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Biblické texty:  
 
Jeremjáš 20, 10-13: Z mnoha stran pomluvy slyším. Kolkolem děs! „Udejte ho !“ „Udáme 
ho!“ Kdekdo z těch, s nimiž jsem pokojně žil, čeká, až se zhroutím. „Snad se dá nachytat, pak 
ho přemůžeme, zajmeme ho a pomstíme se mu.“ Ale Hospodin je se mnou jako přesilný 
bohatýr, proto moji pronásledovatelé upadnou a dál nebudou moci, velice se budou stydět, že 
nebudou mít úspěch, jejich věčná hanba nebude zapomenuta. Hospodine zástupů, který 
zkoumáš spravedlivého, ty vidíš do ledví i do srdce, kéž spatřím tvou pomstu nad nimi. Vždyť 
tobě jsem předložil svůj spor. Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina, protože vysvobodil 
ubožáka z rukou zlovolníků. 
 
Římanům 6, 1b-11:  Máme dále žít v hříchu, aby se rozhojnila milost? Naprosto ne! Hříchu 
jsme přece zemřeli – jak bychom v něm mohli dále žít? Nevíte snad, že všichni, kteří jsme 
pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme tedy křtem spolu s ním 
pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i 
my vstoupili na cestu nového života. Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na 
jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstání. Víme přece, že starý člověk v nás 
byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu 
neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu. Jestliže jsme spolu s Kristem 
zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. Vždyť víme, že Kristus, když byl vzkříšen z 
mrtvých, už neumírá, smrt nad ním už nepanuje. Když zemřel, zemřel hříchu jednou provždy, 
když nyní žije, žije Bohu. Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu 
Ježíši. 
 
Matouš 10, 28-33:  Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, 
který může i duši i tělo zahubit v pekle. Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich 
nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce. U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě. 
Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, 
k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi; kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu 
před svým Otcem v nebi.  

 
Naše cena je velká 

 
Prorokovi je úzko, jeho protivníci po něm jdou. Měl velikou autoritu a jeho slova byla 
brána vážně. Proto ho potřebovali jeho protivníci znemožnit, a to za jakoukoli cenu. 
Nechtěli se spolehnout na Hospodinova slova, ale chtěli řídit izraelský lid po svém. 
Prorok vkládá své nesnáze, svůj život do rukou Hospodina. Věří, že je před Hospodinem 
shledán poslušným a spravedlivým, a tak nepřátelé nebudou mít nad ním úspěch. Jde to 
s ním jednou nahoru, jednou dolů, častěji však dolů. Přesto věří, že nebude Hospodinem 
opuštěn, bude vysvobozen z moci těch, kdo mu ubližují. To je příklad poslušného 
věřícího.  
 
Také jste se setkali s názorem, že křesťané to mají snadné: ať provedou cokoli 
špatného, přijdou do kostela, tam se z toho doznají, Bůh jim odpustí a oni pak vyjdou 
ven a žijí stejně. Ano, spoléháme na milost Boží. Ano, Pán Bůh dokáže svou milostí 



přemoci jakýkoliv hřích. To však neznamená, že jeho milost zneužíváme opakováním 
téhož špatného jednání.  A už vůbec to neznamená, že Pán Bůh nemá na výběr, a když 
své prohřešky vyslovíme, že je musí odpustit. Pán Bůh vidí do ledví i do srdce každého 
z nás.  
 
Lidé mohou zabít tělo, ale duši zabít nemohou, ujišťuje nás Ježíš. Jinak řečeno, trpíte-li 
pro mě, pro spravedlnost, zastáváte-li se proti mocným tohoto světa těch, kdo se bránit 
a obhájit nemohou a nedokážou, může to vést k pronásledování, k výsměchu, ke ztrátě 
pohodového života, dokonce i života vůbec, ale přesto na Vás čeká život s Pánem 
Bohem, život věčný. Stojí za to si budovat cestu do Božího království, to nám vzkazuje 
Ježíš. Hledejte, jak můžete pomáhat, nebuďte těmi, kdo si žijí na svém písečku a někdy 
dokonce strkají i hlavu do písku.  
Království Boží není mocností, které má svou armádu. Království Boží je záležitostí 
vztahů mezi lidmi  a vztahu člověka k Bohu. Prosme ve svých modlitbách Pána Boha, 
abychom své vztahy dokázali proměňovat z lhostejnosti v zájem, z nenávisti v toleranci, 
z nezájmu v přátelství. Svou prací, službou, životem to stále dotvrzovat. Pamatujme, pro 
Boha jsme velmi cenní.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 


