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6. 3. 2022 – Činit dobro! 

 

1. čtení: Ž 85, 1-8 
 
Píseň (Svítá): S274 – Prosíme tě, dej nám, Pane, sílu 
  
Základ kázání: Gn 4, 3-17 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

základním starozákonním pohledem na hřích nás provede br. 
farář Lukáš Klíma článkem: Hřích v pohledu Starého zákona. 

„Hřích je ve Starém zákoně vylíčen jako individuální nebo 
kolektivní odchýlení v myšlení a jednání od Boží vůle, která je zjevena 
především v Božím zákoně. Hřích způsobuje narušení vztahu s Bohem a 
s bližními, což se v krajním případě projevuje zavrhnutím Hospodina 
nebo zavražděním bližního.“ 

Opět je snad zřejmý jednoznačný pohled Bible na hřích. Je jím vše, 
co se odchyluje od Boží vůle. Avšak ne jen v jednání, ale už v myšlení. 
Tím není myšleno dumání, přemítání, pochybnosti. Jsou myšleny 
myšlenkové systémy, myšlenky vedoucí ke zlému, myšlenky, které 
člověka ovládají. Jak to názorně předkládá také příběh Kainův. Pokud 
jde o přemítání, zkoumání, tázání se, (sebe)reflexi – takovému 
přemýšlení je dopřáno i od Boha soukromí v podobě nesouzení za ně. 
Avšak u všech myšlenek se člověk má mít na pozoru: Přechod od 
myšlenky k akci, od vládnutí myšlence k ovládání myšlenkou je velmi 
snadný, rychlý a bez povšimnutí. Jak je to opět názorné na Kainovi. 

„V kolektivní rovině je hřích představen především skrze postoje a 
jednání Israelců, kteří jsou Hospodinovým lidem. Např. v. 2Kr 17, 15-16 
nebo Nu 11, 19-20. Je to postoj, který znamená, že Hospodin se svými 
vysvoboditelskými činy ztratil [v jejich očích] pro lid veškerý pozitivní 
význam. Reakcí lidu na Hospodinovo vyvedení z Egypta byla v dané 
chvíli nespokojenost a pláč. Vůči Hospodinu tedy projev nepřátelství a 
odporu. Zavrhnout Hospodina je faktický opak toho, že Hospodin si svůj 
lid vyvolil. Hospodin si vyvolil Israelce za svůj lid, zachránil je z otroctví; 
a tento lid pak Hospodina zavrhl. Odmítl ho jako svého Boha. Místo 
Hospodina chodil za ‚modlářským přeludem.‘ 
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Hebrejsky za hevelem1 (pomíjivost, nicotnost, absurdita, marnost – 
srv. knihu Kazatel). Tak se Hospodinův lid, který zaměnil Hospodina za 
něco pomíjivého a nicotného, sám stává pomíjivým. Propadá marnosti. 
Stává se zbytečným. Toto jednání lidu můžeme vnímat jako nejzazší 
projev kolektivního (celonárodního) hříchu, který pro lid představuje 
nebezpečí úplného zániku.“ 

Opět je snad zřejmé, jak zásadním, esenciálním, hlubinným 
problémem je hřích. Pro jednotlivce, skupiny, celé národy i lidstvo. 
Dějiny i světské jsou bolestivým důkazem nebezpečí zániku celých 
národů, včetně Božího vyvoleného, pokud člověk nevzdoruje hříchu. 
Pokud člověk nevládne hříchu. Když člověku vládne hřích. I israelský lid 
se opakovaně dostával do situace hrozící zánikem. Do situace 
několikageneračního exilu. Protože spoléhání na pomíjivé, nicotné, na 
hevel vede vždy do pomíjivosti, nicotnosti, zbytečnosti. 

I Kazatel ve své knize opakovaně dochází ke stejnému závěru. 
Vlastně také existencialismus 20. století. Bez Boha není objektivního 
dobra. Není věčnosti. Není trvalosti. Není žádné hodnoty. Není garanta 
ničeho. Vše je subjektivní, a tak v posledu úplně jedno. Ke stejnému cíli 
směřuje také způsob života, který spoléhá na cokoli pomíjivého. Který 
poslouchá pomíjivé. Místo aby se řídilo vůlí věčnou – jakkoli 
nenormální, nepřirozenou se může zdát. Právě už svou věčností, 
nepomíjitelností. 

„Důsledkem každého hříchu je tvorba bariéry, která lid od Boha 
odděluje (Iz 59, 2). Hříchy způsobují něco jako neproniknutelnou 
klenbu oddělující zemi a nebe, znemožňující funkční kontakt mezi 
člověkem a Bohem. 

Cestou z hříchu je pak ‚obrácení.‘ Tedy odvrácení od hříchu a 
navrácení k Hospodinu. Součástí tohoto ‚obrácení‘ je vyznání hříchu a 
prosba o jeho odpuštění. Např. ve slovech Ž 85, 2-5 zřetelně vyniká, že 
překonání hříchu může nastávat jen díky Hospodinovu jednání. Které 
obrací, tedy zásadní způsobem mění, situaci způsobenou hříchem lidu. 
Hospodinovo obracející jednání v minulosti zakládá pro lid naději, že 
takto bude Hospodin opět jednat i nyní.“ 

Br. Klíma hezky popisuje hřích jako tvorbu bariéry, barikády mezi 
člověkem a Bohem. Velmi rychle se tato barikáda stává tak vysokou a 
mohutnou, že pro moderního člověka přestává být Bůh uvěřitelný. A tak 
člověk zůstává uprostřed svých bariér a barikád bez naděje na 
                                                 
1
 Což je také hebrejské, původní znění zkomoleného jména Abel! 



3 

záchranu. Protože bez naděje na zásadní změnu situace vlastní osoby, 
skupiny, národa, všech. Hospodinovo obracení v minulosti je navíc 
pouze nadějí, že se Hospodin obrátí znovu, třeba nyní. I Starý Zákon zná 
opakovaně situace, kdy Hospodin odmítl pokání svého lidu (např. Sd 10, 
10-14). 

„V rámci Božího řádu a Boží smlouvy je každý hřích, i takový, který 
se obrací proti bližnímu, vždy hříchem proti Bohu. Nápadně v souvislosti 
s tím, co říká Hospodin Kainovi: ‚Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat 
dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po 
tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout.‘ 

Jedním z možných výkladů je chápat hřích jako kontrastní výraz ke 
konání dobra. Potom jde o Hospodinovo varování, které chce 
posluchače přivést k uznání, že tam, kde je konáno dobro, tam je 
možnost ‚povznesení,‘ které může znamenat odpuštění hříchu nebo 
přijetí Hospodinem. Ovšem kde dobro konáno není, tam si hřích, 
obrazně řečeno, udělá pelech. A ovládne člověka. Místo toho, aby člověk 
hřích ovládal, bude sám hřích ovládnut.“ 

Tak v zápase s hříchem nejde jen o nečinění zla. To nestačí. 
Součástí Boží vůle a činů přece také není jen všechno to zlé, které 
neudělal a zakazuje. Dokonce důležitější součástí Boží je právě všechno 
to dobro, které vykonal. Tak je velmi častým hříchem ne jen zlo, které 
člověk vykonal, ale dobro, které nevykonal. Tímto způsobem také hřích 
ovládá člověka mnohem podlézavěji, nenápadněji – ‚nikoho jsem 
nezabil, tak jsem slušný člověk.‘ A kolik dobra jsi vykonal? 

Protože čím méně, tím víc jsi ovládnut hříchem – stejně jako Kain. 
Byl ovládnut hříchem, ještě než zabil Abela.  

„Hřích podle této interpretace představuje stálé nebezpečí. 
Zdůrazňuje také, že hřích je především morální, nikoli kultická, 
kategorie. A tak je potřeba dávat si na něj pozor, protože je stále blízko. 
A dychtí po člověku, aby člověka ovládl. 

Tato interpretace také naznačuje, že přinášení obětí není 
v posledku řešením problému hříchu. Výrok je Hospodinovým 
varováním před mocí hříchu, který se nevztahuje jen na Kaina. Ale platí 
pro všechny posluchače a čtenáře biblického vyprávění. Kain na toto 
varování nedbá. Je dychtivostí hříchu zcela ovládnut. A tak zabije svého 
bratra.“ 

Tak už Starý Zákon od počátku minimálně naznačoval, že kultem, 
náboženstvím, církevní praxí nelze vyřešit problém hříchu. Protože 
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nejde o kategorii výlučně náboženskou. Slovo „hřích“ popisuje 
objektivní skutečnost marasmu, marnosti, pomíjivosti, absurdity 
lidského světa. Tím větší, čím více člověk věří tomu, že si z hříchu 
pomůže sám. Přesně to totiž hřích chce!2 Už to totiž prozrazuje, že 
člověk začíná být hříchem ovládnut. Ačkoli si ve své pýše a slepotě myslí 
pravý opak. A tak lidé svými „řešeními“ znovu a znovu vyrábějí nové a 
nové problémy, zla a utrpení. Aniž by vyřešili alespoň problém původní. 

„Při snaze o porozumění a výklad Kainova příběhu se lze jen stěží 
ubránit dojmu, že nejednoznačnost tohoto eticky prominentního textu 
je záměrná. Také proto, aby vytrvale provokoval k opakovanému 
promýšlení, které je formulováno jako rozvažující otázka: ‚Zda to není 
tak, že…?‘ 

Hospodin touto otázkou reaguje na Kainovou pokleslou/zsinalou 
tvář. Ta znázorňuje Kainovu neschopnost komunikace. Kain Hospodinu 
na jeho varovnou otázku neodpovídá. Jeho neschopnost komunikace se 
pak projeví i ve vztahu k jeho bratru – čteme o tom, že ‚Kain řekl 
Abelovi…,‘ ale už nečteme, co mu řekl. Místo toho jsou spolu na poli, kde 
Kain svého bratra zabil. Hřích se projevil nejdříve jako neschopnost 
komunikace s Bohem. Pak s bratrem. A pak jako vražda.“ 

Protože vytváří bariéru, barikádu mezi člověkem a Bohem, 
projevuje se ovládnutou hříchem nejprve právě neschopností 
komunikovat s Bohem. Jakmile však člověk nedokáže nebo nechce 
komunikovat s Bohem, zase začíná člověka ovládat hřích. 

Také proto Ježíš na kříži nakonec nevolá k lidem. Nevolá po 
učednících, rodině, přátelích. Nenadává svým katům. Volá k Bohu. Jen 
Bůh má moc hřích ukrotit. Dokonce obrátit v dobro. Hospodin Bůh je 
přece obrazem, podle něhož má člověk nad hříchem vládnout tím, že 
konáme dobro. 

Nečinit zlo totiž nestačí. Člověk je stvořen k obrazu Božímu. A tak 
k aktivnímu činění dobra. Ne jen k nečinění zla. 

Amen. 
 
(Celý článek je kromě křesťanské Revue 4/2021 dostupný také na webu 
proboha.cz pod stejným názvem) 
 
Píseň: NEZ406 – Dej nám moudrost, odvahu 

                                                 
2
 Spolu s přesvědčením, že žádný hřích není, že „žádnou vinou necítím“ apod. 


