

hříchů. Myslím si, že toto je cesta, jak se církev může opravdu stát sva-

tou, obecnou, krásnou, společenstvím plným života a požehnání. Pokud 

církev, a mám teď na mysli konkrétní sbor, společenství věřících lidí, 

bez ohledu na to, jak se jmenují…

Pokud církev nejen věří, ale je vedena Duchem svatým, tak je na cestě 

ke svatosti. „Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.“ (Ř 8, 

14) Protože Duch svatý nemůže jinak než trpělivě, laskavě a neúnavně 

vést a vychovávat syny a dcery Boží tak, aby se staly krásnou a slavnou 

nevěstou připravenou na svatbu s Ježíšem. Abychom byli bez poskvrny 

a vrásky, svatí a bezúhonní. (Ef 5,27)

A tato proměna se děje díky tomu, že nám Duch svatý odkrývá naše 

slabosti, selhání, hříchy, a vede nás k tomu, abychom s nimi šli k Ježíši, 

poprosili ho o odpuštění a přijali od něj sílu žít novým životem. Pavel 

o tom píše jako o umrtvování pozemských sklonů (Ko 3,5-14), jako 

o svlečení starého člověka s jeho hříšnými sklony a skutky a oblečení 
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nového člověka stvořeného k obraz Božímu. To vše je proces, škola, kde 

se den po dni učíme vstupovat z nesvatosti do svatosti.

My víme, že Bůh nás vidí jako svaté, protože se na nás dívá skrze Ježíše, 

a já jsem si uvědomil, že apoštolské vyznání víry nás v tomto článku 

o církvi učí dívat se na sebe tak, jako se Bůh dívá na nás. I když s námi 

má Duch svatý ještě hodně práce, i když je na nás ze svatosti ještě málo 

vidět, můžeme se vzájemně vnímat a vidět jako svatí. Položil jsem si 

otázku: co mohu udělat pro to, abych se takovýmto člověkem stal. Co 

může sbor jako je ten váš udělat pro to, aby byl svatou církví obecnou, 

aby byl společenstvím svatých?

Mám tři věci, které jsem vypozoroval z první církve, a které bych Vám 

chtěl na cestu ke svatosti předat.

1 .  N A D Š E N Í  J E Ž Í Š E M

 „A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma; nalezli jedenáct učedníků a je-

jich druhy pohromadě. Ti jim řekli: “Pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se Ši-

monovi.” Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, 

když lámal chléb. Když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich a řekl jim: 

“Pokoj vám.”(Lk 24,33 -36)  

Lukáš nám popisuje jednu úchvatnou scénu. Církev se sešla za za-

vřenými dveřmi, povídají si, a najednou se mezi nimi objevil Ježíš 

se slovy: Pokoj Vám. Ještě neskončili svoje vyprávění a tu sám Ježíš 

stál mezi nimi a pozdravil je: “Pokoj vám!” Chtěli byste zažít něco 

podobného? Já ano. Představte si, kdyby se to stalo dnes. Já tady něco 

povídám, a najednou by se tu objevil Ježíš. Myslím, že by se neobjevil 

na stupínku, nebo dokonce za kazatelnou, spíš někde vzadu… Myslím 
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si, že bychom se podobně jako tenkrát učedníci polekali, ale věřím, že 

vzápětí by strach vystřídala radost a viseli bychom na jeho ústech co 

nám řekne. (Co řekl tehdy učedníkům si přečtete u Lukáše 24,36-49) 

Ale já bych se rád soustředil na to, co předcházelo příchodu Ježíše.

Učedníci mají v živé paměti Ježíšovo zatčení, rychlý, nespravedlivý pro-

ces a ukřižování. Ví že Josef z Arimatie a Nikodém jejich Pána pocho-

vali. Prožívají to velice bolestně. Na dva z nich to bylo příliš, a rozhodli 

se z Jeruzaléma odejít. Šli do svého města, do Emauz. Po cestě s k nim 

přidává neznámý poutník, hovoří s nimi, přijme jejich pozvání domů, 

a když začne při večeři lámat chléb poznají v něm Ježíše. V tu chvíli jim 

to dojde: Ježíš sice zemřel, ale vstal z mrtvých. Přesně tak jak o tom 

mluvili proroci. On žije. Nemohou jinak, ale okamžitě se vydávají na 

cestu zpátky do Jeruzaléma, aby o tom pověděli ostatním.

Když přijdou do domu, kde se sešla církev, chtějí jim to říct, ale ostat-

ní je nepustí ke slovu. Ten zmatek, jeden překřikuje druhého, všich-

ni chtějí vyprávět o tom, co prožili. Šimon Petr vypráví, jak se setkal 

s Ježíšem, myslím že Marie Magdalská se slzami v očích hovoří o tom, 

jak v domnělém zahradníkovi poznala Rabbuni, Mistra, Ježíše. A ti dva 

z Emauz se nenechají odbýt a všem vypráví, jak se jim dal poznat při 

lámaní chleba. A v tomto okamžiku: „Když o tom mluvili, stál tu on sám 

uprostřed nich a řekl jim: “Pokoj vám.” (Lk 24,36) 

Oni nebyly zaměstnáni ničím jiným než setkáním s Ježíšem. On neměli 

na pořadu bohoslužeb „výklad kréda“, ani teologické úvahy o významu 

smrti Ježíše, nebo podrobné rozebírání kázání na hoře. Oni byli uch-

váceni samotným Kristem. Byli tak plní toho, že Ježíš žije a setkal se 

s nimi, že nemohli sedět doma, a museli o tom všem vyprávět. A mně 
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to připadá jakoby toto „povídání“ přitáhlo mezi ně Krista. Byla to svatá 

chvíle, protože jejich srdce bylo naplněno svatým zážitkem, setkali se 

s vyvýšeným, oslaveným Ježíšem.

Mám hlubokou touhu v srdci, abychom když se scházíme na bohoslužbě 

byli plní nadšení, radosti, úžasu z toho, jak jsme se včera, předevčírem, 

v minulém týdnu setkali s Ježíšem. Abychom nebyli studenty, kteří si 

pouze přijdou poslechnout novou lekci z Božího slova, ale abychom 

byli nadšení učedníci, kteří se sdílí o tom, co prožili s Kristem. Ano, 

potřebujeme i lekce s Božího slova a díky za všechny učitele, evangelisty, 

apoštoly a proroky, které Bůh církvi dal a vedou nás do hloubky Božích 

pravd, ale prosím nepřestaňme být lidmi, kteří přetékají úžasem, lásk-

ou a vděčností ke svému Spasiteli Ježíši. Protože pokud je církev plná 

takovýchto lidí, je svatým, obecným, neodolatelným společenstvím.

2 .  Z M O C N Ě N Í  D U C H E M  S V A T Ý M

Apoštolé a další učedníci tak jak o nich čteme na začátku knihy Skutků 

přetékali tím, co prožili. A tak všude kam přišli vyprávěli o Ježíši. To 

samozřejmě narazilo na tvrdý odpor ze strany vládnoucích duchovních 

elit. Ve Skutcích 4, čteme o tom, že Petr a Jan byli zavřeni do vězení, 

a bylo jim zakázáno o Ježíši veřejně mluvit. Když se z vězení vrátili, 

vyprávěli o tom církvi. Reakce byla obdivuhodná.

Okamžitě se všichni začali jednomyslně modlit. Myslel jsem na to, co 

v podobných případech děláme my. Uzavřeme se, vyčítáme si, podáváme 

se skepsi? Možná, ale když v prosinci 2015 zavřeli v Jižním Sudánu 

Petra Jaška do vězení, chvíli nám to na Kladně trvalo, ale uvědomili 

jsme si, že není jiná cesta, než se modlit a postit. Ano, kontaktovali 
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jsme úřady, hledali jsme pomoc na ambasádě, u vlády, snažili jsme se 

najít cestu, abychom mohli s Petrem komunikovat, ale při tom všem 

jsme si uvědomovali, že to nejdůležitější je modlitba a půst. A tak jsme 

se rozhodli, že se budeme nepřetržitě modlit a postit, dokud se Petr 

nevrátí. Určitě jste se i mnozí z Vás postili a modlili díky Vám za to! Pán 

Bůh se přiznal a Petr se vrátil domů. Modlitby a půst mají smysl!

Církev se v našem příběhu začala modlit. Ne za to, aby Bůh zametl s je-

jich protivníky, aby se jich zázrakem zastal, nebo něco podobného. Je-

jich prosba byla jiného druhu: „Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej 

svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo; a vztahuj svou 

ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služeb-

níka Ježíše.” (Sk 4, 29-30)

A Boží odpověď? „Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, 

a všichni byli naplněni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží.  Všichni, 

kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že 

je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné.  Boží moc provázela svědectví 

apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi 

nimi netrpěl nouzi…“ (Sk 4,31-34)

Tam, kde nám jde o Boží království, o Boží slávu, a začneme se společně 

opravdově modlit, tam přijde z nebe odpověď. A Boží odpověď je vždy 

stejná. Sešle svého Ducha. Protože to, co potřebujeme je Duch svatý. 

Tam, kde si toto církev uvědomuje, kde přiznává svou neschopnost, 

slabost, strach, slabou víru, nedostatek odvahy, svá selhání, tam je 

prostor pro to, aby Bůh seslal svého Ducha. A tam, kde je Duch svatý, 

kde má prostor, kde se mu podřizujeme, tam se církev stává svatým, 



64

obecným, neodolatelným společenstvím. „Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte 

svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, 

kdo ho o to prosí!” (Lk 11,13)  

3 .  C Í R K E V  J A K O  P R O S T O R  P R O  P O Ž E H N Á N Í  A  Ž I V O T

Církev není lidský výmysl, ale Boží plán. Krásná, čistá, slavná, bez 

poskvrny a vrásky. Církev, je místo, kde Bůh chce žehnat, místo, kde 

lidé nachází život, věčný život.  Ale je tolik věcí a situací, které jí v tom 

brání. První církev obstála ve tlaku zkoušek, ale přišel nový tlak, který 

vycházel z ní samotné, z jejího středu. Byla to nejednota. Všem šlo o Boží 

věc, ale každý měl svou vlastní představu, jak Boží věc uskutečňovat. 

Vnitřní napětí, pohledy jednotlivců prosazované nesprávnými způso-

by působí v konečném důsledku rozdělení. To prožívala první církev 

– vzpomeňte na Korint a jejich: „já jsem Pavlův, já Petrův, já Apollův a já 

Kristův.“ (1.Kor 1,12) Nebo na spor v Antiochii, zda se musí křesťané 

z pohanů nechat obřezat. (Sk 15) Zápas o jednotu Ducha se vine jako 

červená niť dějinami celé církve. Proč? Je jednota tak důležitá?

Ano. Pán Ježíš dává církvi zaslíbení: „Opět vám pravím, shodnou-li se dva 

z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní.“ (Mt 

18,19) Žalmista nám připomíná, že tam kde bratři bydlí svorně. Tedy 

tam, kde je duchovní jednota, tam udílí Hospodin život a požehnání: 

„Tam udílí Hospodin své požehnání, život navěky.“ (Ž 133, 3) Pokud jsou 

v církvi rozbroje, sváry, napětí, soupeření, neodpuštění, pomluvy, tak 

tam se vytrácí život, tam se vytrácí požehnání. 

Společenství svatých je charakteristické milosrdenstvím, pokorou, jed-

notou, láskou. Společenství svatých je místem, kde jsme ochotni nést 



65

břemena druhých. Kde druhého pokládáme za důležitějšího než sebe. 

Apoštol Pavel k tomu vybízí církev ve Filipis, jak to četl v úvodu bratr 

kazatel Valeš. 

„Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společen-

ství Ducha, je-li jaký soucit a slitování: dovršte mou radost a buďte stejné mysli, 

mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, v ničem se nedejte 

ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za 

přednějšího než sebe; každý ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. 

Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši.“ (Fp 2,1-5)  

Dva předchozí body byly o milosti, kterou nám Bůh dává. Jednota je 

o našem rozhodnutí, o těžké práci, o pokoře, o sebekázni, o ochotě zří-

ci se své pravdy v prospěch Božího království. Často v této souvislosti 

myslím na Pavlovo slovo: „Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom 

však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně…“ 

(1 K 13,12)  

Někdy si v církvi myslíme že víme vše naprosto jasně. Ale když 

nám Bůh otevře oči, zjistíme, jak jsme byli krátkozrací, namyšlení, 

nechápaví. Společenství svatých, jak o něm mluví Krédo je skupina 

duchovně zralých osobností, kteří kolem sebe šíří vůni přijetí, milos-

ti, porozumění, soucitu a lásky. Kde se cítíme dobře, kde jsme vítáni, 

kde se můžeme otevřít, aniž by nás někdo posuzoval, napomínal nebo 

nám něco vyčítal, nebo dokonce námi pohrdal. Společenství svatých, 

jak o něm mluví Krédo je místo, kde mohu odkrýt svá selhání, své slabé 

stránky, své pochybnosti, a druzí nás obejmou, povzbudí, ponesou. 
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Ponesou k Ježíši, který mne znovu postaví na nohy.

Musím Vám říci, že mne Duch svatý obvinil z mého skepticismu. 

Z toho, že se dívám očima Daniele Kalety, a ne očima Ježíše. Ano, církev 

je v mnohém nedokonalá, nesvatá. Ale právě proto přeci přišel Ježíš, 

aby zlomil moc hříchu a dal prostor životu. V mém srdci, ve Tvém srdci 

i v církvi. Aby z nás hříšných stvořil své syny a dcery. Aby z nesvatých 

udělal svaté. Jsme:

„Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, 

abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhod-

ného světla. Kdysi jste vůbec nebyli lid, nyní však jste lid Boží; pro vás `nebylo 

slitování, ale nyní jste došli slitování.“ (1 Pt 2,9 -10)  

Věřím v svatou církev obecnou, společenství svatých. Ne v organiza-

ci, ale v organizmus, kterému dal život Kristus. A přeji si, abychom 

byli zapálení, nadšení, plni úžasu z Krista, který se s námi setkal. 

A setkání s ním nás proměnilo. Abychom tlaky, kterými procházíme 

neřešili vymýšlením všemožných strategií, ale společnou vroucí mod-

litbou a očekáváním na nový závan Ducha svatého. A abychom usilovali 

o duchovní jednotu, která je nakonec také darem přicházejícím shůry. 

A abychom se na sebe dívali Božím pohledem. Bůh nás vidí, díky oběti 

Ježíše Krista jako svaté. Co takhle zkusit se dívat tímto pohledem na 

sebe navzájem? Nedaří se to? 

Jako mladý kazatel jsem měl jednoho staršího bratra ve sboru, který mi 

stále házel klacky pod nohy. V ničem jsem nebyl dobrý, a i kdybych se 

postavil na hlavu vždycky našel něco, za co mne setřel. Jednou přijel na 

návštěvu jeden starší kazatel, a tak jsem se mu svěřil a ptal se ho, co 

mám dělat. On mi řekl jednoduchou věc. Nauč se ho přijímat, protože 

Z Á V Ě R
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i on je Boží dítě. Bůh tě skrze něj chce naučit pokoře. A dokud se to 

nenaučíš, bude ti stále do cesty takové lidi posílat. A to jsem nechtěl, 

a tak jsem se učil. A musím říct, že to občas nebylo lehké. Ale ten mou-

drý a zkušený kazatel mi ještě dal radu, a tu chci na závěr povědět i vám:

„Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. 

Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude 

otevřeno.“ (Mt 7, 7-8)

Pokud uvidíte u sebe, u bratra, v církvi něco, co Vás trápí, s čím si nevíte 

rady, o čem víte, že to potřebuje změnu, pak prostě proste, hledejte, 

tlučte. A možná budete překvapeni, jak Bůh začne jednat. Ať Vám Bůh 

žehná, svatá církvi Smíchovská!



Deset Josefových bratrů tedy sestoupilo nakoupit v Egyptě obilí. 

Josefova bratra Benjamína s nimi Jákob neposlal, protože si řekl: 

„Aby snad nepřišel o život!“ Izraelovi synové přišli spolu s jinými 

nakoupit obilí, protože v kenaanské zemi byl hlad. Josef byl 

říšským správcem a prodával obilí všemu lidu země. Když přišli 

jeho bratři, skláněli se před ním tváří k zemi. Josef spatřil své 

bratry a poznal je, ale sám se jim nedal poznat a mluvil s nimi 

tvrdě. Otázal se jich: „Odkud jste přišli?“ Odvětili: „Z kenaanské 

země, abychom nakoupili potravu.“

Ačkoli Josef své bratry poznal, oni ho nepoznali. Tu si vzpomněl 

na sny, které se mu o nich zdály. Křikl na ně: „Jste vyzvědači! 

Přišli jste obhlédnout nechráněná místa země.“ Ohradili se: „Ni-

koli, pane; tvoji otroci přišli nakoupit potravu. Všichni jsme sy-

nové jednoho muže, jsme poctiví lidé. Tvoji otroci nikdy neby-

li vyzvědači.“ Ale on trval na svém: „Ne, přišli jste obhlédnout 

nechráněná místa země.“ Odvětili: „Tvých otroků bylo dvanáct. 

Jsme bratři, synové jednoho muže z kenaanské země. Nejmladší 

je teď u otce a jeden – ten už není.“ Ale Josef stál na svém: „Je to 

Věřím v hříchů 
odpuštění



tak, jak jsem řekl. Jste vyzvědači. Takto budete prověřeni: Jakože 

živ je farao, nevyjdete odtud, dokud sem nepřijde váš nejmladší 

bratr. Vyšlete jednoho z vás, aby ho přivedl; vy zůstanete v pou-

tech. Tak budou vaše výpovědi ověřeny, mluvíte-li pravdu. Když 

ne, jakože živ je farao, jste vyzvědači.“ A vsadil je společně na tři 

dny do vazby. (Gn 42,3-17)

 

Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci.Když přišli na 

místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jedno-

ho po jeho pravici a druhého po levici. Ježíš řekl: „Otče, odpusť 

jim, vždyť nevědí, co činí.“ O jeho šaty se rozdělili losem. Lid stál 

a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali: „Jiné zachránil, 

ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží.“ Posmívali 

se mu i vojáci; chodili k němu, podávali mu ocet a říkali: „Když 

jsi židovský král, zachraň sám sebe.“ Nad ním byl nápis: „Toto je 

král Židů.“ (Lk 23,32-38)



Kazatel CB na Smíchově, učitel a vedoucí katedry Kazatel CB na Smíchově, učitel a vedoucí katedry 
praktické teologie na ETS. S manželkou Janou má dvě praktické teologie na ETS. S manželkou Janou má dvě 
děti.děti.
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Sledujeme, jak nás formuje křesťanská víra? Kázání uplynulých týdnů 

opravdu ukazují na faktické dopady křesťanské víry. Vždyť křesťanství 

je především způsob života, ne názory nebo informace. Dnes máme před 

sebou vyznání víry v odpuštění hříchů.

Jak to vypadá, když někdo „věří na odpuštění“? Není snadné dojít k tomu, 

že Bůh nám opravdu odpouští a co vše to znamená! Někdy je potřeba 

vyříkat si s Bohem to složité a těžké, je třeba poznat, jak veliký je to dar! 

Pak můžeme odpuštění dávat, aniž by o ně někdo prosil.

Kázání má dvě části. Nejprve budu mluvit o odpuštění od Boha, potom 

o odpuštění mezi lidmi. A také mám pro vás připravenou jednu hádanku…

Mluvíme o odpuštění, které jsme od Boha přijali s ohledem na Ježíše a  

jeho zástupnou smrt. To nám připomíná citát v průčelí velkého sálu: „Na 

místě Kristově prosíme: Smiřte se s Bohem.” Kterému předchází věta: „ Neboť 

v Kristu Bůh usmířil svět se sebou.” (2K 5,19.20)

O D P U Š T Ě N Í  V  K R I S T U

Potkávám se s tím, že mi nekřesťané i někteří křesťané namítají: Vždyť 

ale Bůh nám může odpustit i jen tak, nemusí k tomu přece být to všechno 

s tím Ježíšem a ukřižováním nebo vzkříšením, do toho ti Židé a křesťané, 

celá ta Bible… Proč nám Bůh nemůže odpustit jen tak? Vždyť já když 

druhému odpustím, tak k tomu také nepotřebuji dělat kdo ví co?!

Proč nám nemůžeš Pane Bože odpustit jen tak? Proč to děláš takovým 

divným způsobem, že nejdřív staré Izraelce učíš přinášet oběti a zabije 

se při tom spousty zvířat, a pak dokonce položíš vlastní život a nazveš 

to konečnou obětí za hříchy? Pomoz nám prosím víc ti rozumět, proč to 

děláš!

V S T U P



72

Četli jsme, jak tomu rozuměl Ježíš, když umíral na kříži. Prosil: „Odpusť 

jim, vždyť nevědí, co činí!” Za koho prosil? No určitě za vojáky, kteří ho na 

kříž přibili. Určitě také za ty mnohé, kteří se k jeho kauze přimotali.

A co za ty, kteří jeho kauzu vyvolali, za své nepřátele? Určitě také, pro-

tože to přece Ježíš svým učedníkům říkal opakovaně, že mají žehnat 

svým nepřátelům.

Co myslíte, vyslyšel Bůh tuto modlitbu: Odpusť jim! Ano! Určitě ano, 

vždyť to je ta dobrá zpráva, kterou Ježíš přinesl – o odpuštění!

Proč ale musí o odpuštění prosit člověk, který umírá rukou druhých lidí? 

Proč nám nemůže Bůh odpustit jen tak? Podobně bychom se mohli ptát, 

proč zrovna můj zubař mi vyřeší nějaký zub během tří návštěv, zatímco 

jiný by to udělal při jedné? Nebo jsou lidé, kteří dárky balí, aby vypadali 

hezky, zatímco jiný to přinese nezabalené i s cenovkou.

Podle mne je to proto, že to by musel být nějaký jiný bůh. Ten, který 

stvořil tento vesmír, ten to dělá právě takhle. A má k tomu své důvody. 

V  Bibli jich nacházíme hned několik. Dovolte mi stručně vyjmenovat ty 

hlavní:

• Ježíš nás usmířil s Bohem: „Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou.” 

(2K 5,19)

• Ježíšův život, smrt i vzkříšení jsou projevem Boží lásky: Bůh proje-

vuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě 

byli hříšní. (Ř 5,8; 8,32, 1J 4,10)
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• Ježíš nám svým utrpením ukazuje cestu následování, ke které se 

Bůh přiznává vzkříšením: „Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám 

příklad, abyste šli v jeho šlépějích.” (1Pt 2,21)

• Ježíš nás vykoupil ze zlého: „Byli jste přece koupeni za velikou cenu; 

oslavte tedy svým tělem Boha.” (1K 6,20)

• Ježíš ukřižovaný a vzkříšený se ujal vlády, je to prostě vítězství: „Ve 

světě máte soužení. Ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět.” (J 16,33)

• Ježíšova smrt je oběť: „On však přinesl jedinou oběť za hříchy.” (Žd 

10,12)

• (To si nemusíte všechno pamatovat. Při čtení Bible na to budete 

narážet sami znovu. Podstatné je, že to není jeden důvod, Bůh ne-

jedná jednoúčelově.)

Proč nám Bůh nemůže odpustit jen tak? Protože když On něco dělá, je to 

dokonalé. Nejen odpouští, ale také vyhlašuje soud, nejen odpouští, ale 

také usmiřuje, odpouští z lásky, zároveň odpouští tak, že ho to hodně 

stojí. Jeho odpuštění je zároveň triumfem...

Máme tedy před sebou odpuštění, které nejde oddělit od osoby Ježíše 

z Nazareta. Jde o odpuštění, které má svůj dramatický příběh jeho násilné 

smrti a následného vzkříšení. Je to velmi konkrétní přístup k odpuštění, 

ten křesťanský, ten ježíšovský.
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To jsem teď mluvil o Božím odpuštění a jak moc je spojeno s Ježíšovým 

příběhem. Pojďme se nyní podívat na to lidské odpouštění.

Někdy pomůže věc pochopit, když si ji porovnáme s něčím jiným. Máme 

tu tedy odpuštění. Porovnejme si to s jinou dobrou věcí, se spravedl-

ností. Obojí je dobré a potřebné – odpuštění i spravedlnost. A  přece 

dostáváme se do situací, kdy se musíme rozhodnout mezi spravedlností 

a odpuštěním.

Věříme na odpuštění nebo věříme na spravedlnost? Co má mít hlavní 

slovo? Věříme, že to Bůh na posledním soudu spojí tak, že bude sprav-

edlivý i odpouštějící. Mě osobně Bible vede k tomu, že hlavní slovo má 

odpuštění, spravedlnost přichází až s odpuštěním.

Josef věřil na odpuštění

Četli jsme kousek z příběhu praotce Josefa. Bible rozsáhle vypráví dra-

matický příběh křivdy, viny, odpuštění a smíření.

V kostce: Dosti početná rodina a v ní je nejmladší, trochu rozmazlený, 

trochu výjimečný synáček Josef. Starší sourozenci to s ním už nemohou 

vydržet a prodají ho do otroctví. Posléze jsou nuceni kvůli hladu cestovat 

do Egypta, kde se s ním setkají. Jenže on se mezitím vypracoval na velmi 

vlivného otroka. A Josef pracuje na tom, aby se spolu mohli usmířit.

Pojďme ale postupně. Josefovi bylo kolem 17 let, když ho bratři prodali 

do otroctví. Čteme o otci Jákobovi: Jákob Josefa stále oplakával a žalostně 

naříkal: „Chci pro svého syna zármutkem zemřít. Nejraději bych ulehl do hro-

bu a sdílel tak jeho osud.“ (Gn 37,35, SNC)

V Ě Ř Í M E  N A  O D P U Š T Ě N Í  N E B O  N A  S P R A V E D L N O S T ?
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Pocit viny ubíjí. Jákob se mu jistě neubránil, vždyť také sám přispíval 

k nedobrým vztahům mezi svými syny tím, že Josefa protěžoval. Jeho 

život se od této chvíle stal trvalým zármutkem.

Četli jsme, že nastal okamžik, kdy 10 Josefových bratrů přijde do Egypta 

nakoupit potravu v dobách hladomoru. A Josef jim nic nedá zadarmo. 

Vyrukuje na ně s nařčením, že jsou zvědové a oni skončí ve vězení. Jeho 

nařčení mohou vyvrátit tím, že přivedou nejmladšího bratra a tím dokáží, 

že mluvili pravdu.

Co byste dělali na Josefově místě? Usiluje tu Josef o spravedlnost nebo 

o odpuštění? Jak dlouho byl on otrokem a ve vězení? Zhruba 13 let strávil 

na úplném dně (Gn 37,2 a 41,46). Jich bylo deset. Kdyby usiloval o sprav-

edlnost, mohl každého nechat sedět rok a 4 měsíce, což by dohromady 

vydalo jeho 13 let.

Poslechněme si, co bylo dál: Gn 42,18-25.

Také bratry provázel pocit viny. Mluvili o tom nahlas, aniž by je na-

padlo, že Josef je slyší a rozumí jim. V knize Vina mluví psychiatr Paul 

Tournier o  třech pramenech pocitu viny: provinění proti sobě (podle 

C.G. Junga), provinění na ostatních (v existencionalistickém jazyce Mar-

tina Bubera) a provinění na Bohu (v jazyce Bible). (Vina, 1995, str. 65) 

Zde šlo o provinění vůči druhému člověku. A bratři si toho jsou vědomi. 

Vlastně žijí ve stínu své viny (43,3; 42,1-2 to jen naznačuje). Pocit viny 

nás poznamenává.

Thomas Oden ve své knize Bez viny (Guilt free, 1980) říká, že vina nás 

mnohému učí. Naslouchat jejím lekcím však není vždy jednoduché. Ro-

zlišuje přitom vinu “přínosnou, konstruktivní” a “ničivou, destruktivní” 



76

(str. 74). Je dobře se z minulé viny poučit, ne však žít v jejím vleku. 

Ježíšovo odpuštění těm, kdo ho křižovali, je příkladem svobody od viny, 

kterou potřebujeme.

Vina tíží a také zaslepuje. Kdo usiluje o spravedlnost, potřebuje být vol-

ný a svobodný ke spravedlivému úsudku. Ale vina zaslepuje. Podobně 

zaslepuje také touha po pomstě…

Jak to měl Josef? To je opravdu pozoruhodné. Nejen že se nesnaží, aby 

si odtrpěli vše, co si odtrpěl on. Ale on myslí na jejich hladovějící rod-

iny. Dovézt potravu domů by zvládl i jen jeden z nich, ale on je propustí 

všechny až na jednoho. Čteme také, že jim nechal tajně vrátit všechno 

stříbro, které za potravu zaplatili. Mohla to být lest, aby je měli na čem 

nachytat, ale nakonec se ukázalo, že jim prostě nadržoval (Gn 43,22n).

V přečtené pasáži tedy vidíme hned několik důkazů, že Josef se nesnažil 

o spravedlivý trest, plnou náhradu, odškodnění. Jde mu o usmíření, 

o odpuštění.

Skoro bych řekl, že teprve odpuštění umožňuje skutečnou spravedlnost, 

protože odpuštění osvobozuje. Naopak neodpuštěním škodíme nejvíce 

sobě. Autorka Kateřina Lachmanová napsala právě o  neodpuštění pě-

knou stručnou knížečku s názvem Vězení s klíčem uvnitř. Ano, odpuštění 

osvobozuje…

A je tu hádanka dnešního kázání – co musel Josef prožít, aby po dvou de-

setiletích strávených v otroctví v sobě neměl touhu po pomstě, ani touhu 

po spravedlivé odplatě? Co bychom museli prožít my na jeho místě? Nebo 

se zeptám ještě konkrétněji: co jsme museli prožít, aby Bůh obměkčil 

naše srdce k odpuštění?!
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Co bylo dál? Uplynula řada měsíců, jeden z bratrů sedí v Egyptě ve vězení, 

ostatní jsou doma a dochází jim jídlo. Vyrazí tedy znovu do Egypta a Jo-

sef je ještě jednou zkouší (kap. 44). Vypadá to tak, že chce zjistit, zda by 

i dnes byli ochotni se toho nejmladšího zbavit. Obstojí, zvlášť jeho bratr 

Juda, který radši nabídne sám sebe než aby se nejmladšímu něco stalo.

To už to Josef nevydrží a dá se poznat svým bratrům. V tento rozhodující 

okamžik řekne slova, která se nezapomínají: „Netrapte se však a nehněve-

jte se na sebe, že jste mě sem prodali. Sám Bůh mě sem poslal před vámi, aby 

vám zachránil život.” (Gn 45,5, B21)

Ta hádanka tu pořád zůstává – co je třeba prožít, abychom byli schopni 

druhým odpustit? U Josefa vidím dvojí odpověď na tuto hádanku:

• Jedna věc je jistá, prošel si velkou bolestí – zrada, zklamání, 

opuštěnost, násilí, nespravedlnost. A to vše dlouhé a dlouhé roky. 

Na začátku to byl vlastně nevychovaný fracek. O 20 let později je 

z něj zralý člověk připravený odpustit.

Josef jim pak ale řekne:  „Sám Bůh mě sem poslal před vámi, aby vám zach-

ránil život.” (Gn 45,5) Bojím se Boha. (Gn 42,18) 

• To je ta druhá věc vedle bolesti - On si to vše urovnal s Bohem. To 

složité a bolestivé bylo mezi ním a Bohem. Josef to má s  Bohem vy-

jasněné možná překvapivě – vaše zlé úmysly Bůh použil k zachráně 

mnoha lidí před smrtí hladem.

To mi připomíná to, co jsme předtím slyšeli u Ježíše: Ježíšovo utrpení 

znamená odpuštění pro mnohé. Ježíš svou potupnou smrtí zvítězil – 

a Josef uznává toto Boží vítězství nad okolnostmi. Josef obdivuje dokon-

alost Božího jednání, v kterém odpuštění je jen jednou částí mnohem 
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širšího Božího záměru, konkrétně záchrany tisíců lidí.

V celém příběhu nezazní slovo odpuštění nebo odpusť. A přece je jasné, 

že o to tu jde. Ne nadarmo je Josef nazýván předobrazem Pána Ježíše, 

protože je od počátku jasné, že jim odpustil.

Mluvil jsem o odpuštění ježíšovském, které se nám někdy zdá až zbytečně 

komplikované. Ale takový náš Bůh je.

Z Á V Ě R

Mluvil jsem o příběhu Josefa, kde vyvstává důležitá hádanka – co musel 

Josef prožít, že byl schopen odpustit? Asi jste si odpověděli jinak než já. 

A asi vaše odpověď souvisí s vaší vlastní životní zkušeností. Věříme na 

spravedlnost nebo věříme na odpuštění?

Jak nám bylo odpuštěno, tak i my odpouštíme druhým. Kdo si tím sám 

neprošel, nesnadno odpouští.

U Josefa se to projevilo tím, že se Boha bál, nechtěl se mstít, vybojoval si 

to ve vztahu s Bohem, myslel na rodinné příslušníky svých povedených 

bratrů, usiloval o smíření a záchranu rodiny.

Zkušenost Božího odpuštění, jak je Bůh uskutečnil v Ježíši Kristu, to když 

zažijete, to vás promění. To není jen odpuštění, to je také Boží svatost 

a spravedlivý soud, je to také jeho milost a dobrota.

Však proto také v Bibli čteme, že láska přikryje množství hříchů, ne že 

láska odhalí a vyřeší množství hříchů, nýbrž přikryje. Věřit na odpuštění 

hříchů tedy znamená:
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• Projít si objevnou a často nesnadnou cestou k tomu, že Bůh nám 

opravdu odpouští a co vše to znamená!

• Vyříkat si s Bohem to složité a těžké, poznat, jak veliký je to dar!

• Pak můžeme odpuštění dávat, není třeba trvat na nápravě. Jen ten, 

kdo odpouští, není zaslepený vinou nebo touhou po pomstě. Neod-

puštění je jako vězení s klíčem uvnitř. Zato odpuštění osvobozuje.

Přeji sobě i vám docházet na naší duchovní cestě až tam, kdy věříme ne 

na dokonalou spravedlnost, ale kdy věříme na odpuštění, které v lásce 

přikrývá množství hříchů.



Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám 

zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte, 

a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám 

je zvěstoval – vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem 

vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše 

hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle 

Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal více než 

pěti stům bratří najednou; většina z nich je posud na živu, někteří 

však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. 

Naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně. Vždyť já 

jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, pro-

tože jsem pronásledoval církev Boží. Milostí Boží jsem to, co jsem, 

a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo; více než oni všich-

ni jsem se napracoval – nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se 

mnou. Ať už tedy já, nebo oni – tak zvěstujeme a tak jste uvěřili. 

Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou něk-

teří mezi vámi říkat, že není zmrtvýchvstání? Není-li zmrtvých-

vstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl 

vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra, a my 

Vzkříšení jako 
skandál



jsme odhaleni jako lživí svědkové o Bohu: dosvědčili jsme, že Bůh 

vzkřísil Krista, ale on jej nevzkřísil, není-li vzkříšení z mrtvých. 

Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. 

Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve 

svých hříších, a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-

li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech 

lidí! Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. 

A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání: 

jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou živo-

ta. Každý v daném pořadí: první vstal Kristus, potom při Kristově 

příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. (1. Kor 15, 1-23)



Je předsedou rady CB, publicista a učitel misiologie, etiky Je předsedou rady CB, publicista a učitel misiologie, etiky 
a filosofie, kazatel CB Praha 13.  Se svou ženou Danielou a filosofie, kazatel CB Praha 13.  Se svou ženou Danielou 
má dva syny.má dva syny.
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Své kázání jsem provokativně nazval křesťanskou herezí. Měl jsem na 

mysli slovo „v těla vzkříšení”. Svět, jehož byl Ježíš součástí, byl prosycen 

helénskou kulturou ovlivněnou platonismem a pro tuto kulturu bylo tělo 

a hmota podřízená duši, jednalo se o něco nečistého, co člověku brání 

v duchovním rozletu. Tento přístup velmi rychle pronikl i do raného 

křesťanství v podobě různých herezí, kdy raní křesťané ovlivněni různými 

helénskými náboženskými a filozofickými proudy bojovali s představou 

toho, že by na sebe Ježíš vzal nečisté lidské tělo. Proto vzniká směr naz-

vaný doketismus, který tvrdil, že Ježíš na sebe vzal tělo, které bylo pou-

ze zdánlivé. Proto vzniká gnoze, která mj. ztotožňuje viditelný, hmotný 

světa se zlem. Hmotný svět je pokládaný za říši temnoty, kterou stvořila 

nižší božská bytost. Cílem těchto ale i mnohých dalších směrů a to jak 

filozofických tak náboženských bylo z těla se vymanit, uniknout, aby 

mohl naplno působit duch, který byl hmotě nadřazen. Jenže proti tomu 

stojí slova „vše, co stvořil Bůh, bylo dobré“, tedy i hmota. Francouzský 

myslitel Tresmontat to komentuje slovy „tělo není u Hebrejců ona cha-

trná slupka, kterou člověk pohrdá a jíž by se rád zbavil. Tyto názory dokonce 

bránily oddělovat tělo od duše.“ A právě myšlenka vzkříšení těla se stává 

jednou ze základních myšlenek křesťanství, čímž dává tělu důležitost 

a staví jej na roveň ducha. To bylo pro antiku ale i pro některé křesťanské 

proudy nepřípustné, heretické, primitivní a skandální! Klíčová je duše 

nebo duch! Není to naše tělo, které nás táhne k hříchu? Nakonec i leck-

teré naše písně oslavují duši nebo ducha a není moc takových, které by 

oslavovali nebo chválili Pána Boha za tělo

 

V S T U P
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Vzkříšení ale není a nebylo ryze křesťanská představa. Židé většinou 

věřili, že jednou nastane vzkříšení, že Bůh se postará o duši po smrti 

a v poslední den, kdy bude soudit svět a obnoví ho, dá svým lidem nové 

těla. Vidíme to např. u Marty, když s ní Ježíš mluvil u Lazarova hrobu 

a ona mu řekla, vím, že Lazar vstane při vzkříšení v poslední den. Ježíš 

o vzkříšení dále hovoří např. v Lk 14,13-14: „Ale dáváš-li hostinu, pozvi 

chudé, zmrzačené, chromé a slepé. Blaze tobě, neboť nemají, čím ti odplatit; 

ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých.“ Zatímco Ježíš myšlenky 

o přicházejícím království a o mesiášství výrazně korigoval, pokud jde 

o vzkříšení, nepřicházel s ničím novým. Nové bylo to, že začal svým 

následovníkům říkat, že bude zabit a následně vstane z mrtvých on. 

Evangelia na několika místech zachycují, že učedníci jeho narážky 

na toto téma vůbec nepobrali. Nikdy neřekli něco ve smyslu no tak 

dobře, sice ho zabijí, ale po třech dnech bude zpátky. Pro učedníky to 

znamenalo konec nadějím, což nakonec nejzřetelněji vidíme na tom, jak 

se chovali po jeho ukřižování. Židé totiž věřili ve vzkříšení všech, naráz, 

nikoli ve vzkříšení jednotlivce, což se stalo v případě Pána Ježíše. 

Tolik jen velmi stručně ke vzkříšení obecně a nyní se podívejme na náš 

text v 1 Kor 15. 

P R O Č  P R O H L Á S I T  K Ř E S Ť A N Y  Z A  L H Á Ř E

1 Kor 15 je jediné místo v Bibli, které naprosto otevřeně říká, že exis-

tuje legitimní důvod prohlásit křesťanství za klam a mně, vás, křesťa-

ny prohlásit za falešné svědky. Nebo ještě jinak řečeno, existuje důvod, 

pro který je křesťanská zvěst nesmyslná. Oním důvodem je popření vz-

kříšení. Pokud je to výmysl prvních křesťanů, naše zbožné přání, jaké-

si projekce našich tužeb po posmrtné blaženosti, jakási mytologie, pak 

V Z K Ř Í Š E N Í  V  Ž I D O V S T V U
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slovy Pavla jezme, pijme, zítra stejně zemřeme. Užijme si alespoň teď. 

Pro Pavla, ale i pro celý NZ je vzkříšení těla klíčové. Zajímavé je, že vz-

kříšení, nikoli to, čemu říkáme „nebe“ nebo jakýsi mezistav mezi smrtí 

a vzkříšením, o kterém se v Bibli píše vlastně málo. N. T. Wright píše: 

„Slovo nebe jako konečný cíl všech vykoupených, je zavádějící a nevhodný pro 

vyjádření křesťanské naděje. Naším konečným cílem není nebe, do kterého 

jdeme po smrti, ale nová tělesná existence, do níž budeme proměněni a v níž 

budeme podobni Kristu.“ (Překvapivá naděje s. 202). Nemyslím si, že až 

tak záleží na přesných definicích, ale autor chce ukázat, že konečným 

cílem je vzkříšení.

K R I S T O V O  V Z K Ř Í Š E N Í  J A K O  V Ý C H O D I S K O

Pro Pavlovu argumentaci bylo klíčové východisko, že naše naděje je za-

kotvena nejen v naší víře v Krista, ale v tom, že se vzkříšení již odehrálo 

a to v Kristu. Pavel velmi silně argumentuje, že Kristovo vzkříšení je his-

torický fakt. Odvolává se na dosud žijící očité svědky, na svědectví Písem, 

na svědectví apoštolských autorit. My bychom mohli dodat další důvody, 

proč považujeme vzkříšení za historickou událost, ale o tom více v dalším 

textu. Proč je to tak důležité? Představte si, že vám někdo sděluje nějakou 

dobrou zprávu, nadchne vás. Na konci rozhovoru se ho zeptáte a máš 

s tím nějakou zkušenost? Už se to někdy stalo? A on vám řekne ne, ale 

věřím, že by se to stát mohlo. Asi dotyčnému moc věřit nebudete. Proto 

Pavel řekne, já vám nezvěstuji nějakou svoji hezkou představu, ale real-

itu, která tím, že se stala, se může stát znovu. Vaše naděje není zakot-

vena ve zbožných přáních, ale v Kristu a v jeho zmrtvýchvstání a v jeho 

překonání smrti. 
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Zde bychom mohli skončit, protože na první čtení to vypadá tak, že 

pokud jsme uvěřili, mělo by pro nás platit něco ve smyslu „jelikož máte 

tak úžasnou naději, posaďte a uvolněte se, protože Bůh vám připravil 

úžasnou budoucnost.“ Jenže 15. kapitola končí úplně jinak: „A tak, moji 

milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle 

Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.“ Pavel zde jakoby pře-

hazuje výhybku a z budoucnosti míří do současnosti, nejen zde, ale v du-

chu celého Písma tvrdí, že náš současný život absolutně neztrácí hodnotu 

nebo snad smysl proto, že nakonec zemřeme, byť to vše dobře dopadne, 

pokud zemřeme v Kristu. 

Náš pohled na věci budoucí, na vzkříšení a na přístup k časnému životu 

souvisí s pojetím spásy. Protože vzkříšení je i tělesné, týká se celého 

člověka, nikoli jen duše. Týká se nikoli jen budoucnosti, ale i přítom-

nosti. Proto jsem citoval text 1K 15, ale třeba v Ř 8, 24 kde Pavel píše 

„byli jsme spaseni v naději“, tedy spása již nastala, byť v plnosti bude 

ještě dovršena. Tedy spása není něco, co přijde až jednou, ale něco, co se 

částečně děje nyní a na čem se můžeme podílet. Protože budoucí spása 

se vlamuje do tohoto světa, týká se toho, co Bůh dělá nejen v nás, ale 

i skrze nás nyní. Ještě bych uvedl jeden text z Marka, kde se píše: „Amen, 

pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Boží 

království, přicházející v moci.“ V tomto textu vidíme, že vzkříšením Krista 

sestoupilo Boží království na tuto zem. Nikoli v plnosti, ale částečně a my 
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C O  Z  T O H O  V Š E H O  P L Y N E ?

jako občané toho království jsme povoláni jeho vliv rozšiřovat.

Vzkříšení nám dává naději pro to, co bude. Naději, že smrtí život pokraču-

je. Nejdříve bude jakýsi mezistav a pak sestoupí Kristus na tuto zem, 

obnoví prostor, čas a hmotu, ti, kdo mu patří, budou tělesně vzkříšeni 

a budou s Kristem. Pochopitelně se naskýtá otázka, a co tam budeme 

dělat? V Bibli lze vyčíst jen náznaky. Budeme s Kristem, spolu, nebudeme 

se ženit a vdávat, naše těla nebudou nemocné a smrtelná, zřejmě budeme 

rozvíjet svoje lidství, kdy od prvních kapitol Genesis má člověk vnášet 

do stvoření řád a utvářet společenství. N.T.Wright píše následující: 

„Zapomeňte na představy o tom, jak budeme brnkat na harfy. Budeme mít 

určité úkoly a budeme je s chutí plnit. Veškeré dovednosti a obdarování, jimiž 

jsme Bohu sloužili v tomto životě a možná i všechny zájmy a záliby, kterých 

jsme se museli vzdát, protože byly v rozporu s naším povoláním, se prohloubí 

a zušlechtí. Bůh nám je vrátí, abychom je používali k Boží oslavě. Toto je patrně 

nejtajemnější a nejméně probádaný aspekt vzkříšeného života.“ (N.T. Wright 

s. 194) Jenže o mnoha věcech nevíme a spíše než že máme život pojištěný 

dopředu, věříme, že Bůh je dobrý a že Bůh ví... 

Vzkříšení těla navazuje na to, co vidíme od prvních kapitol Písma, konk-

rétně, že hmota, tělo, není něčím podřadným. Toto má zásadní význam 

např. pro misii, kdy určité křesťanské kruhy vnímali misii jako zach-

raňování duší pro Pána. Jenže Pánu Bohu záleží na celém člověku, na 

tomto světě, jednak proto, že ho stvořil, prohlásil, že je dobrý a jednak 

proto, že ho obnoví. Proto jsme povoláni, abychom nenechávali tento 

svět napospas sobě sama s tím, že stejně všechno jednou pomine, ale 

starali se v rámci svých možností o něj. Stejně tak naše misie musí mířit 

na pomoc celém člověku, nikoli jen jeho duši. 
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Ještě jednou N. T. Wright: „A tak každý láskyplný čin na zemi má smysl, 

protože pracujeme na něčem, co se ve svém čase stane součástí nového, dokon-

alého, Božího světa, jehož budeme součástí i my. Každý projev vděčnosti, laska-

vosti, umělecké dílo inspirované krásou Božího stvoření, každá chvíle věnovaná 

postiženým dětem nebo trpícím, každé Duchem svatým inspirované vyučování, 

každá modlitba, podpora, útěcha toto vše díky Boží moci, jež křísí z mrtvých, 

nejde cestu do nového stvoření, které jednoho dnes nastane. To, co v přítomno-

sti děláme v Kristu a z moci Ducha nebude mařeno. Přetrvá to do nového Božího 

světa, dokonce se to v něm ještě rozmnoží.“ A tak i když nevím, jak to bude 

vypadat konkrétně, chci povědět, že díky stvoření na tomto světě, na tom 

jak žijeme a co dělám, záleží. 

Z Á V Ě R

Jakkoli řadu věcí ohledně vzkříšení těl nevíme, víme dost na to, aby tato 

centrální zvěst Nového zákona z nás dělala jednak lidi naděje a jednak 

dala nový smysl i tomu, jak na tomto světě žijeme nyní. 
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Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co 

jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života.

(1J 1,1). 

Věřím v život věčný
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„Věřím … v život věčný. Amen.“ Tak končí Apoštolské vyznání víry. Četli 

jsme dnes několik biblických textů, které různým způsobem tuto stěžejní 

naději Bible přibližují. Jak už to v Bibli bývá, zpravidla tam nenajdeme 

vyčerpávající ucelená systematická pojednání na témata křesťanské víry. 

Bible je spíše „potkáváním svědků“, kteří v různých dobách, různým 

způsobem, tak jak je oslovil Pán Bůh, zahlédli a zachytili rozmanité as-

pekty Božího jednání. Tak ani téma věčného života nenajdeme asi nikde 

nějak uceleně pojednáno. Je to téma, které je rozprostřeno napříč Biblí, 

zejména Novým zákonem. 

Ž I V O T ,  K T E R Ý  B Y L  Z J E V E N 

Na začátku 1. listu Janova jsme slyšeli, co bylo obsahem apoštolské zvěs-

ti: „Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme 

hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života“ (1J 1,1). Celou 

tu šíři apoštolské zvěsti zaměřenou na Krista, je možné shrnout třeba 

právě takto. To všechno, co vám zvěstujeme, co se vám snažíme pře-

dat, lze shrnout jedním je „slovo život“. To slovo, to poselství, které 

s námi sdílí Bůh, a které chceme sdílet i my s vámi, přináší život. Je to 

život zvláštní, nový, jiný než ten, který jako lidé známe jen ze své lid-

ské přirozenosti. Je to život shůry, život z Boha, život otevírající se ve 

věčnost. A přichází k nám překvapivým způsobem. Jan o něm píše takřka 

v hmatatelném slova smyslu. To slovo života jsme viděli na vlastní oči, 

hleděli jsme na něj, dokonce jsme se ho dotýkali vlastníma rukama. Živ-

ot, to je pro nás po pravdě řečeno poněkud těžko uchopitelný až abstrak-

tní pojem. Máme ho popsat biologicky, psychologicky, filosoficky? Zde 

ovšem jako by přestává být neurčitým abstraktním pojmem a doslova se 

nám zhmotňuje před očima. Viděli jsme život, dotýkali jsme se ho. Jak 

V S T U P
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je to možné? Protože ten život, ba dokonce život věčný, nám byl zjeven 

(v. 2). Postavil se před nás. Co to tedy vlastně apoštolové spatřili? Tím 

životem, věčným životem, který spatřili a zvěstují, je Pán Ježíš Kristus 

sám. Apoštol Petr jednou vyznal: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova 

věčného života“ (J 6,68). To, co Ježíš říkal a přinášel, dávalo život jiné, 

nové, trvalé ba věčné, ano Boží kvality. Začátek Janova evangelia jde ještě 

dál. Nejen, že Ježíš měl slova života, nejen, že to, co mluvil přinášelo 

život, ale čteme tam: „V něm byl život a život byl světlo lidí.“ (J 1,4). Ježíš 

nebyl jen poslem, který předával slovo života. V něm samém byl život. 

On sám je životem. „Já jsem ta cesta, pravda i život.“ (J 14,6). A tak může 

Jan napsat, že viděli život, a že se ho dokonce mohli dotýkat, protože jim 

byl zjeven v Ježíši.

P O V A H A  V Ě Č N É H O  Ž I V O T A

Co nám tato skutečnost říká o povaze věčného života? Když o věčném 

životě přemýšlíme, nejspíše si klademe otázky – kde vlastně jednou 

budeme tu věčnost trávit, jak to tam bude vypadat, co tam budeme dělat, 

jak se tam všichni vejdeme a nestane se třeba z věčného života časem 

věčná nuda – vždyť i nejlepšího krajíce se člověk přece jednou přejí. Tyto 

otázky vyvstávají zpravidla z toho, že si věčný život představujeme příliš 

pozemsky. Může se nám stát, že si život věčný představíme jako jakou-

si obdobu života, který žijeme zde, akorát prodlouženou do nekonečna. 

A to by jistě mohla být představa spíše děsivá než povzbuzující. Nejde tu 

jen o prodloužení života (byť osvobozeného od pozemských utrpení) do 

nekonečna. Život věčný je skutečně něčím víc než jen životem na ležatou 

osmičku. Podle Pána Ježíše je, jak jsme četli v Janově evangeliu, podstatou 

věčného života poznat Boha a Krista: „A život věčný je v tom, když poznají 
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tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista.“ (J 17,3). 

Život věčný je tu spojen s poznáním Boha, s poznáním, které ovšem není 

jen informativní, ale především vztahové. Poznávat Boha neznamená 

pouze získávat informace o Bohu, ale vstoupit s ním do vtahu důvěry, 

lásky a naděje. Poznat Krista znamená plně se mu s důvěrou otevřít 

a svěřit, následovat ho, být s ním. A to je i podstata života věčného.  Jistě, 

patří k tomu ta „věčnost“, že to nikdy neskončí. Patří k tomu i to, co nás 

asi hodně zajímá, že tam nebude smrti ani bolesti, ani nářku, že to bude 

radost a sláva atd. Ale středem naší naděje není ani nekonečnost, ani 

bezbolestnost, ani nesmrtelnost, ale Bůh sám. To všechno ostatní k tomu 

jistě patří. Ale naše naděje ohledně věčného života spočívá především 

v novém a úchvatném bytí s Bohem. Někdy o věčnosti můžeme smýšlet 

spíše „materiálně“ (absence nemoci, smrti, přítomnost radosti, slávy); 

jistě to tam také je. Ale Bible nás učí smýšlet o věčnosti spíše „vzta-

hově“. Jan ve svém listě přece také mluví v souvislosti s věčným životem 

o společenství nás lidí s Otcem a jeho Synem. Něco z této povahy věčného 

života popisuje i Zjevení 21,7: „Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu 

Bohem a on mi bude synem“. Jako tvorové bytostně vztahoví (v tom je také 

náš obraz Boží) nacházíme životní naplnění především ve vztazích vzá-

jemné lásky a přijetí. A tak to jsou především vztahy lásky s Bohem, ale 

i s druhými lidmi, ve kterých můžeme ochutnávat jakoby „první sousta 

věčnosti“ již tady na zemi, a pak v plnosti v novém stvoření.

K D Y  Z A Č Í N Á  Ž I V O T  V Ě Č N Ý ?

A tady můžeme povědět i něco k tomu, kdy vlastně ten věčný život začíná? 

Většinou máme asi tento pojem spojen s věcmi budoucími, s tím, co se 

teprve stane, co přijde až se Ježíš vrátí a nastane konec starého stavu 
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věcí a přijde nové stvoření. To je jistě pravda. Život věčný je skutečně 

příslib, zaslíbení, naděje, něco, co teprve očekáváme, co teprve přijde. 

Nicméně Jan nás učí hledět ještě trochu jinou optikou. Život věčný byl 

u Otce a nám byl zjeven. Tak, že jsme se ho mohli dotýkat a hledět na něj. 

Podle Jana je podstatou života věčného, mít podíl na společenství s Otcem 

a jeho Synem, Pánem Ježíšem (1J 1,3). A toto společenství přece nenas-

tane až jednou „na věčnosti“. K tomuto společenství jsme zváni už dnes. 

Už dnes smíme mít podíl na společenství lásky s Bohem a jeho Synem. 

A tak můžeme říci, že jakkoli je život věčný věcí budoucnosti, můžeme jej 

(alespoň v přejímce) ochutnávat už dnes a tady. 

Jak jsme slyšeli, na začátku Ježíšovy velekněžské modlitby v J 17 Pán 

Ježíš říká, že život věčný je v tom, když lidé poznají Boha Otce a toho, 

kterého on poslal, tedy Ježíše samého. To nám skutečně trochu narušu-

je představu věčného života jako pouze budoucnostního bytí. Ne. Život 

věčný, je v tom, když poznáme Boha a jeho Syna. A to se přece může dít 

už nyní – byť je toto poznání jen částečné. Někteří pro to zvláštní po-

jetí věčnosti začínající již zde používají vyjádření: Již ano, a přece ještě 

ne. Již ano – v Kristu již smíme okoušet dar věčného života, to vlomení 

Božího království do starých struktur tohoto porušeného světa i našeho 

života. To, že se díky Boží milosti, Kristově oběti a vzkříšení a daru Ducha 

svatého můžeme nově narodit z Boha, ke smíření s Bohem, k víře, lásce 

a naději v Kristu. V Kristu smíme přece mít již zde společenství s Bohem. 

Smíme prožívat Boží blízkost, smíření, odpuštění, naplnění Duchem. Už 

dnes můžeme Boha poznávat, a to je přece podstata věčného života. 

A přece ještě ne. Věčný život v jeho plnosti přece také ještě vyhlížíme. 

Věříme, že naše současné společenství s Bohem se nevyčerpává v tomto 
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životě – naopak ještě se v přemáhající plnosti a slávě rozvine. A tak jak-

koli víme a věříme, že díky Pánu Ježíši již máme podíl na životě věčném 

(J 3,36; 1J 5,12-13), přece jej teprve v té plnosti trpělivě očekáváme a vy-

hlížíme slovy modlitby Páně: „Přijď království tvé“. Již ano, a přece ještě 

ne. Nebo i opačně: Ještě ne, ale přece již v jistém slova smyslu ano!

C O  S  Ž I V O T E M  V Ě Č N Ý M  D N E S ?

To je důležité, protože někdy může vzniknout otázka, jak se „věčný živ-

ot“ (život budoucího věku N-C vyznání víry) týká toho, čím žijeme dnes? 

Má tento život vůbec nějaký hlubší smysl, když přece očekáváme ten 

život věčný – to přece bude teprve „to pravé“? Jaký smysl má tento život, 

ve kterém je ještě pořád přítomno tolik naší lidské bídy, hříchu a všeli-

jakých těžkostí, když jsme ve vyznání víry orientováni na život budoucí. 

Jak do toho zapadá to, co žijeme tady a teď. Není to všechno jen nutná 

čekárna na věčnost? Kardinál Tomáš Špidlík k tomu poznamenal myslím 

velmi cenou myšlenku. Hovoří o věčnosti jako o věčném návratu všeho 

dobra. Ptá se, nač by byla celá historie světa, kdyby se měla ztratit a nah-

radit fantastickým obrazem neznámého? A připomíná přitom zkušenost 

jedné řádové sestry, která ošetřovala těžce nemocnou ženu a povzbu-

zovala ji, ať se modlí. Ta prý odsekla: „Kdyby Bůh existoval, nenechal by 

mě tu v takovém stavu.“ Sestra nediskutovala a dále jí sloužila. Asi za 

měsíc od ní slyšela tuto poznámku: „To všecko dobro, co mi děláte, se 

nesmí ztratit. Proto Bůh musí existovat.“

 Věčný život je jistě radikálně nový. Ale přesto neznamená neg-

aci, degradaci či popření života, který žijeme zde a nyní. Proč by jinak 

Pán Ježíš říkal: „Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je 
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zloději nevykopávají a nekradou“ (Mt 6,20). To není nějaké záslužnictví, 

že bychom si měli dobrými skutky zasloužit nebe. Spíše je to výzva, aby-

chom láskou k Bohu a k lidem už dnes mohli okoušet chuť věčnosti. Jistě 

zatím nedokonale a v předjímce, ale přece, když milujeme Pána Boha 

a svého bližního, okoušíme již zde první ovoce věčnosti. Výzvu ukládejte 

si poklady v nebi si tedy můžeme přeložit slovy: Žijme věčností už zde 

na zemi. Už zde na zemi žijeme tím, co má trvalou, ano věčnou hodnotu. 

A co má v našem životě tu věčnou hodnotu? Je to všechno to, kde jsme 

nějakým způsobem zasahováni a proměňováni Kristovým evangeliem. 

Věčnou hodnotu má v našem životě všechno, v čem je přítomen Kristus. 

Bude to zatím v našem životě jistě nedokonalé a neúplné, ale přece v tom 

může být Boží dotek jeho království, dotek věčnosti. A to se neztratí, jak 

to pochopila třeba ta nemocný žena, které s trpělivostí a láskou sloužila 

ona řádová sestra. To všechno dobré se nesmí ztratit! A také neztratí! 

To všechno nesené Boží láskou a vykoupením. To, co žijeme z evange-

lia, má hluboký smysl. Tedy když – byť všelijak těžce – v lásce k Bohu 

a k lidem následujeme Krista, když sestupujme s ním do všech oblastí 

našich životů i do našich vzájemných vztahů, a žijeme v nich evange-

lium. Je to něco, co má věčnou hodnotu, co přetrvá, co půjde s námi, co 

má cenu. Všechno jednou pomine, jen „láska nikdy nezanikne“ (1K 13,8), 

připomíná nám ap. Pavel. 

A tak se celým Apoštolským vyznáním víry, i tím samotným závěrem, 

nechme nově povzbudit k tomu nejen ústy vyznávat, ale také se skutečně 

otevřít tajemství evangelia o Boží lásce a nezasloužené milosti k nám, 

a z tohoto zdroje pro svůj život čerpejme to, co má trvalou, věčnou hod-

notu. 
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