
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Což jest nemožné u lidí, možné jest u Boha  

 (Lk 18. 26-27) 
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Milí bratři a sestry, 

 kdo může být vlastně spasen? Tuto otázku položili učedníci 

Ježíšovi. Otázka spasení je jednou ze základních lidských otázek. Ale 

je to opravdu tak i dnes? Jde nám dnes o spásu? Toužíme po ní? 

Hledáme ji, prosíme o ní? 

 A co to je vlastně spása, spasení? Je to pro nás vlastně už 

dost archaické slovo. I když nám, kteří čteme Písmo a chodíme na 

bohoslužby by mělo být srozumitelné. Spása, spasení. Asi nejlépe by 

se dal jeho obsah vystihnout slovem záchrana. 

 Záchranář najde a zachrání člověka, který zabloudil v 

horách nebo se ztratil v poušti. Zachrání ho před smrtí mrazem 

nebo žízní. Lékař zase zachraňuje člověka před smrtí, když vyléčí 

nemoc, která  ohrožuje jeho život. Zachránit může člověka také 

ten, kdo se ho zastane před útočníkem, nepřítelem. Záchrana, 

spása jsou tedy vážná slova. Popisují pomoc v situaci, kdy jde velmi 

často o život. Záchrana, spása také zpravidla přichází jako pomoc od 

někoho dalšího. 

 V Písmu se o spáse mluví většinou jako o Božím činu ve 

prospěch člověka. A tak má nejenom rozměr časný jako třeba 

záchranu před nepřítelem nebo uzdravení z nemoci, ale má také 

rozměr věčný. Spása je tedy v Písmu a zvláště v Novém Zákoně 

záchrana na soudu Božím, je to záchrana před smrtí, před 

zatracením. Spása je dar věčného života. 
 Otázka po  spáse  a po věčném životě je vlastně totožná. Je to 

otázka velmi vážná, je to otázka kterou má hloubku. Zdá se, že v 

dřívějších dobách si ji kladla většina společnosti. Lidé totiž věřili v 

Boha, vnímali ho jako autoritu a cítili před ním odpovědnost. Věřili, 

že jednou  bude  každý stát před Boží tváří, Božím soudem a 

bude se zodpovídat ze svých slov i činů. Věřili, že jde o to, aby 

život měl i přes všelijaké prohry smysl, aby měl i navzdory smrti 

smysl a budoucnost  

 Ale dnes, zdá se, nám jde v naší společnosti mnohem víc o 

časné, pomíjitelné věci než o hodnoty věčné, které mohou obstát i 

před tváři Boží. Pokud nám jde o nějakou spásu, tak právě teď. 

Teď být úspěšný, zdravý, bohatý, dlouhověký. Život věčný – to 

nás příliš nezajímá. Pravda, v církvi o tom kážeme, mluvíme, ale 

nazdá se, že by to byla prvořadá hodnota  našeho bytí. 
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 Náš dnešní text je závěrem oddílu, který začíná rozhovorem 

jednoho člověka s Ježíšem. Byl to člověk významný. Byl z dobré 

rodiny, byl to člověk urozený. V kralickém překladu je označen jako 

kníže. Byl to také člověk vzdělaný. A vzdělaný v Písmu. Znal Boží 

přikázání a také podle nich žil. A byl to také člověk bohatý. Bylo si 

ho tedy za co vážit. Vždyť se upřímně snažil žít dobrý život podle 

Boží vůle. 
 A tento urozený, zbožný a bohatý člověk přichází za Ježíšem 

s vážnou otázkou: Co mám dělat, jak mám žít, abych obdržel život 

věčný? A je mu jasné, že cesta k věčnému životu je cesta činů. 

Tento člověk nám může být inspirací. Právě ve svém tázání, ve svém 

hledání. Co mám dělat, abych před Pánem Bohem obstál? Je 

dobré se takto ptát. Vždyť jde přece o to, dostat se do hloubky, k 

tomu podstatnému, k tomu, co má před Bohem smysl a budoucnost. 

 Ježíš ovšem tohoto člověka příliš nepochválil. Ohradil se 

jednak proti oslovení „dobrý“, neboť v něm cítil pochlebování. A 

pak tazateli připomíná, že přece zná přikázání. Tak proč se ho 

ptá? Zřejmě si myslel, že ho Ježíš pochválí a řekne mu, že je na dobré 

cestě k věčnému životu. Ale místo toho slyší, že mu ještě „jednoho 

nedostává.“ V cestě k věčnému životu mu stojí jeho bohatství. 

Mezi Božími přikázáními nenajdeme požadavek chudoby. Ježíš to ale 

zde od tohoto váženého a bohatého člověka žádá. Má rozdat všechen 

svůj majetek chudým a pak má Ježíše následovat. 

 Ježíš u tohoto člověka rozpoznal, že jeho bohatství je jeho 

problémem. Z toho, jak odpověděl na Ježíšovu výzvu, je zřejmé, že 

jeho majetek byl pro něj opravdu důležitější než jeho bližní, než Bůh, 

než Ježíš, než život věčný.  A tak se zarmoutil. Byl z toho nešťastný. 

 A Ježíš k tomu říká, že pro bohaté je velmi nesnadné vejít 

do Božího království. A připojuje krátké podobenství. Je to obtížné, 

že „snáze jest zajisté velbloudu skrze jehelnou dírku projíti, nežli 

bohatému vjíti do  království Božího.“ Tedy, velmi obtížné až téměř 

nemožné. 

 Jak radikální učení a nároky to Ježíš přinesl? Kdo podle toho 

vůbec může žít? Pro koho tedy bude to Boží království? Pro 

anděle, pro dokonalé lidí bez hříchu? Ti ale neexistují. A nebo tam 

budou jen ti chudí, kteří nemají vůbec žádný majetek? Ale ani oni 

nejsou bez viny. „Kdož může spasen býti?“- tak se ptají učedníci.  
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A s nimi i my. Kdo tedy může být spasen? 
 Ježíš nám na tomto příkladu ukazuje, že je téměř nemožné 

dostat se do Božího království díky tomu jak žijeme. Prostě naše 

činy, naše spravedlnost nám vstupenku do Božího království 

nezajistí.  
 To ovšem neznamená, že bychom podle Ježíšových slov 

neměli žít. Ježíš přinesl do tohoto světa  Boží pravdu a milosrdenství. 

A vyzývá nás abychom jej následovali. A tak milujme Boha, milujme 

i svého bližního. Všechno ostatní je až druhořadé. Láska nám otvírá 

cestu k věčnému životu. Na této cestě je třeba někdy i něco opustit. 

Někdy je to majetek, někdy je to něco jiného. Když však něco 

opouštíme, abychom mohli milovat, dostává však před Bohem 

náš život smysl a budoucnost. Tehdy nám Bůh otvírá bránu svého 

království a dává našemu životu rozměr věčnosti. 

 Ale, co když se nám to nedaří, co když na to nemáme dost 

odhodlání, síly a vytrvalosti? Co když nedovedeme Pána Ježíše na 

jeho náročné cestě následovat? A tak se i my ptáme s učedníky: „I 

kdož může spasen býti?“ Jakou máme my hříšníci naději? 
 „Což je nemožné u lidí, možné je u Boha.“ To je Kristova 

odpověď na tuto bolestnou otázku. Vždyť Bůh přišel v Ježíši  Kristu 

do tohoto světa, ne aby nás odsoudil a trestal, ale proto, aby nám 

odpouštěl, aby nás uzdravoval, aby nás zachraňoval. Bůh přišel v 

Kristu jako náš  Spasitel. I pro nás, kteří jsme třeba v zajetí svého 

úspěchu, pýchy, svého majetku svého konzumu. Přišel i pro nás 

hříšné. A tak i my máme z Boží milosti naději věčného života v 

Božím království. Neboť: „Což jest nemožné u lidí, možné jest u 

Boha.“ 
 

       Amen  

  

 

 

 

 

 

 

 


