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27. 2. 2022 – Lék na hřích 

 

1. čtení: Ex 32, 1-25 
 
Píseň (Svítá): NEZ135 – K svobodě je dlouhé putování 
  
Základ kázání: Ex 34, 1-10 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

rabínským pohledem na hřích nás provede článek rabbiho Daniela 
Mayera, Hřích v pohledu rabínského judaismu: 

„První lidský pár překročil jediný zákaz, který mu Hospodin dal 
v zahradě Edenu. Eva se nechala svést hadem, aby okusila plod stromu 
poznání dobrého a zlého a nabídla jej též Adamovi. Za tento hřích byli 
první lidé ze zahrady vyhnáni. V potu tváře bude Adam dobývat svůj 
chléb a počínaje Adamem a Evou se lidé stávají smrtelnými. 

Kdyby však nebylo tohoto hříchu, těžko si představit rozvoj 
lidstva. Člověk by byl nesmrtelný, nepracoval by, byl by vegetarián nebo 
dokonce vegan (Gn 1, 29-30!), chodil by v ráji nahý, neměl by pojem o 
studu. 

Naopak trest vyhnání ze zahrady Edenu člověka postavil ‚rovnýma 
nohama na zem.‘ Musí se starat o obživu svou i své rodiny. Musí být 
vynalézavý, stále zdokonalovat své schopnosti, aby si svůj pozemský 
úděl ulehčil. Časem nebude muset celý den shánět obživu, ale zbude mu 
i čas na rozvoj svého intelektuálního a uměleckého potenciálu. Můžeme 
tedy říct, že trest se člověku nakonec proměnil v požehnání.“ 

Základní pohled na hřích je tedy stejný. To snad nepřekvapuje – 
vycházíme ze stejných svatých Písem. Co však asi překvapuje, je 
pozitivnější pohled na důsledky prvotního hříchu. Dokonce byl možná 
trest Boží proměněn v požehnání! 

Na jednu stranu hezké a pochopitelné – každý člověk vytrvale 
hledá smysl a náplň utrpení, hříchu a zla. Alespoň těch, co se dějí osobně 
jemu. O to víc museli bratři Židé, dodnes pronásledování 
antisemitismem i v nejnásilnějších podobách. 

Na druhou stranu by v takovém případě šlo velmi hořké 
„požehnání.“ Dokonalost ráje a člověka je přece nesrovnatelně 
kvalitativně, podstatně lepší, než cokoli o co se pokouší člověk 
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historický, člověk vyhnaný. Nic také nenapovídá, že v ráji by se člověk 
nemohl věnovat umění a rozvíjení intelektu. Nic lepšího, než bylo v ráji, 
tedy dějinná situace člověka nenabízí. Je-li nějakého dobra v důsledku 
lidského hříchu, je to z pouhé Boží milosti. Což však biblické svědectví 
podporuje – Bůh měl člověka zabít, to neudělal. Dokonce oba nahé lidi 
oblékl, aby se nemuseli bez ustání stydět. 

„V talmudickém traktátu Joba 36b nalezneme rozdělení poklesků 
lidského chování – hříchů – do tří druhů: První je chet = hřích, který 
člověk spáchal omylem, neúmyslně. Je to výsledek určité chyby. 

Druhý nazýváme avon. Takový byl spáchán úmyslně, s rozmyslem 
a mnohdy bylo jeho spáchání pečlivě plánováno. 

Třetí se nazývá avera. Tento hřích má za účel rozzlobit či přímo 
rozlítit Hospodina. Člověk jej páchá vědomě.“ 

Vytrvale a znovu se biblická náboženství setkávají s šokem 
neznalých lidí, když připomínáme, že hříchem je samozřejmě i hřích a 
zlo učiněné omylem, neúmyslně, nevědomky. Přitom i světské zákony 
od počátku fungují stejně: Neznalost zákona neomlouvá. Utrpení a zlo 
způsobené nedbalostí, chybou, omylem, nevědomostí je pořád zlem a 
utrpením. Je přestoupením zákona. 

Hříchy úmyslné bývají nesrovnatelně horší než neúmyslné. Ačkoli 
neúmyslné jsou, co do počtu, zodpovědné za většinu zla a utrpení ve 
světě. Naplánovaných vražd a krádeží a nevěr a válek je mnohem méně 
než všeho zla a hříchu způsobeného nechtěně. 

Hrůznost plánovaného hříchu prožíváme v současnosti opět v plné 
strašidelnosti. Těžko hledat horší hřích než útočnou válku. Obsahuje a 
plánovaně porušuje všechna slova Desatera. A většinu ostatních Božích 
řádů a zákonů. Válka je tak strašnou skutečností, že i převelicí grázlové 
a hlupáci se nechávají hlasitě slyšet, že rozhodnutí prezidenta Putina je 
rozhodnutí šílené, zlé a špatné. 

Avon války také názorně ukazuje, že se hřích již vždy týká také 
mnohých dalších nevinných lidí. V tom je hlavní zlo hříchu. Působí i o 
generace později. Ubližuje a škodí mnohým, o kterých nemá hříšník 
samotný ani ponětí. A často mít ani nemůže. To je opět „vlastnost“ 
hříchu, kterou lidé bez vyznání neradi slyší. Člověk se rád chlácholí tím, 
že má hřích a zlo plně pod kontrolou. Už osobní dějiny každého člověka 
však vytrvale dokazují opak. 

„Příkladem chetu je také hřích zlatého telete. Hospodin za něj 
tvrdé trestá ty, kteří jej způsobili. Nakonec jej díky Mojžíšovým 
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přímluvám lidu promíjí. Mojžíš po 80 dnech na hoře Sínaj přinesl synům 
Israele druhé desky Desatera. Tento den vešel do židovského kalendáře 
jako Jom ha-kippurim – Den smíření. 

Prvních pět přikázání Desatera určuje vztah člověka k Bohu. Kdo je 
porušil, dopustil se hříchu, tedy narušil vztah mezi člověkem a Bohem. 
Přikázání ctít své rodiče má v sobě elementy z obou ‚kategorií.‘ 

Jom kippur – Den smíření – zahlazuje hříchy. Samozřejmě pro to 
musí daný hříšník něco udělat. Především je nutné si hřích uvědomit. 
Snažit se o jeho nápravu. Ale nesmí zůstat u pouhé snahy či předsevzetí. 
Kajícník se ho musí vyvarovat minimálně do Jom kippuru a být pevně 
rozhodnut se daných hříchů vyvarovat i v následujících letech.“ 

Tak i pojetí pokání je takřka shodné s křesťanským. I jeho 
důležitost na cestě k odpuštění. Opět je zřejmý o něco optimističtější 
pohled na nápravu hříchu v židovství. Mám za to, že křesťanství je 
přesnější: Valnou většinu hříchu z podstaty činu samého napravit prostě 
nelze. Mrtvým nemůžeme vrátit život. Okradenému důvěru ve 
společnost a klid v duši – ačkoli okradenou věc ano. A jak „napravit“ 
znásilnění, nevěru, ekonomické i jiné vykořisťování? Jak napravit 
zneužívání, ponižování, pomlouvání? Jak napravit válku? 

„Pokud někdo poruší druhých pět zákazů Desatera, narušil 
mezilidské vztahy. A Jom kippur tyto hříchy nezahladí. Tu musí hříšník, 
maximálně do začátku Jom kippuru, vzít veškerou iniciativu k nápravě 
do svých rukou. Musí se vyznat ze svého hříchu člověku, kterému ublížil, 
poprosit ho za odpuštění, a především nahradit v plné míře škodu, 
kterou mu způsobil. A často navíc ještě odškodné – například v případě 
krádeže. Pokud hříšník to vše učinil, není důvodu, aby mu poškozený 
neodpustil. Teprve když poškozený odpustil, může hříšník prosit 
Hospodina, aby i on odpustil daný hříchu. 

Jinak je to u hříchu pomluvy: Zde mám jedinou možnost, jak svůj 
hřích napravit. Sezvat všechny, před kterými jsem pomlouval a před 
všemi se pomlouvanému za své lživé pomluvy veřejně omluvit. Jeden 
židovský příběh k tomu říká: 

Jeden Žid celý rok pomlouval své bližní. Před Dnem smíření se 
v něm hnulo svědomí, a tak prosil rabína o radu, jak by mohl své 
pomluvy napravit. Rabín se zamyslel a řekl mu, aby vzal péřový polštář, 
vyšel na střechu nejvyšší budovy, tam jej rozřízl a vytřepal z něj všechno 
peří. Hříšník se zaradoval, jak lehce se svého hříchu zbaví. Splnil úkol a 
s radostným výrazem to oznámil rabínovi. Jenomže rabín mu řekl: 



4 

‚Dobře! Teď jdi a všechno to peří z polštáře seber!“ ‚Ale rebe to přece 
není možné!‘ Zakoktal hříšník. ‚Samozřejmě, vždyť vyřčená slova již 
nikdy nemůžeš vzít zpět!‘ Odpověděl rabín.“ 

Tak se pomalu vrací zásadní problém hříchu. Ano, u drobností a 
banalit se o nápravě můžeme bavit. Již u pomluvy to ale možné není. 
Řešením hříchu tedy není, ba nemůže být, nějaká jeho „náprava.“ Nějaké 
„splacení.“ Tak řešení hříchu nemůže ležet ani v lidských rukách. Člověk 
sám jej vyřešit, zrušit, negovat nemůže. 

„Zde bych rád připomněl jednou ze zásad judaismu: Každý člověk 
je odpovědný za své hříchy přímo Bohu. Prominout hříchy může tedy 
pouze Bůh. Samozřejmě že hříšník by měl nést za své špatně činy 
odpovědnost, a tudíž i trest. Pokud Všemohoucí rozhodne o potrestání 
hříšníka, je to nejzazší Boží rozhodnutí. Hospodin si však nepřeje 
hříšníka trestat, přeje si jeho pokání. Rabi Eli´ezer řekl: ‚Čiň pokání den 
před svou smrtí.‘ Když se jeho žáci ptali, zda-li je člověku znám den, kdy 
zemře, odpověděl: ‚Právě proto, že nikomu není znám den smrti, ať činí 
pokání ještě dnes. Možná, že zemře již zítra. A tak se bude nacházet stále 
ve stavu pokání. 

Vyvstává tudíž otázka, zda je možné, aby člověk nehřešil. Odpověď 
dává Kaz 7, 20: ‚Není na zemi spravedlivého, aby konal dobro a 
nehřešil.‘ Člověk tedy není dokonalý, ale může se snažit vyvarovat 
zbytečných hříchů.“ 

Navzdory vší optimističnosti tedy i židovství uzavírá pohled na 
hřích stejně, jako křesťanství: Jen pyšný, arogantní pohan se domnívá, 
že může nehřešit. Že nezhřešil. Že je bez viny. Že může hřích nějak 
napravit, splatit. 

Člověk se tedy samozřejmě má snažit ze všech sil nepřidávat ke zlu 
a hříchu světa další. Dokonce má zvěstovat naději a lék na hřích. Ale 
jediným lékem na hřích je Bůh. Který dopřává milost odpuštění. Jen Boží 
milost odpuštění zbavuje hřích moci. Milost odpuštění, kterou Bůh 
nabízí jako odpověď na lidské pokání každému. 

Amen. 
 
(Celý článek je kromě křesťanské Revue 4/2021 dostupný také na webu 
proboha.cz pod stejným názvem) 
 
Píseň: NEZ326 – Ježíš hříšné přijímá 
 


