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5.Kniha Mojžíšova 30, 15-20: Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo; když ti dnes 
přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, 
nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se; Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, 
kterou přicházíš obsadit. Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale dáš se svést a 
budeš se klanět jiným bohům a sloužit jim, oznamuji vám dnes, že úplně zaniknete. Nebudete dlouho 
živi v zemi, kam přecházíš přes Jordán, abys ji obsadil. Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i 
země: Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé 
potomstvo a miloval Hospodina, svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu. Na něm závisí tvůj 
život a délka tvých dnů, abys mohl sídlit v zemi, o které přísahal Hospodin tvým otcům, Abrahamovi, 
Izákovi a Jákobovi, že jim ji dá. 
 
List Filemonovi 1-21:  Pavel, vězeň Krista Ježíše, a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milovanému 
spolupracovníku, sestře Apfii, Archippovi, našemu spolubojovníku, a církvi v tvém domě: Milost vám a 
pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Děkuji svému Bohu a stále na tebe pamatuji ve svých 
modlitbách, když slyším o tvé víře v Pána Ježíše a o tvé lásce ke všem bratřím. Prosím za tebe, aby se 
tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista. Tvá láska 
mi přinesla velkou radost a povzbuzení, protože jsi potěšil srdce věřících, bratře. Ačkoli bych ti v 
Kristu mohl směle nařídit, co máš udělat, pro lásku raději prosím, já, Pavel, vyslanec a nyní i vězeň 
Krista Ježíše. Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život ve vězení, Onezima, který ti před časem 
způsobil škodu, ale nyní je tobě i mně k užitku. Posílám ti ho zpět, je mi drahý jako mé vlastní srdce. 
Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi ve vězení, kde jsem pro evangelium, sloužil místo tebe, avšak 
bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvá dobrota nebyla jakoby vynucená, nýbrž aby byla 
dobrovolná. Snad proto byl na čas od tebe odloučen, abys ho měl navěky – ne už jako otroka, nýbrž 
mnohem více než otroka: jako milovaného bratra. Když se jím stal mně, oč více jím bude tobě před 
lidmi i před Pánem. Jsme-li tedy spolu spojeni, přijmi ho k sobě jako mne. Jestliže ti způsobil nějakou 
škodu nebo je ti něco dlužen, připiš to na můj účet. Já, Pavel, píšu vlastní rukou: já to nahradím. Abych 
ti neřekl, že mi dlužíš i sám sebe. Ano, bratře, udělej mi tu radost v Pánu. Potěš mé srdce v Kristu. Píšu 
ti v důvěře ve tvou poslušnost a vím, že uděláš víc, než říkám. 
 
Lukáš 14,25-33:  Šly s ním veliké zástupy; obrátil se k nim a řekl: „Kdo přichází ke mně a nedovede se 
zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým 
učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Chce-li někdo z vás 
stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby? Jinak – až položí 
základ a nebude moci dokončit – vysmějí se mu všichni, kteří to uvidí. ‚To je ten člověk,‘ řeknou, ‚který 
začal stavět, ale nemohl dokončit.‘ Nebo má-li nějaký král táhnout do boje, aby se střetl s jiným 
králem, což nezasedne nejprve k poradě, zda se může s deseti tisíci postavit tomu, kdo proti němu 
táhne s dvaceti tisíci? Nemůže-li, vyšle poselstvo, dokud je jeho protivník ještě daleko, a žádá o 
podmínky míru. Tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Kdo nemůže být Ježíšovým učedníkem 
 

Otrokářství je označení systému, ve kterém se využívá práce nesvobodných lidí (otroků), 
kteří jsou po právní i faktické stránce obchodovatelným majetkem zbaveným osobní 
svobody.  
Ve Starém zákoně byli otroci z Hebrejců, ti v čase milostivého léta byli propuštěni a 
dluh odpuštěn.  
Hřešit znamenalo odpadnout od Hospodina. V prvním čtení jsme slyšeli naléhavou 
výzvu, aby si člověk a celý izraelský národ vybral život s Hospodinem. Žít s Hospodinem 
dává život, bez něj člověk propadá smrti.  
Byli také otroci tzv. cizí (váleční zajatci), ti se nemohli stát členy židovské pospolitosti.  
 
Původně otrok byl (v řečtině) sluha, někdo, kdo je závislý. Žil v domácnosti pána a 
mnohdy se stal i přítelem. Nauka o vykoupení, kterou vypracoval apoštol Pavel, používá 
slovo otrok, otroctví, vykoupení. Člověk je nesvobodný, protože hřeší. Může být Kristem 
vysvobozen, vykoupen.  
 
Křesťanství přineslo díky této myšlence ne revoluci ke svržení otrokářského řádu, ale 
pozvolna přetvářelo srdce lidí – otroka i pána. Čteme o tom v Listu Filemonovi.  
 
 
Ježíšovo slovo, nad kterým dnes přemýšlíme, bylo určeno zástupu. Je namířeno proti 
falešné představě, že křesťanství (víra v Pána Boha a Ježíše Krista) je něco 
jednoduchého. Cesta víry není pohodlná, ale náročná, můžeme a opravdu zažíváme 
mnoho obav a tísně. Být Ježíšovým učedníkem není nenáročné. To si máme uvědomit i 
my, že povrchní víra a připojování se k církvi ve chvílích, kdy se jí daří a je na výsluní, 
není pravé následování. Požadavky v podobenství jsou až nereálné, máme si uvědomit, 
že na to sami ze svých sil nemáme. Nejen, že toho nejsme sami ani schopni, ale je to 
požadavek absurdní. Cílem tohoto příměru není odhodit vztahy k rodině, znehodnotit 
je, chtít po nás fanatickou poslušnost, ale jde o to uvědomit si naši naprostou závislost 
na Ježíši.  
 
Křesťanství se nepředává inteligentní a chytrou zprávou či proslovem, ale tím, že se v 
našich životech obtiskuje způsob života (chování) Ježíše. 
Spočítat si náklady, co si máme spočítat?  Při promýšlení (sebereflexi – počítání) svých 
životních kroků si uvědomit, že na to sami „nemáme“. Máme počítat také s tím, že se 
nám budou ostatní smát. A tak cílem, výsledkem je modlitba, kdy si uvědomím, že 
potřebuji Ježíše. On pak přichází se svou pomocí.   
 
 
 
 


