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SVOBODA, OSVOBOZENÍ A POSVĚCENÍ V KRISTU 

Jakub 2, 14 - 20 

 

„Sola fide! Sola gracia! Sola scriptura!“ „Jedině víra! Jedině milost! Jedině 

písmo!“ To jsou základní kameny křesťanské víry podle Luthera. Luther, ač byl 

patrně jeden z největších reformátorů středověké církve, neměl Jakubovu 

epištolu moc v lásce a nazval ji “slaměnou epištolou“, protoţe mu nezapadala 

do chápání spasení, které člověk přijímá pouze jako Boţí milost, ne jako 

důsledek svých činů. Nedávno bratr Šimon a Honza Pešek se zabývali otázkou 

vztahu milosti a skutků ve svých kázáních. Dnešní neděli bych chtěl na ně 

navázat, ale podíval bych se na to trochu z jiného úhlu. 

1/ Svoboda 

Od mládí jsem byl vychováván, ţe jako křesťan, resp. dítě, následně teenager, 

vyrůstající v křesťanské rodině, se musím chovat nějakým způsobem, který je 

odlišný od nevěřících. Prakticky to znamenalo, ţe např. do shromáţdění se 

nesměly nosit rifle, holky se nesměly malovat, na střední škole se nesmělo 

chodit do tanečních, sport na nějaké lepší úrovni nebyl podporován (zápasy 

v neděli), moderní hudba (rocková či jazzová) nenašla u mnoha starších 

pochopení, kamarády jsem měl hlavně mezi věřícími, … Jednoduše byly dány 

určité nepsané předpisy a očekávalo se, ţe se věřící budou podle nich chovat. 

Pokud došlo k překročení těchto předpisů, tak si nás kazatel či starší (vedoucí 

mládeţe, atd.) zavolali na kobereček. A potom není divu, ţe mnozí lidé, kteří se 

dívají na církev z venku (nevěřící) mají představu, ţe víra znamená pouze 

dodrţování určitých předpisů, nařízení, atd. Pamatuji si, kdyţ jsem šel 

s kamarády na pivo tak byli překvapeni, kdyţ zjistili, ţe chodím do sboru, ţe 

mohu pít alkohol. 

Koloským 2, 16 – 23 

S tímto by Luther určitě souhlasil a řekl hlasitě AMEN. S tímto by souhlasil 

také např. Tomáš Halík, který v jedné své knize napsal: Křesťanství, které 

zapomíná na primát milosti pro přílišný důraz na „mravný ţivot“, není 

křesťanstvím, je nanejvýš jen křesťanstvím inspirovanou etikou. A tak 

paradoxně první důraz, který bych chtěl zmínit, kdyţ mluvíme o milosti a 

skutcích je svoboda. Apoštol Pavel, Luther i Tomáš Halík mluví o tom stejném, 
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pouze v jiném historickém kontextu. Apoštol Pavel odmítá, ţe víra v ţivého 

Krista je nutně spojená s dodrţováním ţidovských předpisů. Ţidé byli velice 

svázáni předpisy a zákony, které téměř do kaţdé maličkosti praktického ţivota 

popisovaly, co se smí a nesmí. A mnozí křesťané ze Ţidů pokračovali 

v dodrţování těchto zákonů a navíc je vyţadovali i po neţidech (pohanech). 

Luther odmítá, ţe středověká církev, její moc nad lidmi, předpisy, které řídily 

ţivot společnosti a církve, jsou to, co člověku přinese spasení. Luther přišel 

s něčím revolučním do temnoty a prohnilosti středověké církve – pouze víra a 

Boţí milost ti přinese spasení. Víra není institucionální, ale osobní. To je ale 

vlastně návrat k původnímu chápání víry. A věřím, ţe Tomáš Halík by souhlasil 

se mnou, ţe jak člověk vypadá, co nosí, či má piercing nebo ne, není to, co 

z něho dělá či nedělá křesťana. 

2/ Osvobození 

V tomto momentu byste mohli ale namítnou: Co nás tedy odlišuje od 

nevěřících? Pokud nevěřící ţijí „slušný“ ţivot, tak v tomto chápání není rozdíl 

mezi námi a jimi. Je plno lidí mimo církev, kteří jsou zapojeni do různých 

sociálních projektů, podporují menšiny, finančně podporují dobré projekty, jsou 

zapojeni např. do ekologických aktivit, jsou hodní lidé, atd. Tak proč bych měl 

věřit? 

Galatským 5, 1 – 6 

Druhý bod, který bych chtěl dnes zdůraznit je osvobození. Osobní poznání 

Jeţíše jako Krista, vede věřícího postupně ke změně. Někdy ta změna můţe být 

radikální, ale převáţně je to postupný proces. Ne z důvodu, ţe musím, ţe je to 

přikázáno, ţe to ode mě někdo poţaduje nebo očekává, ale protoţe vnitřně 

k tomu dospívám. Tím hybným momentem na jedné straně nejsou nařízení a 

pravidle daná církví, nejsou to ohnivá kázání kazatelů, není to tvrdá ruka 

starších, ale na druhé straně to není pouhé etické přesvědčení (coţ můţe 

hybným momentem pro lidi mimo církev). Je to spíše tichý Boţí hlas, který 

vede věřícího k osvobození. Jinými slovy řečeno jsem veden Duchem Svatým 

ke změně. 

Apoštol Pavel v dopise do Korintu píše: Křesťanství - to není ţádný seznam 

„smíš – nesmíš“. Nic nám není zakázáno, ne všechno nám však prospívá. Ke 

všemu smíme přistupovat svobodně, ale ne tak, aby nás to nakonec ovládlo. (1. 

Kor. 6, 12). A to je to tajemství osvobození. Jsou některá přikázání, která jsou 

jasně daná: smilstvo, krádeţ, pomluva, závist, chamtivost, drogy, atd. – bez 
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diskuse jsou špatné (hřích). Ale potom jsou určitá pravidla, kde člověk musí 

hledat sám svoji cestu (alkohol, taneční, kariéra, vztah k majetku,…). 

Příklad babičky a dědečka. Pokud se ţivot věřícího člověka nemění (stagnuje), 

je to špatné. 

3/ Posvěcení 

Postupme dále. Mluvili jsme o svobodě: ne soubor zákonů a přikázání nás učiní 

svobodnými, ale Kristova milost a její osobní přiznání se k ní. Dále jsme 

mluvili o osvobození. To nezískáme, ţe budeme striktně něco dodrţovat. To 

nezískáme ani na základě určitého vlastního vnitřní přesvědčení, vlastní vnitřní 

síly a etického chování. Je to na základě toho, ţe se stáváme citlivými na vedení 

Ducha Svatého. A toto vedení prakticky mění náš ţivot. Nicméně v tom našem 

uvaţování se stále zabýváme sami sebou. Jako kdyby ten pohled víry, ač je 

zaloţen na Kristu, směřoval pouze na nás, na mě, na tebe, dovnitř. 

Římanům 12, 9 - 21 

A to je to třetí, co bych chtěl dnes zdůraznit – posvěcení. Praktická víra je 

zaměřena „vně“. Někdy mám takový pocit, ţe se sám osobně často zaobírám 

svým vlastním křesťanským ţivotem (proţívám doopravdy spasení, chtěl bych 

spasení uchopit?, měním se vnitřně?, vnitřní osobní sebeobviňování, atd.). A 

myslím si, ţe to proţíváte i mnozí z vás. Není divu, protoţe jsme k tomu byli 

v mnoha církvích vedeni. Pravá víra, která je zaloţená na Kristu, je směřována 

na lidi okolo nás (prvotně na vlastní rodinu a vlastní sbor: Kdo se nestará o své 

vlastní příbuzné a nechá na holičkách dokonce vlastní rodiče, manţela nebo 

děti, nemá právo nazývat se křesťanem 1. Timot. 5, 6).  – příklad: finanční 

pomoc mým rodičům. 

Příklad: já a teologie (povzbuzení v kázání Pate Gama – zaměstnání můţe být 

zdrojem příjmů pro rodinu, sbor a sluţbu). Nemusíme obracet národy, ne kaţdý 

je k této sluţby povolán (příklad bratr Šimon). Moţná ale bude stačit, kdyţ 

poslouţíme doma v rodině (třeba někteří z rodiny jsou nevěřící a to bude 

prostředek, jak jim poslouţíme ke Kristu), moţná bude stačit, kdyţ pomůţeme 

posekat zahradu sousedovi nebo pomůţeme s pracovním úkolem 

spolupracovníkovi. Sám Pán Jeţíš velice pěkně dokumentuje tento pohled víry 

vně, proces osobního posvěcování, na jednom příběhu: Aţ přijdu v královském 

majestátu, v doprovodu všech andělů, zasednu k soudu, kam se dostaví všichni 

lidé. To bude chvíle konečného rozdělení lidstva. Jako pastýř vybírá ze stáda ty, 
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které si ponechá a které vyřadí, tak i já řeknu svým věrným po pravici: „Pojďte, 

sám Otec vás zve do království, které je pro vás připraveno od počátku světa. 

Měl jsem hlad, a dali jste mi najíst, ţíznil jsem, a dali jste mi pít, neměl jsem 

střechu nad hlavou, a vy jste mne přijali, neměl jsem co na sebe, a vy jste mne 

oblékli, v nemoci jste o mne pečovali, a kdyţ jsem byl ve vězení, přišli jste za 

mnou.“ Ti věrní namítnou: „Nevzpomínáme si, ţe bychom měli někdy 

příleţitost se takto o tebe postarat.“ Tehdy jim odpovím: Co dobrého jste udělali 

pro jednoho z mých nepatrných bratrů, to jste udělali pro mne. Mat. 25, 31 – 40. 

Závěr 

Svoboda – pravou svobodu najdeme pouze v Kristu (Milostí spasení jste), ne 

v dodrţování zákonů. 

Osvobození – proměna pod vedením Ducha Svatého. 

Posvěcení – praktická pomoc lidem okolo nás. 

„Miluj Pána, svého Boha, celým srdcem, duší i myslí. Miluj svého bliţního jako 

sám sebe.“ (Mat. 22, 34 – 40). 

CB Kladno, 13. 5. 2012 


