
Ned le  8.5.2oo5, CB M Jak p istupujeme k Bohu?        Pavel Trefný

Dnes bych se s Vámi cht l  zastavit nad úpln  základní otázkou k es anství, která nám a nebo alespo  mnohým z nás iní
stále problémy. A to:  Jak p istupujeme k Bohu? Jak k n mu  p icházíme? A obzvlášt  po tom, co již po n kolikáté
znovu zh ešíme  a zklameme ho. P icházíme se strachem? S Bázní? Se sklopenýma o ima?  Nebo rad ji  k n mu  hned
nejdeme a po káme, až se budeme cítit trochu lépe?

A  ke komu p icházíme? Jaký je náš B h?  A nebo lépe e eno  naše p edstava  o Bohu? Zlobí se na nás? Hn vá  se,
mra í?  Nechá nás trochu podusit?

Také  bych se cht l  zamyslet  nad otázkou,  kdy se  smím ukázat  p ed  Bohem? Hned?  Nebo až když  dám v ci  do
po ádku?  Že  to  není  výjime ný  problém n kolika  málo lidí  m žeme  vid t  podle  toho,  že tyto otázky jsou hlavním
tématem listu apoštola Pavla Galatským.

„Vy pošetilí Galatští, kdo vás to obloudil? Vždy  vám byl tak jasn  postaven p ed  o i  Ježíš Kristus uk ižovaný!  Cht l
bych se vás zeptat jen na jedno: dal vám B h  svého Ducha proto, že jste inili  skutku zákona, nebo proto, že jste uv i li
zv sti,  kterou jste slyšeli? To jste tak pošetilí? Za ali  jste žít z Ducha Božího, a te  spoléháte sami na sebe?“ Gal 3,1-3

Problém Galatských byl v tom, že kdysi,  tak jako mnozí z nás, s radostí  p ijali  evangelium –  to, že Kristus za n
zem el,  aby je smí il  s Bohem, aby mohli být p ijati  zp t  za Boží syny a dcery, aby smazal jejich h ích  - odstranil tu
p ekážku, která p irozen  je mezi každým lov kem  a Bohem a odd luje  ho od n j!  Ježíš p išel,  aby zem el  na našem
míst ,  aby zem el  místo nás, vytrp l  trest za naši vzpouru v i  Bohu – to, že chceme být sami sob  Bohové, že si chceme
ídit  sv j  vlastní život, sami rozhodovat o tom co je a není pro nás dobré. Kdysi jasn  rozum li  tomu, že díky Ježíši a
Jeho ob ti  na k íži  m žou  nyní p istoupit  beze strachu až p ímo  p ed  Boží tvá .  Porozum li  tomu, že to je ohromná
milost,  že si to nezaslouží,  že je to svobodný dar lásky, který mohou oni pouze p ijmout!  A také ho p ijali.  Dostali
Božího Ducha, který jim dosv d oval,  že se stali Božími d tmi  a d dici!  Ale co se stalo potom? P išli  mezi n  n kte í  ze
žid ,  kte í  je za ali  p esv d ovat  o tom, že to nesta í!  Že  nemohou jen tak p istupovat k Bohu a tykat si s ním jako s
otcem. Že  je t eba,  aby se nechali ob ezat, aby p esn  dodržovali celý Mojžíš v  zákon, jinak je B h  nem že  dál p ijímat.

Ned je  se n kdy  n co  podobného s námi? Když lov k  uv í  evangeliu a porozumí tomu, že ho B h  opravdu miluje,
že se kv li  n mu  stal lov kem  a kv li  n mu  byl ochoten podstoupit strašnou smrt na k íži,  aby on mohl žít a aby mu
mohlo být odpušt no,  tak se možná n kolik  dn ,  možná i m síc  vznáší v oblacích a je zamilován do Ježíše a modlí se k
Bohu a chválí ho p i  každé možné p íležitosti možná neustále... 

Pozd ji  však za ne  poznávat, díky práci Božího Ducha, jak zlé to bylo s jeho starou p irozeností, jeho starým životem
bez Boha a s jakou vytrvalostí a silou se tento starý lov k  stále hlásí o slovo a prolamuje do jeho nového života. A tehdy
p ichází  do našeho života oni „falešní u itelé“. Možná ne v podob  lidské, jako tomu bylo u Galatských, ale se stejnou
výmluvností a za nou  nám našeptávat: 

– Podívej se na sebe, to si myslíš, že t  takového m že  mít B h  dál rád? 
– To si myslíš, že ti bude po ád  a po ád  odpoušt t,  když stále padáš ve stejné v ci?  
– To si myslíš, že se takovýhle m žeš  te  ukázat p ed  Bohem? 
– Myslíš si, že po tomhle co jsi ud lal  má pro tebe B h  stále ješt  otev enou náru ?  

A pokud nevíme jak správn  na toto pokušení zareagovat, postupn  se stane, že se z našeho života to jasné v domí  Boží
milosti  za ne  pomalu vytrácet,  za ne  se vytrácet  radost,  blízkost  s nebeským Otcem a za neme  víc a víc žít  proto,
abychom své  chyby  od inili,  abychom se  Bohu alespo  n jak  zalíbili.  Ve své  podstat  se  s  námi  stane  totéž  co  s
Galatskými. Za neme  se snažit si Boží p íze  n jak  zasloužit, místo, abychom se z ní radovali a žili v ní! K es anský
život se tak stane ohromnou d inou,  tení  bible, modlitby, p ikázání se nám stanou t žkou  povinností. Dostaneme se do
doby p ed  Krista  do doby zákona. Ale pln ním  zákona p ikázání  se lov k  nem že  zalíbit  Bohu! Proto p išel  Ježíš,
protože lov k  nebyl schopen naplnit zákon lásky a zásadn  v n m  selhal a selhává. Proto p išel  Ježíš, protože jsme byli
ztraceni ve své sob st ednosti, svých vinách a h íších a nebylo nám pomoci. Proto p išel, aby jednou provždy vy ešil  náš
vztah s Bohem. 

Celá epištola Žid m  mluví o tom, co pro nás Ježíš – jako jediný dokonalý velekn z  a zárove  jako jediná dokonalá ob  -
ud lal.  Rád bych p e etl  alespo  n které texty z tohoto listu:
–„Protože sourozence spojuje krev a t lo,  i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládn ,  totiž

ábla,  a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem p ed  smrtí drženi po celý život v otroctví... Proto musil být ve všem jako jeho
brat í,  aby se stal velekn zem  milosrdným a v rným  v Boží služb  a mohl tak smí it  h íchy lidu.“ 2,14.15.17

–„To je velekn z,  jakého jsme pot ebovali:  svatý, nevinny, neposkvrn ný,  odd lený  od h íšník  a vyvýšený nad nebesa,
který nemusí jako d ív jší  velekn ží  denn  p inášet  ob ti  nap ed  za vlastní h íchy  a pak teprve za h íchy  lidu. Ježíš to
u inil  jednou provždy, když ob toval  sebe sama.“ 7,26-27



–„Kristus, který nám p ináší skute né  dobro, dal jednou provždy svou vlastní krev, a tak nám získal v né  vykoupení.“9,11a.12b

–„Když dokonal o išt ní  od našich h ích ,  usedl po pravici Božího majestátu na výsostech“ 1,3
–„Tak jedinou ob tí  navždy p ivedl k dokonalosti ty, které posv cuje.“ 10,14

Záv r/  výzva,  ke  které  autor  listu  Žid m  dochází  je  jasný:  „Pistupme  tedy  sm le  k  tr nu  milosti,  abychom došli
milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý as.“ (Žd  4,16) Ježíš jednou provždy vy ešil  za nás náš vztah s Bohem.
Kdo p ijal  Ježíše, tomu jsou odpušt ny  h íchy,  je smí en  s Bohem a pat í  do Boží  rodiny. Apoštol  Pavel  p ipomíná
k es an m  v ím :  „nep ijali jste p ece  Ducha otroctví, abyste op t  propadli strachu, nýbrž p ijali  jste Ducha synovství,
v n mž  voláme: Tati, Ot e!  Tak Boží Duch dosv d uje  našemu duchu, že jsme Boží d ti.“ (  8,15.16) 

Jste Boží d ti  a jako takové máte neomezený p ístup do Boží p ítomnosti! Vaše p ijetí  nezáleží v bec  na tom, co jste vy
ud lali  a nebo neud lali,  záleží na tom co ud lal  Ježíš. Boží náru  je vám otev ená  ve dne v noci, a  zh ešíte  nebo ne.
Boží láska k vám není v tší  nebo menší podle toho, co d láte!  Víš to, že t  B h  má rád a  jsi jaký jsi, a  jsi ud lal  co jsi
ud lal?  Že  On t  má opravdu rád! „Nyní už není žádného odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši.“ (  8,1) Znamená to,
že si žádným zp sobem nemusím zasloužit Boží p íze  (ani také nemohu). 

Nezáleží tedy na tom jak žiji? M žu  tedy nyní dál libovoln  h ešit?  Na tuto otázku odpovídá apoštol Pavel zcela jasn :
„Naprosto ne!“ (  6,2) Vždy  proto Ježíš p išel,  aby t  osvobodil  z moci  h íchu!  Apoštol  Jan íká,  že:  „kdo v Synu
z stává,  neh eší,  a kdo dál h eší,  ten ho ani nevid l,  ani nepoznal.“ (1J 3,6) Neznamená to, že už nezh eší,  ale že h ích
už není jeho životním stylem, h íchu  zem el,  aby nyní žil Bohu. „Zh ešíme-li, máme u Otce p ímluvce, Ježíše“ (1J 2,1b)
a „jestliže  své  h íchy  doznáváme,  B h  je  tak  v rný  a spravedlivý,  že  nám h íchy  odpouští  a  o iš uje  nás  od každé
nepravosti.“ (1J 1,9)  To co je ale d ležité  si  uv domit,  že žádný další  h ích  nezm ní  Boží postoj  ke  mn !  B h  m
nep ijímá podle toho co d lám  i  ned lám,  ale podle toho, co za mne ud lal  Ježíš. Z stávám milovaným Božím dít tem.
Mám neustále p ístup do otev ené  Boží náru e!  

  když vychováváme Mat je,  tak se ho snažíme tuto jednoduchou pravdu nau it.  Pokud n kdy  zlobí a nebo neposlouchá, tak ho
musíme potrestat. Neznamená to však, že by se tím m nil  náš vztah k n mu.  Stále ho máme rádi a je naším milovaným synem. A
tak když ho ale potrestám, tak ho vždy hned vezmu do náru e,  a asto  se do ní on sám po trestu schoulí, protože ten trest
nesouvisí a mým vztahem k n mu.  On je po ád  m j  syn a já ho miluji a netrestám ho tím, že bych mu svou lásku a náru
odepíral. Naopak ten m j  trest je z lásky k n mu!  Netrestám ho rád, ale je to nutné, aby se nau il  poslouchat, protože ho to m že
ochránit od mnoha v cí,  kterými by si mohl ješt  více ublížit. 

Také Pán B h  nás n kdy  trestá, ale je to vždy z lásky, aby nás ochránil p ed  n ím  ješt  horším. Možná jste si toho
všimli, že jako nek es an m  vám procházelo spousta v cí,  a když jste se stali  k es any  najednou vám v ci  tak lehce
neprochází. Díky Bohu! Vždy  jaký by to byl Otec, kdyby nás nevychovával. Zh eším-li, neztrácím Otce, ale každý m j
h ích  však má vážné d sledky - pro mne i pro druhé lidi, ni í  Boží dílo a pokud v n m  setrvávám, tak m že  zatvrdit mé
srdce, že bych snad i mohl odpadnout od Boží milosti  jak se píše v listu Žid m  (Žd  3,12-14). A proto bych m l  co
nejd íve  p ib hnout  k Bohu o pomoc. Jeho náru  je stále otev ená  a jedin  On je schopen s mým h íchem n co  ud lat!
Jedin  od N j  dostávám sílu žit nový život! Na záv r  bych cht l  pov d t  jeden vtip, který ilustruje to dnešní poselství:

  zem e  kazatel a p ijde k nebeské brán ,  že by jako rád už do toho nebe o kterém celý život kázal. U brány je svatý Petr: „Rád vás
pane fará  do nebe vpustím, ale pouze pokud splníte vstupní test na 100 bod .  Tak se podíváme na to, jak jste na zemi žil!“ „Byl
jsem celý život v rný  své žen ,  ani v myšlenkách jsem ji nikdy nepodvedl a zahrnoval jsem jí svojí láskou.“ „Výborn ,  to je
chvályhodné, získáváte 2 body.“ „Celý život jsem v rn  kázal evangelium a mnoho lidí uv i lo  Bohu skrze má kázání!“ „To je
skv lé,  získáváte další 3 body, celkem tedy 5 bod .“  „Celý život jsem se nechal vést Duchem svatým, poslouchal jsem ho a d lal
p esn  to co mi ekl!“ „Výte n ,  máte další 4 body. Máte ješt  n co  dalšího?“ „Ne te  už mi asi nezbývá nic jiného, než spoléhat
na Kristovo milosrdenství.“ „Výborn ,  získáváte dalších 100 bod !  M žete  dál!“

Všichni možná rozumíme tomuto p íkladu,  že jedin  z Boží milosti  se m žeme  dostat do nebe, že si ho nikdo z nás
nezaslouží, ale úpln  stejné je to s p icházením do Boží blízkosti. Nikdo z nás by se jen tak nemohl ukázat p ed  Bohem,
protože B h  je ohe  spalující, díky Ježíši však m žeme  kdykoli do Boží náru e,  naše vina je s ata,  náš h ích  usmí en!
„Nejsme již tedy cizinci ani p ist hovalci, máme právo Božího lidu a pat íme  k Boží rodin .“ (Ef 2,19) a tak st jme  v té
svobod ,  kterou nám vydobyl Ježíš. P icházejme sm le  do Boží blízkosti – až do nitra té nebeské svatyn ,  vždy  tam je
Ježíš na pravici Boží a p imlouvá  se za nás! Nestavme si sami znovu bariéry mezi nás a Boha, když už byly jednou
odstran ny!  „Co k tomu dodat? Je-li B h  s námi, kdo proti nám? Vždy  On neušet il  svého vlastního Syna, ale za nás všecky
jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným božím? Vždy  B h  ospravedl uje!  Kdo
je odsoudí? Vždy  Kristus Ježíš, který zem el  a který byl vzk íšen,  je na pravici Boží a p imlouvá se za nás! Kdo nás odlou í  od
lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpe í  nebo me ?...  Jsem jist, že ani smrt ani
život, ani and lé  ani mocnosti, ani p ítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém
tvorstvu nedokáže nás odlou it  od lásky boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ (  8,31-35.37-39)

„P istupujme tedy sm le  k tr nu  milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý as.“ (Žd  4,16)


