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Odpočinutí v Hospodinu 

(Heb. 3:7 - 4:13) 
 

- pomodlit se 

ÚČEL KÁZÁNÍ: Nalézat odpočinutí v Hospodinu na každý den a ve všech oblastech 

našeho života.  

HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Opravdové odpočinutí nalezne člověk jedině v důvěře a 

poslušnosti Hospodinu. 

A. ÚVOD 

A.1. Myslíte si, že odpočinek, relaxace jsou v životě člověka důležité? Co třeba po 

tréninku nebo zápase ve fotbale (Honza Pešek)? Anebo po squashi (Eva Gallatová)? 

A.2. Jsem přesvědčen, že odpočinutí je v životě člověka velmi důležité, neboť sám Bůh 

sedmého dne při stvoření světa odpočinul a vytvořil tak Boží řád pro člověka, jeho 

obraz (čti Gen 2:1-3). 

A.3. Stejně tak Pán Ježíš zve své následovníky k sobě, aby přijali jeho jho a odpočinuli 

v Něm (čti Mt 11:28 - 30). 

B. STAŤ Podívejme se do hlavního textu dnešního kázání, Heb. 3:7-4:13 (poprosil bych 

ho přečíst Vaška Mullera). 

Náš text bych rozdělil do tří částí, kterým se teď budeme věnovat podrobněji: 

1. Do Božího odpočinutí nevešli ti, kteří Bohu nevěřili a neposlouchali ho, 
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2. Do Božího odpočinutí vešli ti, kteří Bohu uvěřili a poslechli ho, 

3. Do Božího odpočinutí vcházíme na každý den skrze důvěru a poslušnost Hospodinu 
jako ti, kteří putují životem na cestě od bodu svého obrácení do okamžiku spočinutí 
v Božím království, v nebi. 

B.1. NEVEŠLI DO BOŽÍHO ODPOČINUTÍ 

Ve verších 3:7-11 nám autor (citací z Žalmu 95) ozřejmuje, proč Izrael, Boží lid, 

nevešel do Boží zaslíbené země, když je tam Bůh vedl. Bylo to pro zatvrzelost jejich 

srdcí, provokovali (pokoušeli) Boha svojí neposlušností, zkoušeli ho, bloudili svými 

srdci a nepoznali Hospodinovy cesty (chodili po svých cestách). Ř. slovo pro 

zatvrzelost sklérynein má význam činiti tvrdým, zatvrzovati, tvrdost, tvrdošíjný, 

vzpurný. 

Podívejme se do SZ na dva konkrétní případy zatvrzelosti srdcí Božího lidu, což mělo 

za následek, že nevešli do Božího zaslíbení. 1) Příběh z Massy a Meriby, kde, po vyjití 

z egyptské země mnohými Božími zázraky, Boží lid reptá a stěžuje si vůči Bohu na 

nedostatek vody - nevěří, že se o ně Bůh postará (Ex. 17:1-7). 2) Příběh, kdy Mojžíš 

vysílá zvědy do zaslíbené země, aby ji obhlédli před tím, než do ní Boží lid vstoupí. Ten 

příběh známe. 12 zvědů se vrátilo s tím, že země vskutku oplývá mlékem a medem, 

ale že tam bydlí obři, jsou tam opevněná města, a proto je pro ně nemožné tu zemi 

získat - opět Bohu nevěří, že udělá, co jim slíbil a že se o ně postará (čti Nu. 13. a 14. 

kap.). 

Byť tito Izraelci vyšli z Egypta skrze Mojžíše, tak jim to nebylo ku pomoci, protože 

Bohu nevěřili a zcela jistě značné množství z nich ani nebylo obrácené od hříchu 
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k Bohu (pokání). Bůh je pro jejich nevěru/neposlušnost přísně trestal a „přísahal, že 

nevejdou do jeho odpočinutí“ (v. 18). Nevešli pro svoji nevěru = neposlušnost (v. 18 a 

19). 

B.2. VEŠLI DO BOŽÍHO ODPOČINUTÍ 

B.2.1) Na příběhu 12 vyslaných zvědů je vidět, kteří z nich nakonec do Božího 

odpočinutí vešli, byli to Káleb a Jozue, protože spoléhali na Boha, věřili, že je do 

zaslíbené země uvede a byli připraveni podle své víry jednat (Nu. 14:24). 

„Vždyť také nám byla oznámena radostná zvěst, stejně jako i jim. Slovo zvěsti jim však 

neprospělo, protože nebylo spojeno s vírou v těch, kteří slyšeli. Neboť do Božího 

odpočinutí vcházíme my, kteří jsme uvěřili“ (4:2, 3a). Do Božího odpočinutí vcházíme 

skrze víru, která má skutky poslušnosti vůči Bohu ať už se jedná o reakci na zvěst 

evangelia anebo na jakékoliv jiné Boží slovo do našeho života (Gal 3:2, Ř 10:17). 

 Charles Spurgeon na nutnost víry v životě věřícího: „Pozorováním je dokázáno, 

že úspěch ve službě Bohu obecně závisí na velikosti víry. Zcela jistě nezávisí na 

schopnostech ani vždy nepřichází společně se zjevnou zapáleností; vždycky je 

v souladu s mírou víry, protože to je zákon království, který nemá výjimek: „Staň se 

podle tvé víry“.“
1 

B.2.2) Autor listu Heb. používá význam slova „odpočinutí“ zaměnitelně a jeho 

významy se někdy překrývají. Někdy hovoří o místě (Boží zaslíbená země), jindy o 

                                                           
1
 Vzdáleni živému Bohu, John Benton, str. 105 
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pokoji s Bohem, o sobotním odpočinutí od námahy, o odpočinutí lidské duši jako 

celku. Pokoj Boží/smíření s Bohem/odpočinutí v Bohu se týkají celého lidského života 

a ne jen některých jeho částí. 

 Řecké slovo katapausis má význam: odpočinek, místo odpočinku, přivésti ke 

klidu, uklidniti, ustati, odpočinout si 

B.3. DO BOŽÍHO ODPOČINUTÍ VCHÁZÍME NA KAŽDÝ DEN 

Lidský život je cesta, jde jen o to, jakým směrem se ubírá. Buď kráčíme do nebe anebo 

pekla. Jiné možnosti neexistují. 

Bůh nás volá k tomu, abychom na každý den vcházeli do jeho odpočinutí. Uvěříme-li 

v Krista, tak jsme na cestě směrem do nebe. Jde však o to, abychom z této cesty 

nesešli (Heb. 3:6, 14).  

Bůh k nám volá stejně jako k Izraeli tehdy na poušti: „Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, 

nezatvrzujte svá srdce“ (4:7). Ať už nás Bůh volá ke spasení skrze víru v Ježíše Krista 

nebo do čehokoliv, co je jeho vůle pro náš život, jedinou správnou reakcí je uvěřit, 

poslechnout a konat. Jedině víra s poslušností vede do Božího odpočinutí, ať už se 

jedná o jakýkoliv typ tohoto odpočinutí. 

Dnes, nyní, je ten správný čas pro následování Pána (4:7, II. Kor. 6:2). 

„4:9 A tak zůstává sobotní odpočinutí Božímu lidu. 10 Kdo totiž vešel do jeho 

odpočinutí, ten také odpočinul od svého díla, tak jako Bůh od svého. 11 Pospěšme si 



5 

 

tedy vejít do onoho odpočinutí, aby nikdo nepadl podle stejného příkladu 

neposlušnosti.“  

 - sobotní odpočinutí, sedmý den Bůh odpočinul (Gen 2:1-3), čímž nám daroval 

příklad. Dodržujeme sedmý den odpočinku? 

 - Usilujme ve víře Pánu a v poslušnosti jeho vůli vcházet do Božího odpočinutí 

na každý den, abychom tak došli do nebeského odpočinutí. 

C. ZÁVĚR 

Skutečné odpočinutí ve všech oblastech našeho života nalezneme tehdy, budeme-li 

důvěřovat Pánu a poslouchat ho v tom, co je jeho vůle pro náš život. 

- pomodlit se 


