
Jak se dá vstoupit do Božího království?
(14. září 2014, CB-ČM, Mk 10,17-31)

introitus: Ž 30,5-6

Úvod
Vybral jsem si tento text, protože se v něm ukazuje, co pro Ježíše znamená vejít do Božího 
království. Ale to byl ten první důvod. Jak to nakonec dopadne, to se teprve uvidí :)

TEXT: Mk 10,17-31

Vysvětlivky
Ježíš nejprve odpovídá tím, že cituje přikázání Desatera. Nebere je popořádku, pravda. 
V křesťanské církvi se říká, že přikázání zákona mají zhruba tři významy (říká se tomu „trojí 
užití zákona“). Ten první se týká celé společnosti – přikázání mají varovat zločince, kteří snad 
ze strachu před trestem nebudou zabíjen a ubližovat. Pak jsou tu další dva významy přikázání: 
Mají dokázat člověku jeho hříšnost a mají mu ukázat, jak vypadá život z Ducha svatého. A mě 
zajímá, jak to fungovalo u tohoto člověka.

Pomohla přikázání k tomu, aby poznal svou nedostatečnost a hříšnost? Co myslíte? Mě se 
zdá, že částečně ano – byl nespokojený, něco mu scházelo, vnímal problém, s kterým za 
Ježíšem přišel. Na druhé straně však nikoli, protože žil ve vědomí, že je slušný člověk, že 
přikázání dodržuje. K tomu třetímu smyslu přikázání se vrátím později.

Čteme, že Ježíš „na něho pohleděl s láskou“ (v. 21). Co to asi znamená? Rozumím tomu 
přesně tak, jak se to tu říká – ten muž si získal Ježíšovy sympatie, líbil se mu! Jak by se Bohu 
mohlo nelíbit, když někdo dodržuje přikázání!? :) Ježíš ho chce mít ve svém týmu, proto ho 
povolává za učedníka.

„Vejít do království“ je Ježíšův vlastní způsob vyjadřování, zatímco „zdědit život“ používají 
v evangeliích jen ti, kdo se ho na něco ptají (bohatý mladík a farizeus v příběhu o milosrdném 
Samaritánovi). O „vejití do království“ Ježíš mluví v souvislosti s dětmi, v odpovědi bohatému 
muži a pak v dalších pěti souvislostech (Mt 5,20 7,21 23,13, Mk 9,47, J 3,5): Myslí tím budoucí 
okamžik, v kterém se leccos ukáže. Všimněte si dobře ve slovech o dětech, jak Ježíš nejprve 
mluví o tom, že Boží autoritu (kralování) je třeba dětinsky přijmout, aby do něho bylo možné 
vejít. Nejprve přijmout, pak (později) vejít.

Výklad
Před prázdninami jsme tu ve sboru měli čtyři kázání na téma „finance, hospodaření, dávání“. 
Na konci listopadu budeme mít členské shromáždění, na které staršovstvo připravuje návrh 
rozpočtu sboru na příští rok – něco, co jsme ještě nikdy ve sboru nedělali.

V těch čtyřech výkladech nezazněl jeden důležitý tón, který tak trochu dneska doplňuji. Tomáš 
Grulich mluvil o radosti z dávání. Marek Orawski kázal o investicích a dobrém hospodaření. 
David Beňa přiblížil svět desátků ve Starém zákoně. A Peter Cimala mluvil o apoštolu Pavlovi 
a financování pracovníků v rané církvi. Ještě tu nezaznělo varování před zlou mocí, která je ve 
financích. A nejvýraznější postavou Bible, která před financemi varuje, je právě Ježíš. Ježíšův 
postoj k financím a majetku lze věřím vystihnout ve třech bodech:

• Je to dar Boží péče.

• Má to být dobrá investice.

• Je to zároveň velké pokušení:

Nechám teď stranou, že je to Boží dar a může to být dobrá investice. Pro majetek používá 
hanlivé slovo „mamon“, nebo také „nespravedlivý mamon“ (L 16,11), varuje, že nejde sedět na 



dvou židlích – nelze sloužit Bohu i mamonu. Ví, že lidské srdce jde za poklady, a proto bije na 
poplach, abychom si všichni zvolili poklad, který stojí za to (Mt 6,19-21). Varuje, že majetkem se
nelze zajistit (L 12,13nn).

Mějme na paměti tyto širší souvislosti Ježíšova vztahu k financím. A vraťme se nyní zpátky do 
našeho příběhu. Ten člověk odešel a Ježíš si povzdechl: ... jo jo, bohatí těžko vejdou do Božího 
království. Josef Kurz překládá: „Je opravdu skoro nemožné pro bohatého člověka, aby 
vešel do království Božího.“ (v. 23) A mě zajímá, co vlastně Ježíš viděl? Co se podle něho 
v tom rozhovoru dělo? Pokusím se nyní vyložit, jak tomu rozhovoru rozumím.

Ježíš ho nechtěl nijak zkoušet – „dám ti ještě doplňující testovací otázku, a uvidíš, zda obstojíš, 
tak jdi a všechno prodej“... Ježíš ho prostě chtěl za učedníka! Nyní se potřebuji vrátit k tzv. 
třetímu významu přikázání: ukazují život z Ducha svatého (první význam byl omezit 
zločinnost, druhý usvědčit z hříchu). Přikázání ukazují, co Bůh myslí láskou, vírou a nadějí. 
Bohu nestačí dát nám tato tři slova, možná by i stačilo jen jedno – láska. Bible ukazuje právě 
formou příběhů a přikázání, co se tou láskou myslí. A je jasné, že se tím nemyslí cokoliv, co by 
si někdo mohl pod láskou představit. Pokud Ježíš myslí přikázání Mojžíšova zákona vážně, 
dalo by se čekat, že začne muži vysvětlovat, že až zas tak důkladně ta přikázání nedodržuje, 
protože kdyby byl plný Ducha svatého, nejen že by přikázání skutečně plnil, ale také by nepřišel
v obavách, že to nejpodstatnější mu uniká. Ježíš zvolí velmi odlišnou cestu. Dá mu přikázání, 
které v Desateru není – verš 21. Zkusme to říct stručněji: Jdi, všechno prodej, pak to rozdej, 
nakonec mě následuj! A co kdybych to zkusil říct ještě stručněji... Všechno prodej... nebo spíše: 
Následuj mě! Ano, je to prosté povolání k učednictví!

Ježíš potkává člověka, který se mu líbí, přichází za Ježíšem s prosbou o pomoc. A Ježíš ho 
povolává za učedníka.

Znáte to – některé věci vyjdou najevo, až když se něco stane. Tady máš 10.000 Kč! Najednou 
zjistíte, že někteří lidé nedokážou přijmout nic z milosti. Nebo zase nemají problém něco 
přijmout, ale mají problém poděkovat. Chci si tě vzít za ženu! A naráz se věci začínají dít, 
doposud skryté stránky dotyčné osoby začínají vylézat na povrch. Zrovna tak vnímám Ježíšův 
rozhovor s boháčem: Následuj mě! ... ehm, děkuji... ehm, jak bych to řekl..., eee, je mi líto... to 
nejde. Rozumím tedy tomu příběhu tak, že je to vlastně příběh povolání dalšího učedníka až na 
to, že tentokrát Ježíš narazí na problém jménem bohatství. Tady se vidím – Ježíš říká 
„Následuj mě!“ a v tu chvíli začínám zmateně reagovat, něco mi brání!

Zkusme si ještě přiblížit tu sociální realitu. Vezměme to na půl cesty mezi námi a Ježíšovou 
dobou, zkusme se trochu porovnat se středověkem. Dneska je standard bydlet v domech s 
rozvodem vody a splachovacím záchodem. Když přijdeme na středověkou zříceninu hradu, 
zjistíme, že záchod, který není třeba vynášet ve kbelíku, je znakem přepychu. Rozdíl je ten, že 
padací záchod tehdy měli jen ti nejbohatší, dneska má splachovací záchod skoro každý. Luxus,
který byl dříve pouze pro nejbohatší dnes má většina lidí. Žijeme v luxusu, ale už k tomu 
nemáme ten výjimečný společenský status, tu sílu kapitálu velkého feudála s polnostmi a 
poddanými. Co z toho měl Ježíš na mysli? Životní standard nebo výjimečné společenské 
postavení? Pokud měl na mysli životní standard, pak naprostá většina lidí žijících v ČR 
odpovídá Ježíšovým slovům.

Ale čtěme pozorně Markovo vyprávění. Ježíš si to nejdříve řekne jakoby pod vousy, pro sebe. 
Učedníci se zarazí. Ježíš to tedy zopakuje znovu, tentokrát však ještě obecněji: „Jak je 
nesnadné vejít do Božího království!“ A pokračuje příměrem, že to už je menší zázrak 
protáhnout velblouda očkem jehly.

U tohoto člověka Ježíš výzvou k následování narazil na překážku bohatství. Na co dnes 
v srdcích lidí naráží dobrá zpráva (evangelium) o tom, že Bůh má moc, že kraluje, že se na 
něho můžeme spolehnout? Myslím, že bychom sami mohli vyprávět.

Učedníci se pochybovačně ptají, kdo tedy může být spasen? Chápou, že Ježíšova slova se 
netýkají jen horních 10 tisíc, ale v podstatě všech. To mě ujišťuje, že jsem snad příběhu 
porozuměl správně, když jej vztahuji na každou zásadní překážku, která nám brání 



v následování. Dnešní kázání je tedy o Boží moci, díky které se může stát, že do Božího 
království vejde celá řada lidí. Dostanu se tam?! Pro Boha to možné je, on to dokáže!

Děkujeme ti Bože, že pod tvoji ochranu a autoritu můžeme vstoupit. To je díky tobě!

Závěr
Skončím rubrikou, kterou potkávám často v internetových reklamách: Před a po

V odpovědi na Petrovu otázku vychází najevo, co Ježíš považuje za bohatství: otevřenou 
domácnost a zejména členy této domácnosti. Bohatství před vstupem do řad Ježíšových 
učedníků může být velký problém, který se dnes týká mnoha lidí. Před bohatstvím učedníků 
Ježíš nevaruje.

Modlitby

• za příměří na Ukrajině

• za lidi mučené na území pod kontrolou Islámského státu pro své náboženské 
přesvědčení



Podněty ke kázání
Po kázání jsem od několika lidí dostal výborné podněty, kterých jsem se v kázání nedotknul, ale
měl jsem.

Prodat vše jako požadavek následování Ježíše.

• z rozhovorů: Tak znamená následování Ježíše, že člověk má všechno prodat a žít 
v chudobě?! To jsi vůbec nevyložil.

• odpověď JV: Dobrovolná chudoba v dějinách křesťanské církve byla vždy závažným 
tématem, ale nikdy se nestala normou pro všechny křesťany. Chtít chudobu po všech 
totiž není v souladu s celou Biblí.

• argumenty PRO: Po tomto člověku to Ježíš chtěl a apoštolé to pak také pochopili tak, že 
oni udělali to, co tento muž nebyl ochotný udělat. Vypadá to tedy, že to chce po každém 
učedníku.

• argumenty PROTI: Ježíš to výslovně chtěl jen po některých, zejména po těch svých 
Dvanácti, byl však i širší okruh učedníků, kteří ho takto nenásledovali. Na první pohled se
zdá, že u bohatého člověka šlo jen o majetek, na druhý pohled však je z Ježíšových slov 
patrné, že vejít do Božího království je takřka nemožné i z dalších důvodů. Ve slovech 
k učedníkům (verš 29) Ježíš používá slůvko „nebo“: ...opustí domy nebo bratry nebo 
sestry... Kdyby chtěl, aby všichni opustili všechno, řekl by: ...opustí domy i bratry 
i sestry...

• možné otázky k zamyšlení:

◦ V kterých případech tedy Bůh žádá dobrovolnou chudobu?

◦ Na co si musíme dát pozor při zobecňování příběhu bohatého člověka z Mk 10?

◦ Podle čeho poznám, že můj majetek mi brání v následování Krista?

◦ Jak to vypadá, když „smutně odcházím se skloněnou hlavou“?

Jaký je správný postoj k tomu, co nám Bůh svěřuje/čím nás požehnává, aby se z dobrého sluhy
(materiální bohatství) nestal špatný pán.

• z e-mailu: „Očekával jsem, že to v kázání více rozvineš do konkrétní podoby.  Nestalo se 
- zvažoval jsi to a záměrně nerozvíjel nebo to není pro tebe téma?“

• odpověď JV: Udělal jsem to spíše záměrně. Ježíš před majetkem varuje jak obecně, tak 
u některých i velmi osobně (jako u bohatého člověka z Mk 10). Cítil jsem povinnost 
obecně před bohatstvím varovat v Ježíšově duchu. V kázání jsem se pak zaměřil na to, 
jak se na toho člověka Ježíš dívá a to mě vrhlo jiným směrem... Ale je pravdou, že Ježíš 
tomu člověku dal velmi konkrétní odpověď, a tu mé kázání neobsahovalo.

• otázky:

◦ Kdo mi může říct, jak velký mám problém s financemi a majetkem? Existuje takový 
člověk? Mohu se ho zeptat?

◦ Co znamená „žít, jakoby nevlastnili“ (1K 7,30)?

Dluh, hypotéky

• z rozhovorů: Dneska lidé ve vztahu k majetku řeší častěji dluhy než volný kapitál.



• z e-mailu: „Dluh je závazek, do kterého jsou někteří lidé dobrovolně chyceni (aktuální 
akutní otázka zejména mladých "zodpovědných" rodin - potřebují nějak bydlet). Dnešní 
text o tom nemluvil, ale mě se to spojilo s jdi- prodej - rozdej - následuj mě: vlastní dluh 
neprodáš, nemáš co rozdat, i když jsi vlastně bohatý). Neumím s tím úplně naložit ve 
světle dnešního kázání.“

• odpověď JV: Podle mě tím východiskem je povolání k učednictví – je hypotéka nebo jiné 
závazky součástí mé cesty následování? Doba Ježíšovy pozemské služby byla 
mimořádná (ženich je mezi nimi, až odejde, leccos se změní, Mk 2,19-20). Ježíš mne 
volá k následování a jeho součástí může být hypotéka nebo dluh. Dnešní příběh varuje, 
aby nám hmotné závazky nebránili v následování. To je vážné varování. Na druhé straně
nežijeme v subtropech, kde stačí mít dům bez vytápění a s otvory místo oken, kde pro 
nocleh stačí kabát (jako např. v Dt 24,10-13). Kde Ježíš otázky živobytí shrne do potřeby 
oblečení a stravy (Mt 6,25-34), tam my v mírném pásmu musíme počítat také se 
střechou nad hlavou.

• otázky:

◦ Je hypotéka nebo dluh výrazem nedůvěry vůči Bohu?

◦ Je hypotéka nebo dluh snahou se zajistit majetkem, kterým se zajistit nejde 
(L 12,13nn)?

◦ Kdo mě může upozornit na to, že mé závazky mě odvádějí od cesty následování? 
Podle čeho to poznám já nebo někdo jiný?

◦ Co mi bráni se jednoduše Boha zeptat a poprosit, aby mi k tomu řekl své?

Porovnání Božího království a zápas o živobytí:

• z e-mailu: „Kázání mě oslovilo i v tom, že přijetí a vstupování do Božího království je 
mnohonásobně lepší, než žít z toho, co si sám zajistím (život z vlastních zdrojů). 
Každodenní chození do práce dává před oči úplně jiné věci, než Boží království.“

• otázky:

◦ Bůh zná požehnání, které se projevuje tím, že my půjčujeme druhým (ne, že my si 
půjčujeme od druhých), jinými slovy, že máme dostatek a ještě nám zbývá na 
rozdání: Dt 28,12, Ef 4,28. Znám lidi, u kterých vidím toto požehnání?

◦ Co vše v mé práci není jen placené, ale také samo o sobě užitečné a dobré (i kdyby 
to placené nebylo)?

◦ Umožňuje mé zaměstnání pečovat o druhé lidi nebo o životní prostředí? Jak mohu 
svému okolí posloužit v rámci svého zaměstnání?

◦ Pane Bože, za co, za koho a jak se mohu v práci modlit?
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