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Židům 3, 7–8 
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Protož jakž praví Duch svatý: Dnes, uslyšeli-li byste hlas jeho, 

8 
nezatvrzujtež srdcí 

svých, jako při onom popuzení v den pokušení toho na poušti… 
 
 
Milí bratři, milé sestry, přátelé, 

všechny vás touto cestou zdravím, a protože ještě nenastal ten čas, abychom se 
mohli opět společně setkat v našem obecenství, posílám Vám malé zamyšlení nad 
Božím slovem po internetových vlnách. A přál bych si, aby vám posloužilo i v této 
zvláštní době plné obav, v čase nejistoty a hledání odpovědí na palčivé otázky dneška. 

Je krátce po Velikonocích a dost lidí z našeho okolí si během nich mohlo vyslechnout 
letos více než kdy jindy mnohé myšlenky vycházející z duchovní náplně těchto 
křesťanských svátků. I sdělovací prostředky jim věnovaly hodně své pozornosti, když 
v letech dřívějších je spojovaly spíše se „svátky jara“ a s probouzející se přírodou 
kolem nás. Bylo načase začít nazývat věci správnými jmény. Je toho hodně moc třeba, 
aby lidé věděli a znali pravdu o Ježíši Kristu a hlavně o tom, co pro nás lidi vykonal. 
A tak vám chci dnes povědět, že mne upoutal v Bibli jeden verš, který v ní zaznívá hned 
několikrát. Je zapsán v epištole k Židům (3, 7–8; 3, 15; 4, 7), ale i v Žalmu 95, 7–8: 
„Dnes, uslyšeli-li byste hlas jeho, nezatvrzujte srdcí svých…“ 

Přišlo mi na mysl to, že je v dnešní pohnuté době hodně velká skupina lidí, která je 
konfrontována s Božím slovem, a tato různorodá společnost moderních lidí na zemi 
nemá přílišný zájem evangelium – to dobré poselství o spasení, o záchraně člověka – 
přijmout a místo jeho přijetí se všelijak vymlouvají. Někteří z nich vám řeknou: „Teď 
prostě nemám čas tohle řešit.“ Dnešní doba, kdy je každý člověk abych tak řekl svým 
manažerem a strůjcem svého štěstí, velí lidem, aby si nastavili své priority tak, aby 
v čase, který jim je určen, mohli dělat to, co považují za nezbytné a důležité. A není to 
jen otázka prostého byznysu. Z odpovědí těchto lidí vyznívá to, že oni jaksi teď zrovna 
nepovažují za nutné a důležité, aby si uspořádali svůj vztah k Pánu Bohu a mohli si ho 
takzvaně dát do pořádku. 

Ale Boží slovo hovoří jasnou řečí, když praví, že „dnes je den spasení“ („Aj, nyní 

jest čas příhodný, aj, nyní dnové spasení.“ (2. Korintským 6, 2)). Nikdo totiž neví, co 
nás může postihnout zítra, a zvláště v tom dnešním čase. A proto jsem přesvědčen o tom, 
že není správné odkládat svá rozhodnutí na pozdější dobu.  

Jsou ale i tací, zvláště z řad přesvědčených ateistů, kteří nabídnutou dobrou zprávu 
odmítají rozhodně, se slovy: „Tak tohle, co předkládáte jako víru, to není vůbec nic 
pro mne.“ 



Oni v sobě živí už dávno zakořeněnou myšlenku s tím, že činit ve svém životě 
pokání je pro ně zbytečnost a že vlastně Spasitele k ničemu nepotřebují. Že si v životě 
vystačí s tím, co mají, čeho se doberou svým vlastním přičiněním, a že jejich štěstí se 
měří naplněním jejich cílů a dosaženým bohatstvím či majetkem. Ačkoliv se zdá být 
jejich cesta krásnou a pozitivní, není tomu tak. Bible mluví zcela jinak, totiž že: 
„Cesta zdá se přímá člověku, ale dokonání její jistá cesta smrti.“ (Přísloví 16, 25). 

Je zde ale ještě další skupina lidí. Ti nám tvrdí, že Bible je i včetně toho, co 
obsahuje, kniha zastaralá, která neodráží charakter doby, moderní svět a jeho realitu. 
Tihle lidé se namnoze domnívají, jak pokrokové myšlenky šíří a že jdou s dobou a hájí 
ideje takové doby. Musím k tomu povědět jen jedno. Tento názor je úplně scestný, 
neboť to, co je dnes považováno za moderní a revoluční, to už zítra bude překonáno 
něčím úplně novým, lepším a revolučnějším. Kdosi z vědců už dávno řekl: „Pokrok 
nezastavíš.“ Ale Boží slovo je zcela a naprosto nedostižné a nepřekonané, ba co dím, 
je věčně platné a dodnes i aktuální. Pán Ježíš totiž už kdysi dávno řekl: „Nebe a země 

pominou, ale slova má nikoli nepominou.“ (Matouš 24, 35)  

Ano, Pán Ježíš se i v té dnešní době snaží prostřednictvím svého evangelia klepat na 
dveře lidských srdcí, protože jim chce dát touto dobrou zprávou na vědomí to, jak 
člověka miluje a chce mu dát do srdce ten pravý pokoj, po kterém lidé tolik touží. Je 
velká škoda, že mnoho lidí odmítá přijmout poselství pokoje se slovy „Zrovna teď 
nemám čas o Bohu uvažovat.“ Nebo: „Snad někdy jindy – později. Uvidíme.“ Toto 
neustálé posouvání odpovědi v čase značně nejistém u takto důležité otázky je vlastně 
jenom pouhá výmluva. Ten celý problém tkví v něčem úplně jiném. Totiž oni nechtějí 
říct definitivně NE, ale zároveň se bojí vyslovit v této věci své ANO. Tihle lidé mají 
strach z toho, jaké důsledky by pro ně mohlo mít přijetí rozhodnout se pro Ježíše jako 
svého osobního Spasitele. Následky tohoto odkládání mohou být pro ně vcelku fatální. 
Ta šance, ta nabídka už se nemusí znovu objevit. Ďábel, co chodí stále kolem, bude 
lidem nerozhodným stále předkládat něco jakoby důležitějšího, naléhavého, protože 
nechce, aby se člověk obrátil k Pánu Bohu. Odmítnutím nebo oddalováním rozhodnutí 
o přijetí Pána Ježíše – tím jenom svá srdce čím dál tím více zatvrzujeme a už pak 
nereagujeme na Jeho dobře míněné rady a Jeho napomínání. 

A tak dnes je ta příležitost předat svůj život Pánu Ježíši, učiňme tak bez zbytečného 
odkladu, protože zítra už není záruka, že to bude možné. 

Přeji vám všem Boží blízkost a pokoj. 

Amen. 

 


