
Úloha nebeského Otce a Ducha v plánu spásy (Ř 8,32)
čtvrtek 6.5.21

Osoba Pána Ježíše je z pochopitelných důvodů ústřední postavou 
pro poselství Nového Zákona. Pánu Ježíši ale nešlo o to založit nějaký kult 
svojí osoby. Už v evangeliích se ohrazuje vůči těm, kteří by ho chtěli vnímat 
jako dobrého člověka a ne Syna dobrého Otce. Je psáno: „Když se vydával 
na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk, a poklekl před ním a ptal se ho: 
„Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ Ježíš mu 
řekl: „Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh.“ (Marek 10,17-18) 
V Janově evangeliu pak otevřeně mluví o svém spojení s nebeským Otcem: 
„Já a Otec jsme jedno.“ (Jan 10,30). 

Jedinečnost vztahu Otce a Syna není dnes snadné pochopit i z ryze 
pozemských důvodů. Současná kultura se sice vyrovnala s obrazem otce 
jako tvrdého vladaře rodiny, který může uplatňovat skoro neomezenou moc 
nad jejími členy. Ale jak už to tak bývá, došlo k příslovečnému vylití dítěte i 
s vaničkou. Postava otce se stala nezřetelnou nebo dokonce trapnou 
figurkou, jako je to třeba již v po desetiletí běžícím populárním kresleném 
seriálu amerického televizního kanálu Fox „Simpsonovi“, Otec této seriálové
rodiny je nepřekonatelný jen v jednom ohledu a tím je trapná neschopnost. 
Současná psychologie upozorňuje, že rozostření osoby otce ale přináší velké
nebezpečí pro budoucnost dětí. Dětem v rodinách, kde otec nesehrává 
významnější úlohu nebo dokonce zcela chybí, hrozí, že budou vyrůstat bez 
vzoru a jasného vedení a podpory. Sami se mohou stát v dospělosti 
nejistými a zmatenými lidmi. 

V Novém Zákoně je vazba Otec - Syn velice silná. Pán říká: Já mluvím o 
tom, co jsem viděl u Otce; ...“ (Jan 8,38). Otec je jeho vzorem a silou. A 
opačně je psáno: „Otec miluje Syna a všecku moc dal do jeho rukou.“ (Jan 
3:35). Otec, Syn a jak později uvidíme i Duch jsou jedno srdce, jedna mysl a 
jeden cíl. Jsou dokonalost jednoty a lásky a jediný Bůh. 

Ale i v křesťanském ohledu došlo k určitému rozdělení Otce i Syna. Bůh 
Otec byl někdy vykreslován jako přísný soudce, před kterým nás Pán Ježíš 
zachraňuje a úloha Ducha zůstávala upozadněna. Podívejme se na dva 
příklady kázání z počátku 18. století, které, i když už je tento styl kázání 
dávno opuštěn, mohou mít stále vliv na chápání základu naší spásy. Jedno 
kázání pochází z katolického prostředí, ze dvora tzv. krále slunce, 
francouzského panovníka Ludvíka XIV. Pronesl jej dvorní kazatel Jean 
Bossuet: 

„Svatá duše mého Spasitele je v zajetí hrůzy vzbuzované strašným Bohem 
a zatímco by se mu chtěla vrhnout do náruče, v níž by našla útěchu a úlevu, 
vidí, že křiví tvář a odstrkuje ho, opouští ho, zanechává ho zcela napospas 
zuření své rozhněvané spravedlnosti. Ó Ježíši, vrháš se do Otcova náručí a 



cítíš, že tě nepřijímá, to on tě pronásleduje, zraňuje, opouští, drtí ohromnou 
a nesnesitelnou tíhou své msty ... Hněv rozzuřeného Boha. Ježíš se modlí a 
rozzlobený Bůh ho neposlouchá, taková je spravedlnost Boha, který se mstí 
za urážky; Ježíš trpí a Otec se neutišuje!“ To byl Bossuetův pokus o barvitý 
komentář k Ježíšově modlitbě v Getsemanské zahradě. 

A nyní ukázka z opačné strany Atlantiku a z jiné konfese, kterou je 
reformační směr kalvinismusod probuzeneckého amerického kazatele 
Jonathana Edwardse. Kázání z roku 1741 má příznačný název:„Hříšníci 
v rukou rozhněvaného Boha“. Edwards řekl svým posluchačům: „Pán Bůh, 
který vás drží nad pekelnou jámou stejně jako ten, kdo drží pavouka nebo 
nějaký ohavný hmyz nad ohněm, si vás oškliví a je hrozně drážděn. Jeho 
hněv vůči vám hoří jako oheň, nahlíží na vás jako na toho,kdo si nezaslouží 
nic jiného, než být vhozen do ohně; je čistších očí, než aby vydržel se na vás 
dívat, jste v jeho očích desetitisíckrát ohavnější, než ten nejodpornější 
jedovatý plaz v očích našich.“

Oba dva tito kazatelé měli nesmírné řečnické nadání a dokázali pohnout 
svými posluchači. Nejde jim upřít snaha vyvolat u svých posluchačů lásku, 
úctu a důvěru k Pánu Ježíši Kristu. Z hlediska učení Písma jejich dobré 
úmysly nerespektovaly  střízlivost biblického poselství. 

Podívejme se na biblické obrazy Otce. Nejprve se zabývejme úlohou 
nebeského Otce v příběhu utrpení a oběti Pána Ježíše Krista. Obrazem 
Otcovy účasti se Synem nám může být příběh Abrahama, který má obětovat 
svého jediného syn Izáka. Čteme: „Tu Izák svého otce Abrahama oslovil: 
„Otče!“ Ten odvětil: „Copak, můj synu?“ Izák se otázal: „Hle, oheň a dříví je 
zde. Kde však je beránek k zápalné oběti?“ Nato Abraham řekl: „Můj synu, 
Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné.“ A šli oba spolu dál.“(Genesis 
22,7-8). Co asi prožíval Abraham při Izákově oslovení a otázce? Ze stručných 
slov Abrahamových je možné cítit hluboké dojetí, větší, než kdyby se 
biblický autor pustil do nějakého cituplného líčení. Abraham je doslova 
rozdělený mezi láskou k Bohu a láskou ke svému synu Izákovi, mezi vírou 
v Boží sliby a hlubokou nejistotu, co znamená onen krutě nepochopitelný 
nový Boží příkaz, aby šel a obětoval Izáka.

Z toho můžeme pochopit alespoň něco málo z Otcovy účasti se Synem. 
Synovo utrpení také znamenalo v jistém smyslu slova utrpení Otce. 
Abraham se vydal na cestu s Izákem na základě Božího rozkazu. Nelze si ale 
představit žádný takový rozkaz, kterým by mohl být vázán sám Bůh. Bůh 
sám sebe zavazuje k lásce k nám! Někdy se říká, že nebeský Otec přijal oběť 
svého Syna za nás. To je ale potřeba doplnit tak, že Otec oběť nejen přijal, 
ale v jistém slova smyslu ji i vykonal. Jak je psáno: „On neušetřil svého 
vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním 
nedaroval všecko?“ (Římanům 8,32) Neschoval si Syna jen pro sebe! 



V zamyšlení nad účastí Otce se Synem můžeme jít obrazně řečeno ještě o 
krůček dále za Ježíšem do Getsemanské zahrady. Ptejme se: Kde byl Otec, 
když se jeho Syn modlil naplněný hrůzou nebo když dokonce umíral na kříži? 
Pán Ježíš se modlil: „Abba, Otče, tobě je všecko možné; odejmi ode mne 
tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž co ty chceš.“ (Marek 14,36). A až 
na konci těžkého modlitebního zápasu přichází andělé, aby pozvedli a 
občerstvili vyčerpaného Božího Syna. Podobně na kříži se Pán modlil mimo 
jiné slovy: Otče můj, Otče můj, proč jsi mě opustil.“ A teprve na závěr zápasu
přichází vydechnutí: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha...“. 
Následující Ježíšova smrt je prvním krokem ke Vzkříšení, protože Otec je 
dobrý a věrný. 

Poodhalit temnotu těchto chvil nám mohou pomoci například slova žalmu
6., který vychází také z hluboké tísně: „Hospodin slyší mou prosbu, moji 
modlitbu Hospodin přijme. (Žalmy 6,10). Bůh může nebo možná musí někdy 
mlčet, ale není hluchý k bolesti a utrpení svého Syna. Jeho mlčení je 
soucitným mlčením. Na konci zápasu Pána Ježíše v Getsemanské zahradě i 
na kříži čeká Otec se svou  pomocí.

Přejděme ještě k osobě Ducha svatého. V 1. listu Timoteovi v kap. 3., verši 
16 najdeme záhadnou zmínku: „Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti: Byl 
zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, 
došel víry ve světě, byl přijat do slávy.“ Co je ono ospravedlnění Ježíše 
Duchem? Tím je jednoduše nesmírná moc Ducha, který je tím, kdo z vůle 
Otce vrací život Synu. Tak je potvrzeno vykonané dílo smíření mezi Bohem a 
lidmi.

Závěry:
1. Jednota Otce, Syna a Ducha svatého v lásce a v rozhodnutí spasit nás je 

motorem naší víry. Podobně a daleko častěji než Boží Syn se můžeme 
dostávat do situací, kdy nerozumíme tomu, co se děje. Proč třeba právě Boží
lidé musí v tomto světě trpět nemocí nebo dokonce pronásledováním? A co 
utrpení dětí nebo zvůle mocných? Co naše soukromé Getsemany, kdy se 
kácíme pod tíhou neúspěchu, selhání nebo pochybností? Potřebujeme 
pozdvihnout oči vzhůru k věrné Boží lásce.

2. Máme Otce v nebi, který nás podporuje a vede k cíli. Naší volbou  je 
dívat se na život a na to, co nás v něm potkává, jako na výchovu 
k vznešenému cíli. V listu Židům čteme: „A to nás naši tělesní otcové 
vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, kdežto nebeský Otec 
nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Přísná výchova se 
ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší 
ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli.“ (Židům 12,10-11). Dříve 
panovala zásada: Čím je cíl vznešenější, tím přísnější výchova. Například děti 



z šlechtický rodů, které udržely a rozmnožily svůj majetek po staletí, byly 
podrobeny tvrdé výchově. Dnes by byla považována za nepřiměřeně přísnou
a děti z některých aristokratických rodin byly vystaveny možná přísnějšímu 
zacházení než jejich poddaní. Ale byla tím zajištěna alespoň naděje, že si 
natolik upevní základní hodnoty a charakter, že až se stanou dědici velikého 
jmění, neselžou v jeho správě.

Jako Boží děti jsme povoláni v tomto životě k nesmírnému úkolu -  být 
knězi živého Boha. V budoucím životě máme dokonce spolu s Bohem soudit 
svět (viz. 1. Kor 6,2) a mít podíl na Boží královské vládě (viz. Zj 20,6 a 22,5). 
Na tuto úlohu královských dědiců nás připravuje Boží výchova.

A na úplný konec si připomeňme téma Božího mlčení, které se objevuje v 
příbězích Kristova utrpení. Ve chvílích, kdy se nám bude zdát, že Bůh o nás i 
o naše osudy ztratil zájem, připomeňme si: Náš Bůh slyší a vidí a i přes tmu 
směřujeme ve víře do jeho náruče. Amen


