
Poslušnost - Ř 5,19 – čtvrtek 17.6.21

Dne se budeme zabývat biblickým pojmem, který nemá v současnosti nejlepší 
zvuk. Jde o poslušnost. Poslušnost bývá někdy vnímána ve spojitosti s ponížením, 
nesvobodou nebo dokonce se zneužíváním. Možná jsou tyto odstíny chápání 
poslušnosti určitou přehnanou reakcí na předchozí staletí, ve kterých se lidská 
společnost podobala pyramidě. Na jejím vrcholu stáli vládci a duchovní, pak 
výdělečně činí muži a pak třeba ženy a děti. Slovo poslušnost může být také 
strašákem v souvislosti s případy zneužívání autority v církvích a náboženských 
společnostech ovládaných autoritativní vůdci. 

Apoštol Pavel i další bibličtí autoři se užívání pojmu poslušnost nijak nevyhýbají.
Pavel dokonce klade poslušnost na místo jednoho ze základních kamenů naší 
spásy. Říká: „Jako se neposlušností jednoho člověka (míněno prapředka Adama) 
mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného (míněno Krista) mnozí 
se stanou spravedlivými.“ (Římanům 5:19) 

Dříve se pro takové výrazy jako je důvěra, pokora, láska a poslušnost užíval 
termín ctnost. Slovo ctnost v sobě zahrnuje nejen pojem sám ale i jednání, co z něj
vyplývá. Mluvme tedy o ctnosti zvané poslušnost a nenechme se o odradit tím, že 
ji může někdo vnímat jako zastaralou a nevhodnou pro moderní rovnostářskou 
dobu. Podívejme se na ctnost poslušnosti z hlediska Nového Zákona. 

Nejprve si připomeňme, že posledně probíraná ctnost pokory není jen něčím, co
by Bůh, třeba ze žárlivosti, požadoval po člověku. Sám Boží Syn Ježíš projevil 
pokoru svou ochotou nést břímě lidské života s jeho křehkostí a smrtelností. On 
sám říká: „Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a 
pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. (Matouš 11:29). Podobně je
tomu i s poslušností. V listu Židům  najdeme tato překvapující slova o Kristu: 
„Ačkoli to byl Boží Syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jímž prošel, tak dosáhl 
dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy,..“(Židům 
5:8-9). K pokoře motivovala Božího Syna láska k nám a poslušnost nebeskému 
Otci. Na čem ale stála Kristova  poslušnost? 

Než otevřeme toto téma, bude dobré si uvědomit, že Bůh Bible není jen 
nebeský vladař, který z nebe vrhá na zem své příkazy. Zejména v osobě Pána 
Ježíše Krista je spíš jako první hlas v chóru, který jako první zazpívá, co by měli 
zpívat ostatní. Nebo je podobný předtanečníkovi, který na velkém tanci života 
dělá první kroky, které by měli ostatní opakovat. Nebo je podobný rodiči který 
vede ruku dítěte, které se učí psát. Ale nyní zpět ke zdroji, ze kterého vychází 
Kristova poslušnost Otci a vlastně i naše poslušnost.

Poslušnost vychází v Novém zákoně docela prostě z důvěry. Tak je tomu 
ostatně i v přirozeném životě, kdy děti zcela přirozeně očekávají od svých rodičů 
pomoc a zastání. Kristova důvěra vychází z jeho vztahu k Otci. On říká svým 
posluchačům: „Vy jste ho nepoznali, ale já ho znám. Kdybych řekl, že ho neznám, 
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budu lhář jako vy. Ale znám ho a jeho slovo zachovávám.“ (Jan 8:55). On zná svého
nebeského Otce a proto není pro Něj těžké zachovat poslušně jeho slovo. Jinde 
dokonce řekne: „Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal 
jeho dílo.“ (Jan 4:34) Ježíš od věčnosti znal a zná Otcovu lásku. On je jí přímo 
obklopený a zahrnutý. V Janově evangeliu se o něm  píše jako o tom: 
„...jednorozeném Synu, který je v náruči Otcově,...“ (Jan 1:18)

Také naší poslušnost předchází důvěra v Pána. Jenom tehdy, když jsme Jemu s 
důvěrou otevřeli život, pochopili jeho spravedlnost a milost, pak můžeme být 
schopni opravdové a svobodně přijaté poslušnosti. Protože jsme poznali, že nás 
miluje, naše poslušnost je reakcí na Jeho lásku. A opačně jen poslušné přijetí víry 
nám může zprostředkovat prožití Jeho lásky k nám. To pěkně vystihuje německý 
teolog Dietrich Bonhoeffer větou: „Jenom věřící poslouchá - jenom poslušný věří".
Tato slova jen úderně shrnují slova samotného Pána, který říká: „Milujete-li mne, 
budete zachovávat má přikázání;“ (Jan 14:15). Láska k Pánu je měřitelná 
poslušností jeho slovům i tím, jak se v našich životech odráží jeho duch a jeho 
charakter. 

Prvním projevem poslušnosti je proto následování Krista. Boží slovo nám není 
dáno především proto, abychom jej jen poslouchali, zkoumali nebo rozebírali, ale 
abychom podle něj jednali. Na konci tzv. „kázání na hoře“ (viz. Mt. 5-7) podtrhuje 
Pán Ježíš význam svého učení a svých pokynů tímto krátkým podobenstvím: „A 
tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který 
postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a 
vrhly se na ten dům; ale nespadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší 
tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům 
na písku. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten 
dům; a padl, a jeho pád byl veliký.“ (Matouš 7:24-27). 

Je důležité vědět, že důvěra Pánu Ježíši Kristu není jen pocit nebo i rozumově 
dobře zdůvodněný názor ale také určitý způsob života. Jde o způsob života 
v poslušnosti Jeho příkazů. Má své jasné důsledky, které se dají srozumitelně 
vyjádřit, jak to dělá třeba apoštol Petr. Píše: „Když jste poslušností pravdy (míněna
poslušnost pravdy evangelia) očistili své duše k bratrské lásce bez přetvářky, 
vroucně se navzájem milujte z [čistého] srdce.“ (1. Petrova 1:22 CSP). Následování 
je nejjasnějším a nejlepším důkazem lásky a poslušnosti Bohu. 

O poslušnosti Bohu se hovoří možná trochu snadněji, protože nakonec jde 
o poslušnost někomu Neviditelnému. Tato snadnost je ale klamná. Z našeho 
povědomí by se nikdy neměla vytratit odpovědnost před konečným Božím 
soudem. Tu například jasně vyjadřují slova starého chorálu: „Soudce všeho světa 
Bože/před tvým trůnem nepomůže/žádnému nádhernost jeho,/byť by měl slávu 
světa všeho./“ Bázeň před účtováním před kterým úniku a před Soudcem, který 
nejde obelhat, není ale otevřenou branou pro zoufalství, ale pro víru. Píseň proto 
pokračuje prosbou: „Pro Kristovo ponížení,/za nás dostiučinění,/sešli mi za 
dar/z výsosti, Bože, pokoru s tichostí./“ Jde jen o to s větší důvěrou hledat 
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útočiště ve víře v dostatečnost oběti, kterou Pán přinesl za naše hříchy

Podívejme se ještě krátce ale na poslušnost těm viditelným autoritám. Jak už 
jsme si mohli uvědomit o poslušnosti Bohu se někdy velice lehkomyslně mluví, 
protože odpovědnost před jeho soudem se může zdát velice vzdálená a teď 
neuchopitelná. Příkazy, pokyny a přítomnost těch pozemských autorit jsou ale 
něčím úplně bezprostředním. Stačí si vzpomenout jaké rozpory a halas způsobily 
jen vládou vyhlášená protiepidemická opatření, která mnozí vnímali a vnímají 
dokonce jako ohrožení svobody a demokracie jiní zas jako polovičatá a 
nedostatečná. V tomto ohledu má poslušnost dokonce konkrétní formu 
podřízenosti pozemským autoritám a zákonům. 

Za časových důvodů ponechme stranou téma podřízenosti politickým 
představitelů a zaměřme se na téma poslušnosti a podřízenosti v církvi. 
O církevních autoritách čteme: „Žádáme vás, bratří, abyste uznávali ty, kteří mezi 
vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. Velmi si jich 
važte a milujte je pro jejich dílo. Žijte mezi sebou v pokoji.“ (1. Tessalonicenským 
5:12-13). Od Pavlových dob se různě změnil a rozrůznil způsob ustanovování 
autorit. Některé církve zůstávají u tradičního způsobu ustanovování autorit 
nejvyššími představenými, o kterých věří, že jde o nástupce apoštolů 
ustanovených samotným Pánem. V našem prostředí jde zejména 
o římskokatolickou církev. Jiné včetně naší s odkazem na některé texty v knize 
Skutků apoštolů své představené volí. Ponechme stranou jestli má ten či onen 
způsob ustanovování autorit menší nebo větší biblické oprávnění. Teď nám jde 
spíš o vztah k církevním představeným ať se nazývají kazatelé, kněží, faráři, starší, 
vedoucí skupinek, mládeže, dorostu a podobně. Pavel ve své výzvě může dnešní 
čtenáře zarazit do jasně formulovanou výzvou k úctě a poslušnosti autoritám, 
která nemá být něčím vynuceným ale dokonce spojena s láskou. Tato výzva ale 
nemůže být překrucována jako výzva k omezené a slepé poslušnosti. Nový Zákon 
vytyčuje hranice. 

První se týká učení. Z druhé kapitoly listu Galatským jasně plyne, že Pavel se 
nerozpakoval veřejně pokárat apoštola Petra, kterého sám Pán ustanovil hlavou 
vznikající církve. Důvodem nebylo nic menšího než to, že Petr začal dělat 
kompromis s pravdou evangelia, která je určena všem lidem bez rozdílu 
náboženského nebo rasového původu. Petr začal od této velice podstatné pravdy 
couvat a chtěl vnucovat všem náboženské předpisy vzniklé v židovské tradici. To 
vedlo Pavla k veřejné kritice jeho počínání (viz. Ga 2,14). 

Druhou hranici je zda vedoucí odráží ve svém vystupování a jednání Kristův 
charakter. Takovou situaci, kdy se apoštol Jan vymezuje proti Kristu 
nepodobnému chování najdeme v jeho třetím listě. Jan píše svému 
spolupracovníku Gaiovi o jakémsi představeném jménem Diotrefés: „...Diotrefés, 
který si osobuje právo být mezi nimi první, nás neuznává. Proto až přijdu, ukážu 
na jeho jednání, jak nás zlomyslně pomlouvá; a na tom nemá dost - ani bratry 
nepřijímá, a těm, kdo je chtějí přijmout, v tom brání a vylučuje je z církve. Můj milý,
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neřiď se podle zlého, ale podle dobrého. Kdo jedná dobře, je z Boha; kdo jedná 
špatně, Boha neviděl.“ (3. Janova 1:9-11). Ze stručných Janových slov vysvítá 
pokřivený Diotrefův charakter - bezostyšná touha po vůdcovství za cenu snižování
ostatních. 

Ovšem i při uvážení těchto hranic platí víc než kdy jindy Pavlova výzva k úctě a 
poslušnosti představeným bez ohledu na jaké stojí stupni „hodnostního žebříčku“.
Možná je dokonce ještě důležitější pokud jde o uznání těch, které si to či ono 
společenství zvolilo ze svého středu do čela. Není totiž tak těžké projevovat úctu 
a poslušnost těm, kdo se objeví jako návštěva nebo mají jen nějaký dočasný úkol. 
Možná by se dalo dokonce povědět, že tu platí podobná úměrnost jako je mezi 
láskou k Bohu a láskou k lidem. Jan píše: „Řekne-li někdo: „Já miluji Boha“, a 
přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, 
nemůže milovat Boha, kterého nevidí.“ (1. Janova 4:20). Podobně by se dalo 
povědět: „Ty říkáš, že posloucháš Boha, kterého nevidíš, ale neposloucháš bratra, 
kterého vidíš.“

Uzavřeme s tím, že poslušnost je podstatnou částí křesťanského svědectví. 
Poslušnost Kristových příkazů vede k tomu, že je na věřících vidět charakter Pán 
Ježíše Krista. Vzájemná úcta to zejména k těm, které jsme si sami zvolili do čela 
zjevuje, že jako Boží děti jsme schopni žít z jiných zdrojů než jsou různé útoky, 
snižování nebo připisování nečistých pohnutek se stává čím dál tím víc obvyklé 
ve většinové společnosti. 
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