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Přísloví 25,
 
23–28 a Matouš 11,

 
28 

 
 
Milí bratři, milé sestry, přátelé, 

zdravím Vás opět po delším čase v tomto pro nás všechny tíživém období, kdy se 
nemůžeme setkávat naším obvyklým způsobem osobně u Božího slova. Doba COVIDu 
nás naučila mnohému, mezi jiným i tomu, jak máme umět improvizovat ve zprostředkování 
naší služby potřebným, ale i v církvi. Mnohý z Vás už jistě také s jistou dávkou 
vděčnosti osvědčil i ty moderní způsoby, které nám umožňují nést lidem a světu kolem 
nás evangelium – tu dobrou zprávu v nelehké době soužení a klesání na mysli. Chvála 
Pánu Bohu, že tyto prostředky máme a můžeme je využívat. 

 

Chtěl bych obrátit pozornost k Božímu slovu, ze kterého si přečteme dva úseky: 

Přísloví 25,
 
23–28 

23 
Vítr půlnoční zplozuje déšť, a tvář hněvivá jazyk tajně utrhající. 

24 
Lépe jest bydliti 

v koutě na střeše, nežli s ženou svárlivou v domě společném. 
25 

Voda studená duši ustalé 

jest novina dobrá z země daleké. 
26 

Studnice nohami zakalená a pramen zkažený jest 

spravedlivý z místa svého před bezbožným vystrčený. 
27 

Jísti mnoho medu není dobře; 

tak zpytování slávy jejich není slavné. 
28 

Město rozbořené beze zdi jest muž, kterýž nemá 

moci nad duchem svým. 
 

Matouš 11,
 
28 

Poďtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám. 

 

Poslední dobou pozoruji, že mezi lidmi je hodně obav z budoucnosti a vůbec z toho, 
jak budou dále žít, zda budou mít práci, zdraví a jistoty, které pro ně byly dosud 
samozřejmostí. Z jejich slov je možné vytušit strach, bezradnost, skepsi a beznaděj. 

Bez ohledu na současný stav společnosti a poslední vývoj ve světě musím 
konstatovat, že v lidském životě existují určité negativní jevy, které jsou pokládané za 
vážné, o některých si jen myslíme, že jsou pouze nevhodné, některé považujeme obecně 
už za tak běžné, že už se nad nimi ani nemá cenu pozastavovat. Udělali jsme si svou 
určitou kategorizaci těchto jevů, která odpovídá našemu pohledu na život a možná už 
nám ani nepřijde na mysl to, že by mohl existovat ještě nějaký jiný zorný úhel pohledu, 
který by byl třeba objektivnější nebo správnější, než je ten náš vlastní. 

Když obrátíme náš pohled do Božího slova, tak si uvědomíme, že když chodil po 
tomto světě Pán Ježíš, tak tehdy dávno jednoznačně prohlásil, že se máme učit od 
Něho, a pověděl, že naše duše naleznou odpočinutí, když na sebe vezmeme Jeho jho 
(Matouš 11, 29). Doslova je tam napsáno: „Vezměte jho mé na se, a učte se ode mne, 

neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutí dušem svým.“ 



Ano, slyšíme dobře, pokud na sebe vezmeme Jeho jho. Je to trochu šokující 
a překvapivé prohlášení z úst našeho Spasitele. Úplně odlišný pohled od toho, na který 
jsme byli zvyklí. Možná, že i s někým z Vás tomu bylo tak, že takové slovo nejprve 
kategoricky odmítl, ale zbavit se ho zcela nedokázal. Ale pak se stalo to, že to Slovo si 
našlo cestu i do jeho srdce, a onen svěží vánek od Božího trůnu v něm provedl převratné 
změny, něco jako když přijde silná vichřice. 

Ve světle Božího slova je nám dáno pochopit mnohé i jiná měřítka věcí a získat si 
nový – zdravý pohled na vše, co do našich životů vstupuje a v nich působí. 

Je dost věcí, kterým bychom měli věnovat naši pozornost a před kterými bychom se 
měli mít na pozoru, chránit se před nimi, postavit se jim a třeba před nimi i včas utéci. Je 
k tomu třeba umět ovládnout svého ducha, abychom se veskrze nepodobali městu, které 
není obehnáno hradební zdí (Přísloví 25, 28), ale je rozbořené. 

Jednou z těch věcí je mimo jiné také bláznovství. Pokud nás Boží slovo varuje před 
bláznovstvím, nesmíme se domnívat, že se jedná o druh lidské nepříčetnosti. V jedné 
současné písni se zpívá o tom, že „svět je plný bláznů“. Může se to zdát být pravdou, ale 
není tomu tak vždy a všude. 

Bláznovství, to není jen o tom, že takový člověk není schopen správně posoudit 
důsledky svého chování, protože se na ně dívá ze svého ryze subjektivního hlediska 
a odmítá ho z principu korigovat nějakým objektivnějším pohledem. V Bibli je to bráno 
jinak, a sice: 

Bláznovstvím nazývá Písmo životní orientaci na hmotné věci, ve kterých člověk vidí 
svůj cíl (viz příběh o bohatém bláznu – rolníkovi, který pro hojnou úrodu navrhl zbourat 
staré a postavit veliké nové stodoly, kdy ho Bůh nazval bláznem, jak je zapsáno 
v podobenství u Lukáše 12, 16–21). 

Za bláznovství je možno pokládat také tzv. „laciné náboženství“, které jen tak lehce 
plave kdesi na povrchu a nemá svůj pevný základ v Bohu a v Jeho drahé milosti (viz 
Matouš 7, 26–27, kde je podobenství o muži – bláznu, který postavil svůj dům na písku, 
a když přišel déšť, záplavy a vichřice a ty udeřily na ten dům, ten pak spadl a jeho pád 
byl hrozný). 

Kniha Přísloví má také hodně veršů věnovaných bláznům a bláznovství. Jen namátkou 
třeba také, že bláznovstvím je spoléhat se pouze na sebe, na své schopnosti, na svou 
zdatnost či šikovnost a na to, že „přece jsem někdo“ (Přísloví 28, 26). 

Za bláznovství označuje Boží slovo také utvrzování se v nevěře (Žalm 14, 1), kdy 
„blázen si myslí, že Bůh není“. Stejně tak i provokativní troufalost nespokojeného, 
reptajícího a o sobě si hodně myslícího člověka, který si chce jít svou vlastní cestou, 
i kdyby vedla třeba do záhuby (Job 2, 10), to když Jobova manželka mu říkala: „Ještě se 
držíš své bezúhonnosti? Zlořeč Bohu a zemři!“ A on jí odpověděl: „Mluvíš jako mluvívá 
jedna z bláznivých. Copak budeme od Pána Boha přijímat jen to dobré, a zlé ne?“ 

Ale když jdu Božím slovem ještě dál, tak jako bláznivé nazval Pán Ježíš (u Matouše 
ve 25. kapitole) i panny (družičky), které očekávaly příchod ženicha, ale ta jejich 
příprava nebyla dostatečná. Až dost pozdě se začaly starat o to, aby měly ve svých 



lampách dostatek oleje. Dveře do svatebního sálu již byly zavřené, když se zpožděním 
snažily napravit svou chybu, nebyly na svatbu vpuštěny a vyšly naprázdno. 

Milí bratři a milé sestry, obdobným způsobem zaznívají takto výstražná slova i 
z poslední knihy Bible – ze Zjevení Janova, kde ve 3. kapitole ve verších 14.–22., které 
směřují do sboru církve v Laodikeji, který byl o sobě přesvědčený, že má všechno, že je 
bohatý a že nikoho nepotřebuje. Pán Ježíš zde tomuto sboru radí, aby prohlédl ze svého 
sebeklamu a změnil svůj pohled na sebe samého, a tak unikl před bláznovstvím. Je zde 
ale také výzva k pokání. 

A tak toto své zamyšlení zakončím rovněž slovy z knihy Zjevení: 

„Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoliv uslyší hlas můj a otevře mi dveře, vejdu k němu 

a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na mém 

trůnu, jako jsem i já zvítězil a usedl se svým Otcem na Jeho trůnu. Kdo má uši, slyš, 

co Duch praví církvím.“ (Zjevení Janovo 3, 20–22) 
 

Přeji Vám všem Boží pokoj, zdraví a požehnaný čas s Pánem Ježíšem. 
 

Amen. 

 


