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Píseň: S297 – Shromáždil člověk prý moudrosti své poklad + 

modlitba; Biblický oddíl: Žd 12, 1-15 

 

Milí, 
 
na posledním setkání jsme zakončili Žd 11. V té se autor 

věnoval pozitivním příkladům biblických postav. V závěru kapitoly 
pak postavám, jejichž příkladnost je přinejmenším sporná – 
Jiftáchovi, Samsonovi. Pro mě je vždy znovu překvapením, že 
takové postavy stojí v Žd v jedné řadě se Samuelem, Abrahamem, 
Davidem, proroky a dalšími. 

Autor předložil výběrový seznam pozitivních biblických 
postav pro to, co jsme slyšeli dnes v Žd 12. 

 
Odhoďme hřích 

Totiž aby své čtenáře inspiroval k následování příkladu 
těchto mnohých. Aby lidé žili spíše jako Abraham, proroci, Samuel 
– než jak sami považují za vhodné. Řečeno obecněji s v. 1: Aby lidé 
„odhodili všechno břímě.“ Tj. abychom odhodili vše, co brání konat 
dobré – v následování Božího příkladu byť jen v lidech. Řečeno 
ještě obecněji: Abychom odhodili hřích. Tj. vše, co není v souladu 
s Boží vůlí. Tedy abychom odložili všechno pýchu a lenost, 
alibismus a sebestřednost, sobectví a lhostejnost, zlo a 
neprospěšné touhy i plány. 

Což je však dlouhodobě možné jen uprostřed zástupu svědků 
Boží milosti. Jak jej známe z Bible. Jak jej, snad, známe také 
z dalších míst upřímné lásky a víry Bohu. Řečeno obráceně: 
Představa, že si „můžu věřit někde sám, nikoho, ani církev, k tomu 
nepotřebuju,“ je mylná. Pokud se má jednat o víru biblickou. O víru 
a život, k němuž zve a který nabízí Hospodin Bůh. Samozřejmě 
věřit vlastním představám, výkladům, bludům, pavěrám, 
konspiracím a pověrám právě sám může každý člověk velmi 
dobře. 

Protože společenství lidí již vždy konfrontuje s odlišnými 
pohledy na věc. I kdyby jen v nepodstatných detailech. I kdyby ve 
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zcela zásadních věcech. Zástup svědků Boží slávy pak konfrontuje 
s velmi odlišným způsobem života i rozhodnutími, která nejsou 
ani dnes ani v církvi obvyklá: Obětavého, služebného života. 
Odkládání vlastní slávy pro poslušnost Božímu slovu. Riskování 
třeba i vlastního života pro věrnost Bohu a Kristu. 

 
Vytrvejme v běhu 

Proto také autor v závěru v. 1 přechází do metafory, kterou 
dobře známe také od apoštola Pavla nebo knihy Zj: Vytrvejme 
v závodě, běhu – jinak nevyhrajeme. Jinak prohrajeme. 

Protože hřích se tak snadno „přichycuje“ na člověka (kraličtí: 
obkličuje)! Dosl.: Snadno chytá do pasti nebo snadno svazuje. I to 
má připomenout staré biblické oddíly – v tomto případě slova Boží 
Kainovi těsně před vraždou Ábela. 

Jak snadno se totiž člověk chytá do pasti nedobrého, když 
vytrvale nehledí na příklad Kristův! Vždyť bez vytrvalého hledění 
na Kristův příklad člověk bludně a pomýleně věří, že víra je náš 
výkon! Kdežto i zde Bible zvěstuje: Počátkem i cílem lidské víry je 
právě Bůh – zejm. v Kristu! Nejde hlavně o lidské rozhodnutí – 
vždyť to by bez Boha ani nebylo možné. Bez Kristova příkladu není 

možné se rozhodnout žít tak, jak žil Kristus! 
Také proto, že Kristus si vybral kříž, oběť, smrt v poslušnosti 

Bohu pro záchranu všech lidí (srv. v. 15). Ačkoli si mohl vybrat 
pohodlný život v radosti a spokojenosti. Ještě z Getsemane mohl 
Ježíš utéct – a zřejmě chtěl! Ale i tam, v rozhodnutí o vlastním 
životě a smrti, se nakonec rozhodl podřídit Boží vůli. To je víra 
v Boha. Která je bez obklopenosti zástupem svědků Boží blízkosti 
prostě nemožná. Jak to zřetelně vidíme na všech, kteří se k tomuto 
zástupu prostě nepřidávají, ba dokonce vyhýbají. 

Aby však někdo nepochopil špatně: Nejde jen o otázku života 
a smrti. O poslušnost Bohu v situacích, kdy hrozí smrt – nebo je již 
za dveřmi. Jde také o způsob života. Tak i Ježíš nejen zemřel, ale 
také snášel potupu, kraličtí: opovážil se hanby. Tj.: Opovážil se žít 
život, který byl považován za ostudný, za hanbu. Jak je tomu se 
spoléháním na Boha před vším ostatním dodnes… 
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To je o to důležitější, že i adresáti Žd ještě nemuseli pro svou 
víru zemřít. Ba ani prolít krev. Ano, ledacos již od ostatních snést 
museli. Ale když to dokázal snést Ježíš (a apoštolové, proroci, 
David, Abraham, Samuel…), tak proč by nemohl také kdokoli jiný? 

 
Smysl utrpení? 

Tak od v. 5 autor nabízí velmi inspirativní pohled na utrpení, 
hanbu, bolest, strádání. To vše může Bohu-věrný člověk vnímat 
jako Boží výchovu. Ne snad, že by Hospodin objektivně na někoho 
sesílal nebo utvářel zlo. Ale právě v uvědomění, že zla a hříchu je 
ve světě tolik, že jen Bůh sám je dokáže ukrotit, zadržet. A také, že 
Hospodin člověku dopřává nejen svou milost, ale také svůj soud – 
tím spíš, čím méně člověk na Hospodina spoléhá. Protože pak si 
člověk prostě vybírá, co je v nesouladu s Boží vůlí. A pak Bůh o to 
spíše na člověka dopouští důsledky našich vlastních rozhodnutí a 
činů. 

Z toho je však také nápadné, že důvěra Hospodinu nikomu 

nenabízí magickou ochranu před vším, co se člověku nelíbí. Také 
proto, že ledacos, co se člověku nelíbí, je nám velmi, velmi 
prospěšné (v. 11). Také proto, že každý člověk se rozhoduje také 
hříšně – tj. podle své vůle, nikoli Boží. A také proto, že i kdyby 
někdo žil dokonale, tak právě proto ponese kříž mnohých bližních 
v obětavém životě pomoci ostatním. Jak je to nevývratně zřetelné 
v životě Ježíše Krista, dokonalého člověka. Tj. takový člověk 
dobrovolně a rád přijímá Boží výchovu – pro dobro ostatních. 
Právě v situaci člověkem-nezastavitelné záplavy hříchu a zla. 

Tak je Boží „přísná výchova“ snad srozumitelná: Odvracení 
člověka od sebestřednosti, vlastního ega, pýchy, lhostejnosti totiž 
znamená pro člověka vždy nepříjemnou námahu. A tak utrpení. 
Právě to totiž lidé dělat nechtějí. A i současná světská kultura 
všude na světě podporuje opak: Žij, jak sám chceš! Sám si zařiď 
život, jak uznáš za správné! 

 
Cizí děti 
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Tak ve v. 7-8 autor předkládá velmi zajímavou a hlubokou 
myšlenku: Pokud žijeme víceméně spokojené životy, vychovává 
nás vlastně Bůh? Protože jestli nás nevychovává, pak nejsme dětmi 
Božími v užším slova smyslu.1 A jestli dlouhodobě nevnímáme 
žádné výrazné „kárání“ nebo „trestání“ z Boží strany – jsme ještě 
jeho dětmi, když nás nevychovává? Nebo jsme tak pyšní, že se 
považujeme za dokonalejší Ježíše, který snášel i ve svém životě 
velmi mnoho těžkostí s trápení? 

To je velmi inspirativní téma v době úpadku a úbytku 
křesťanství v západním světě posledních cca 70 let. Zato v době 
nárůstu pocitu vlastní spokojenosti. V době hlavně vyhýbání se 
utrpení a bolesti – vlastní i cizí. Nejde tak náhodou o vyhýbání se 
Boží výchově? Nevyhýbá se mnohé současné křesťanství Boží 
výchově – protože víra v Krista je mnohým lidem jen jakýmsi 
„bonusem“ k již spokojenému životu? Místo aby byla zcela 
proměňujícím působitelem v očividně hříšném světě i životě? 

Tím inspirativnější přemýšlení to vše je z Božího pohledu: 
Považuje nás Bůh za své děti v užším slova smyslu, když nás 
nevychovává? Když už se ani nenamáhá a neobtěžuje nás kárat, 
napomínat? Když už nás prostě ponechal našemu osudu – 
osobnímu, církevnímu…? 

A chceme vůbec přísnou Boží výchovu? Vždyť se nikdy nezdá 
příjemnou (dosl. charis – milostivou!), naopak působí mnohý 
lidský smutek – zejm. pro vyvracení a vykořeňování lidského 
egocentrismu a pýchy. 

Chceme „investovat“ do budoucího ovoce pokoje a 
spravedlnosti vlastním současným utrpením, bolestí, námahou, 
nepříjemnostmi? Nebo je nám vlastní příjemnost přednější, 
cennější? 

 
Usilujte o svatost 

Tak i autor zakončuje dnešní oddíl pozváním a povzbuzením: 
Posilněte zemdlená srdce i kolena. Protože správně předpokládá 

                                                      
1
 V širším jde o metaforu stvořenosti Boží. V užším jde o lidské aktivní připojování 

se k Jeho zástupu svědků. 
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zmírající vytrvalost. Neochotu a nechuť k Boží výchově. A naopak 
chuť k užívání i Bible a Krista a Boha k naplňování našich vlastních 
představ a přání. 

Stejně také zve v. 14: Usilujte o pokoj se všemi. A hlavně: 
Usilujte o svatost. Bez svatosti totiž Pána nikdo nespatří. Čímž 
nemůže být míněno setkání s Bohem jako takovým v časném 
životě – kterého se nedostalo nikomu. Tak je tím nevyhnutelně 
míněn Boží soud. 

Ale i zde platí stejná otázka: Zajímá nás ještě svatost, 
zbožnost? Zajímá nás svatost Boží – čím je tak zvláštní a jiný? 
Chceme my být jeho zvláštním, svatým lidem? Jsme něčím 
výrazně, zásadně jiní než Češi-nekřesťané kolem nás? 

Což Žd perfektně dokresluje veršem 15.: Dbejte, ať nikdo 
nepromešká Boží milost. Tj. že hlavním projevem svatosti je úsilí o 
Boží milost pro ostatní. Ne pro sebe sama. Jak je to nápadné právě 
v Kristu, Abrahamovi, prorocích, Pavlovi, Petrovi… 

Protože takové úsilí, takové dbání vede k mnohé ostudě, 
hanbě, utrpení, krušnosti, starostem a nepříjemnostem – dodnes je 
toto vše spojeno se zvěstováním Kristova vzkříšení. Se 
zvěstováním Boží blízkosti a milosti, Jeho činů a vůle. 

Stejně jako upřednostňování sebe před druhými je právě tím 
„snadno se přichycujícím“ hříchem z úvodu dnešního oddílu… 

 
Závěr 
Tak se i list Žd vrací k Ježíšovým slovům, která ustanovují 

církev ze závěru Mt 28: Jděte, učte, kažte, zvěstujte, křtěte. 
Všimněme si, není tam: Volte si orgány a přijímejte funkce. Nechte 
se světit na kněze. Ustanovujte si všelijaké systémy. Plaťte salár a 
dary. Kamaráďte se. A mnoho a mnoho dalšího, co v církvích tak 
samozřejmě upřednostňujeme, chceme a děláme. 

I list Žd zdůrazňuje, že jedním z rozměrů svatosti – lidské i 
Boží – je úsilí o spásu ostatních. Jak ji dosvědčuje už první příběh 
Abrama. 

 

Píseň: S115 – Jdou, stále jdou se zprávou + modlitba Páně 
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Rozhovor 


