
 2. postní neděle                                                             28. února 2021 

 
  

Reminiscere – Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti. 
(Ž 25,6) 

 
Biblické texty:  
 
1Mojžíšova 22, 1-19:  Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: „Abrahame!“ 
Ten odvětil: „Tu jsem.“ A Bůh řekl: „Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do 
země Mórija a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím!“ Za časného jitra 
osedlal tedy Abraham osla, vzal s sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k 
zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl. Když se Abraham třetího dne rozhlédl a 
spatřil v dálce to místo, řekl služebníkům: „Počkejte tu s oslem, já s chlapcem půjdeme dále, vzdáme 
poctu Bohu a pak se k vám vrátíme.“ Abraham vzal dříví k oběti zápalné a vložil je na svého syna 
Izáka; sám vzal oheň a obětní nůž. A šli oba pospolu. Tu Izák svého otce Abrahama oslovil: „Otče!“ 
Ten odvětil: „Copak, můj synu?“ Izák se otázal: „Hle, oheň a dříví je zde. Kde však je beránek k 
zápalné oběti?“ Nato Abraham řekl: „Můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné.“ A šli 
oba spolu dál. Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, 
narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář, nahoru na dříví. I vztáhl 
Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. Vtom na něho z nebe 
volá Hospodinův posel: „Abrahame, Abrahame!“ Ten odvětil: „Tu jsem.“ A posel řekl: „Nevztahuj na 
chlapce ruku, nic mu nedělej! Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého 
jediného syna.“ Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je beran, který uvízl svými rohy v houští. Šel 
tedy, vzal berana a obětoval jej v zápalnou oběť místo svého syna. Tomu místu dal Abraham jméno 
„Hospodin vidí“. 
 
Římanům 4, 13-25:  Zaslíbení, že dostane svět za dědictví, nebylo dáno Abrahamovi a jeho 
potomstvu na základě zákona, nýbrž na základě spravedlnosti z víry. Kdyby dědici byli ti, kteří 
stavějí na zákoně, byla by víra zbavena smyslu a zaslíbení zrušeno. Zákon s sebou nese Boží hněv: 
kde není zákon, není ani přestoupení zákona. Proto mluvíme o spravedlnosti z víry, aby bylo jasné, 
že je to spravedlnost z milosti. Tak zůstane v platnosti zaslíbení dané veškerému potomstvu 
Abrahamovu – nejen těm, kdo stavějí na zákoně, ale i těm, kdo následují Abrahama vírou. On je 
otcem nás všech, jak je psáno: ‚ustanovil jsem tě za otce mnohých národů.‘ Je naším otcem před 
tváří toho, v nějž uvěřil, před Bohem, který dává život mrtvým a povolává v bytí to, co není. On 
uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo; tím se stal ‚otcem mnohých národů‘ podle slova: ‚tak četné 
bude tvé potomstvo.‘ Neochabl ve víře, i když pomyslil na své již neplodné tělo – vždyť mu bylo asi 
sto let – i na to, že Sára již nemůže mít dítě; nepropadl pochybnosti o Božím zaslíbení, ale posílen 
vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil. Proto mu to ‚bylo počítáno 
za spravedlnost‘. To, že mu to ‚bylo počítáno‘, nebylo napsáno jen kvůli němu, nýbrž také kvůli nám, 
jimž má být započteno, že věříme v toho, který vzkřísil z mrtvých Ježíše, našeho Pána, jenž byl 
vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění.  
 
Marek 8, 31-38: 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 mluvil 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? 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.“  

 



 

Nás asi na první poslech zarazí, že otec jde obětovat své dítě. Jaký to nelida. Kolik je 
však dětí, které jsou obětovány dnes? Jejich rodiče se o ně neumějí starat, jiní je 
úmyslně bijí, zneužívají, trápí, nutí je krást pod hrozbou bytí. Jsou také země, kde děti 
umírají, je tam válka, hlad. To jen abychom si tak nevyskakovali, jaká jsme pokročilá 
společnost či dokonce civilizace. 
 
Bible se vyjadřuje obrazy. Ten dnešní mluví o něčem, co je nad naše síly. Mluví o 
bohabojné víře. Kolik lidí řekne – věřím. Co tím však myslí? Slyšíme o víře, která je jiná, 
než ta naše. Je to víra v Boha, který je se mnou 24 hodin denně, celý můj život a já na něj 
neustále spoléhám. Tehdy Bůh i pro nás viditelně vstupuje do života s člověkem, se 
mnou. Bůh, o kterém říkáme a vyznáváme, že je vševědoucí, všemocný, a tak všechno 
dopředu ví. Čeká, co my uděláme, nechává nás žít samostatně. Nevodí nás na provázku 
jako loutky. 
 
Řekla jsem, že víra Abrahama je nad naše síly. Proč? Abraham věřil Bohu proti svému 
(mému, našemu) logickému myšlení, uvažování a lidské zkušenosti. Základem mého 
(našeho) života nemá být moje zkušenost a moje myšlení, ale přesvědčení, že Bůh je se 
mnou (s námi) jako můj nejideálnější partner, partnerka, o kterém jsem snil či sním.  
 
Lidé upřímně věřící si mnohdy představují Boha jako spravedlivého, ale přísného otce, 
kterému je třeba nejdřív udělat radost, splnit všechna jeho přání, a on potom možná 
udělá i to, oč žádáme. Bůh Abrahámův, Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, ovšem 
takový není. On se nám zavázal smlouvou (slibem) a dodržuje ji (ho). Bůh, který nás 
stvořil a vybral si nás za partnery, nás má rád, je za všech okolností věrný, a to, co slíbil, 
neodvolává, ale plní.  
 
Co se máme stále snažit a učit na své víře měnit? Toužit, učit se, hledat, snažit se 
nepromarnit svůj život. Boží milost je nevyčerpatelná,  
 
Bůh, který si nás zamiloval, stal se pokorným, skromným, obětujícím. Dal nám a za nás 
svého Syna Ježíše, který všechno svým životem přichystal k naší spáse, záchraně. Před 
čím? Před věčnou smrtí. Je těžké si představit, že může být něco horšího než nemít kde 
bydlet, nemít na jídlo, nemít ochranu před covidem, nemít se čím uživit. Ale výraz věčná 
smrt vyjadřuje něco horšího. Nevím co, ale věřím, že něco horšího je. Pán Bůh doufá, že 
to pochopíme, vezmeme za své, přijmeme to a odpovíme na to životem, který se tomu 
Ježíšovu bude snažit podobat. Pak bude život na zemi pro nás šťastnější. 
 
 


