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Neboj se, nebo vykoupil jsem tě a povolal tvým jménem. Jsi můj. 

1. Mojžíšova 5, 1 – 32 

 

- Někteří lidé se snaží najít původ své rodiny, najít své kořeny (příklad můj 

bratr Bohdan, ale hlavně tchán Milan). 

- Jiní to dostali za úkol ve škole a poznání své široké rodiny mohlo být 

velmi inspirativní (seminář a geneologie na studiu ve Švýcarsku). 

- Pro některé hledání a poznání svých kořenů je nezajímavé a nezabývají se 

tím.  

Jak se na rodokmeny a hledání rodinných vazeb dívá Bible? Nedávno jsem četl 

zajímavou knihu výkladů prvních kapitol Genesis a dostal jsem jiný pohled 

na 5. kapitole této první knihy Bible. Rád bych se dnes s vámi o tyto postřehy 

rozdělil. 

1/ Zastavení/ohlédnutí/rekapitulace a nasměrování dál 

Pisatel něco píše a najednou jako by se potřeboval zastavit a zrekapitulovat to, 

co vlastně napsal, co chtěl posluchačům a čitatelům sdělit. Takovými hlavními 

orientačními body, osnovou, které umožňují tento přehled, jsou rodokmeny, 

tedy lidé a jejich životy před Boží tváří. Rekapitulace něčeho minulého je velmi 

důležitá, protože nás může nasměrovat, co dělat dále. Jan Amos Komenský 

napsal, že bez znalosti minulosti nemůžeme pochopit budoucnost. 

Stejně jako Daniel bych se rád vrátil v tomto bodu k vizitaci. Já jsem nikdy 

vizitaci dříve nezažil. Nevěděl jsem, co si od ní mám představit a co mě může 

dát. Byl jsem ale velice pozitivně překvapen vystupováním obou bratrů, kteří 

k nám na vizitaci přišli. Strávili jsme asi tři hodiny s Pavlem Paulusem u nás 

doma a cca další tři hodiny ve staršovstvu. Tito dva vizitátoři se velice jemně, 

ale jasně, ptali na otázky, o kterých třeba ani nepřemýšlíme nebo máme na ně 

vyhraněné názory, které mohou být jednostranné. Mně osobně vizitace dala 

hodně. Opět jsem si znovu musel uvědomovat své místo v tomto zboru, co z 

tohoto obecenství nabírám a co bych mu měl dávat. 

Podobně jako tyto rodokmeny sloužili k tomuto ohlednutí a utřídění myšlenek, 

pán Bůh nám dává do života takovéto body zastavení (problémy, úspěchy,…). 

Proto bych vás chtěl povzbudit k tomu, abyste/abychom využívali těchto 
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momentů zastavení, abychom mohli reflektovat, co jsme zažili a zároveň hledali 

Boží vůli pro náš další život (dívat se zpětně na život bychom však měli často 

nebo pravidelně – dále rozvést). 

Ohlédnutí zpět a reflexe, hledání Boží vůle. 

2/ Kontinuita 

Nemocí dnešní doby, zvláště mladé generace, a je to pravdivé jak pro věřící, tak 

i nevěřící, je to, že zapomíná na kontinuitu. Jako kdyby „dějiny“ začaly jejich 

narozením, začaly založením nové církve, nového sboru, atd., jako by před tím 

nic nebylo. Jako by byli první křesťanskou generací. 

Opět se vrátím k vizitaci z minulého týdne. Honza Vlk mluvil o jednom 

momentu v nedávné minulosti zboru. Když ještě byl tady kazatelem Marek 

Šrámek, tak po jednom shromáždění se bratři a sestry začali modlit a vyznávat 

hříchy. Nejenom podle Honzy, ale i dalších, to byl důležitý bod zvratu v životě 

zboru. A věřím, že i díky modlitbám mnohých „starých členů“ zboru, dnes tady 

mohu stát. Je to obrovská Boží milost, která mě zastavila v období, kdy jsem od 

Pána odešel a díky modlitbám jsem se mohl vrátit zpět. 

Tyto rodokmeny v Bibli nám dávají kontinuitu. Kontinuitu, kdy můžeme čerpat 

ze zkušeností předešlých generací. Při tomto pohledu se člověk stává bohatším, 

pokornějším a pevnějším ve víře. Nad takovýmto biblickým rodokmenem si 

můžeme uvědomit, kolik to bylo už lidí před námi, kteří věřili v Boha, podobně 

jako my probojovávali své životní zápasy, podobně vítězili, podobně klesali. 

Kolik to už bylo lidí před námi, kteří se snažili pochopit hloubku evangelia, 

podobně jako my se úpěnlivě modlili, podobně prosili o Ducha Svatého, 

podobně chtěli být světlem tomuto světu. Můžeme si uvědomit, že nejsme první 

ani poslední v té dlouhé řadě sester a bratří v Kristu. 

Kontinuita --- pokora 

3/ Rodokmeny jsou jmenné! 

Někdo by mohl namítnou - co to je za nesmysl. To je přece jasné, že rodokmeny 

jsou jmenné. Tuto myšlenku, konkrétní jména v rodokmenu, bych chtěl rozvést 

ve dvou oblastech. 

a/ V přečteném seznamu jsou jména konkrétních osob. Nejsou tam jména pouze 

rodin nebo klanů, ale konkrétních lidí, kteří tady na zemi žili. Podobně 
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kdybychom se podívali do matriky našeho zboru, tak bychom tam nenašli 

pouze, že klan Vlků nebo Lážnovských nebo Kaletů byl ve sboru od tohoto a 

tohoto roku. Ale našli bychom tam konkrétní jména. Dana Vlková, Honza Vlk, 

atd. Křesťanská víra je osobní zkušeností. Nemůžeme se vymlouvat na to, že 

naše rodina je už po několik generací nedílným základem tohoto zboru. 

Nemůžeme se vymlouvat na to, že můj otec byl kazatelem nebo starším. Záleží 

pouze na mě/nás osobně, zda my známe Krista, zda jsme přijali Ježíše za 

osobního Spasitele. Je tvé jméno uvedeno v Knize života? 

b/ Rodokmen není pouze evidence nebo početní stav (příklad: preciznost 

Nacistů za druhé světové války--- bezduché zapomenuté množství jmen). Jméno 

je připomínkou toho, že každý z nás je konkrétně znám, nezapomenut. Náš Pán 

nás ujišťuje o tom, že nás zná a volá jménem. Za každým tímto jménem je 

život. Jsou tam vítězství i prohry. Láska i nenávist. Jsou tam skryty konkrétní 

osudy konkrétních lidí. Proto jsou tu rodokmeny s konkrétními jmény, jmény 

lidí, kteří už pro svět upadli do zapomenutí, ale na které pamatuje, nezapomíná 

Pán Bůh. U proroka Izajáše máme krásné zaslíbení: „Tak praví Stvořitel tvůj: 

Neboj se, nebo vykoupil jsem tě a povolal tvým jménem. Jsi můj.“ V podobném 

duchu mluví i Pán Ježíš, že dobrý pastýř zná svoje ovce podle jména. 

Pán Bůh tě zná. Ale znáš ho ty osobně? 

4/ Vykupovat svůj čas života 

Všimněme si, co je o těchto lidech v tom seznamu vlastně napsáno. V podstatě 

nic moc. Kromě jména je tam uveden počet let a jména synů a dcer. Je to 

vlastně krátký výčet toho, co je mezi narozením, což můžeme vnímat jako 

milost, a smrtí, kterou můžeme vnímat jako výzvu. A to mezi tím „bylo všech 

jeho dnů tolik a tolik let“ je velká příležitost i poslání a úkol: Jak naplníš svůj 

čas? Apoštol Pavel nás vybízí „abychom vykupovali svůj čas“, tzn., abychom 

každému neopakovatelnému dni dali náležitou náplň. Co to znamená dát 

každému dni náležitou náplň? Vydělat peníze, být neustále v „běhu“, pracovat, 

odpočívat, sportovat, cestovat, vychovávat děti, pracovat ve sboru, atd. To 

všechno to může být. Abychom každému dni dali náležitou náplň je potřeba 

„moudré srdce“, jak praví žalmista. V tomto kontextu to znamená si uvědomit 

vlastní limitovanost svých dnů života (lidé často žijí, jako by to měli být na 

věčnost). V pokoře přiznání si této omezenosti hledat Boží vůli pro každý 

konkrétní den svého života. A může to být, když vyděláváme peníze, když jsme 
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v „běhu“, kdy pracujeme nebo odpočíváme, sportujeme nebo cestujeme, 

vychováváme děti nebo pracujeme ve sboru. 

Hledáš Boží vůli pro každý všední, avšak neopakovatelný den svého života? 

5/ Perfektní rodokmen 

Většina rodin se snaží vypadat navenek dokonale nebo alespoň přinejmenším 

dobře. Ty „černé ovce rodin“ jsou často zamlčovány. Přece nechceme veřejně 

přiznat, že náš/naše syn, dcera, … brala drogy, propadla u maturity, atd. To je 

přece ostuda pro celou naši rodinu! Setkáváme se s tím, že tato soutěživost 

začíná už v mateřské školce (vaše dítě nechodí na tenis, karate, …, no to snad 

ne?) Neplatí to pouze pro nás lidi, ale i pro zvířata. Nedávno jsme připravovali 

materiály pro uchovnění našeho psa a byly jsme nadšeni, jak má vynikající 

předky a že všechny jeho zdravotní testy dopadly dobře. A najednou do tohoto 

„perfektního“ světa přišel Pán Ježíš. Všimli jste si někdy, kdo je uváděn v jeho 

rodokmenu (Mat. 1. kapitola)? Kromě vážených králů (David, Šalamoun,…) a 

velkých mužů víry (Abrahám, Izák, Jákob,….), tak jsou tam uvedeny čtyři ženy. 

Už uvedením těchto ženských jmen dopadá špatné světlo na jeho rodokmen. A 

ještě jaké to byly ženy. Tamar, Raab, Rút a „žena Uriášova“. Dvě z pohanského 

původu, jedna prostitutka a jedna, která byla zneuctěná. Do takového 

rodokmenu Pán Ježíš vstupuje. Až do takových skutečných, neslavných poloh 

jde jeho lidství. Stal se synem Abrahamovým a Davidovým, aby je a všechny 

ostatní, i nás učinil dětmi Boha Otce. A Bůh Otec i nás přijímá se všemi našimi 

stíny a mraky, protože Kristovo lidství jde až ke smrti na kříži. 

„Perfektní rodokmen“ můžeme najít jedině v Ježíši Kristu 

Závěr 

Když se někdy při čtení Bible dostanete k rodokmenu, tak ho automaticky 

nepřeskočte. Za tímto suchým seznamem jmen můžeme rozpoznat Boží hlas. Za 

těmito jmény jsou skryty konkrétní životní příběhy lidí. Mohou být pro nás 

poučením i povzbuzením, napomenutím i pochvalou. Jak pro tyto lidi minulosti, 

tak i pro nás lidi současnosti a generace budoucnosti je dáno krásné zaslíbení: 

„Neboj se, nebo vykoupil jsem tě a povolal tvým jménem. Jsi můj.“ Jak se 

k tomu zaslíbení postavíš, záleží jen a pouze na tobě. 

CB Kladno, 23.10 2011 


