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Biblické čtení: List Židům 13; 12-16

Proto také Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní krví. 13Vyjděme tedy s ním za 
hradby, nesouce jeho potupu. 14Vždyť zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které 
přijde. 15Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu; naše rty nechť vyznávají jeho jméno. 
16Nezapomínejme také na dobročinnost a štědrost, takové oběti se Bohu líbí.

________________________________________________________________________________

„Vyjděme tedy s ním za hradby“ Zvláštní výzva v době, kdy sedíme zavření doma a nemůžeme ani 
k sousedům. Navíc hradby teď spíš všude přibývají – zavírají se hranice, zvětšují se povinné 
rozestupy mezi lidmi, přibývá míst, která jsou zcela uzavřena. Jak tedy v takové chvíli následovat 
Krista za těmi, kdo jsou za hradbami? Za vyloučenými, odsouzenými, ztracenými. Za těmi, kdo 
jsou potřební i v dobách klidu a prosperity. Otázku „jak tu být pro druhé, když za nimi nemůžeme“ 
řeší teď celá církev – faráři, Diakonie i jednotliví věřící. Způsoby tu jsou – a díky Bohu za ně! Ale 
asi všichni cítíme, že to nestačí. Nedalo by se dělat víc?

Dalo. Protože spousta hradeb je v nás samých - je to vše, co nás od druhých odděluje – křivda, 
předsudky, strach,… Vytváříme si falešnou představu, že jsme lepší, důležitější než někdo jiný. Že 
na jeho potřebách nezáleží tolik jako na těch mých.  A tak vzniká bariéra, která nám brání se s 
druhými sdílet, být jim opravdu bližním. Stát se bližním - to nemá nic společného se vzdáleností. 
Jde o překonávání těch hradeb v nás, které jsou nakonec zásadnější překážka než stovky kilometrů 
nebo zavřené hranice.

Vyjít za hradby tak můžeme i teď v době karantény – za hradby které nás oddělují od našich 
blízkých, od lidí kterým můžeme zavolat nebo napsat. Můžeme projevit laskavost, požádat o 
odpuštění, uznat chybu, nepřipomínat křivdu. Můžeme toho tolik změnit. Znamená to ale překonat 
obavu z výsměchu, nepochopení nebo agresivní odpovědi. A pokaždé to nevyjde - někdy může 
taková snaha „stát se bližním“ dost bolet  - v následování Krista je vždycky kus utrpení.

„Vždyť zde nemáme trvalý domov“ píše autor listu Židům – naše jistoty, zázemí, naše důstojnost a 
práva – to jsou věci, na kterých si hodně zakládáme. Občas se ale ukáže, že jsou to opory dost 
pomíjivé. V době pandemie vyšlo najevo, jak rychle můžeme o některé jistoty přijít. Právě proto je 
to ale vhodná doba zamyslet se, na co v životě spoléháme. A upřímně připustit, na kolikáté „příčce“ 
máme Krista. Bibličtí svědci spolu s celým zástupem našich předků ve víře nás ujišťují, že jediná 
skutečná jistota, kterou máme, je v následování Ježíše. Ale Ježíš Kristus vyšel za hradby - nechal za 
sebou všechno, co měl a vydal se lidem. A zachránil tak svět. My svět asi nezměníme, ale můžeme 
někomu změnit život. Nebo sobě.

„Nezapomínejte také na dobročinnost a štědrost“ píše se na závěr dnešního oddílu. Protože je tu 
ještě jiná hradba, která nás odděluje od lidí vyloučených. Od těch kdo žádné zázemí, jistoty ani 
důstojnost, za které by se mohli schovat, nemají. Je to nebezpečná hradba, kterou stavíme 
pohodlností a nezájmem. Taky tyhle hradby Ježíš překračoval – byl častým hostem mezi 
malomocnými, žebráky a různými vyděděnci. A i za tyhle „sociální“ hradby ho máme následovat – 
právě cestou dobročinnosti a štědrosti. Není nutné přitom vytáhnout paty z domu. Dnes je – Bohu 
díky - bezpočet způsobů jak pomáhat na dálku. Pravda je, že ti lidé se nedozví, kdo jim pomohl, že 



jsme to byli zrovna my. Nezískáme „zásluhy“ před svým okolím. Ale Bůh to ví a jak čteme v listu 
Židům - „taková oběť se Bohu líbí“.

Chodit do kostela nemůžeme, ale stále je mnoho způsobů, jak Bohu prokazovat úctu – jak dát 
najevo že je pro nás důležitý. Můžeme bourat hradby, které nás oddělují od našich blízkých. Nebo 
se stát bližním někomu, koho ani neznáme. Zákazy a nařízení nás sice drží doma, ale vydat se za 
hradby – v tom nám nic nebrání.

Modlitba: Bože, prosíme dej nám oči víry, ať si i v neradostných dobách dokážeme všímat důvodů 
k radosti. Dej nám ústa chvály, abychom ti stále děkovali za všechno, co pro nás děláš. Dej nám 
pozorné uši, abychom si dokázali naslouchat a nepřeslechli volání o pomoc. Dej nám obětavé ruce, 
abychom se nezdráhali rozdávat, když je to potřeba. A ve všem nás provázej svojí láskou – tou, 
která uzdravuje a dává sílu i k tomu, co se zdálo být nemožné. Slyš také, když k tobě voláme: Otče 
náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, 
tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my 
odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest 
království i moc i sláva na věky. Amen

V rámci domácí pobožnosti je možné zazpívat také píseň. Na faře je možné si půjčit kterýkoliv z 
užívaných zpěvníků (EZ = Evangelický zpěvník, D = Dodatek, S = Svítá). Zde je několik návrhů: EZ
473 Vezmi Pane život můj D 679 Uč nás na cestě pravé, S 143 Kde Pane jsi?


