
Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? 
 

 
1. čtení: Žalm 49, 1-14 
 
Pro předního zpěváka. Pro Kórachovce, žalm.  
 
Slyšte to, všichni lidé, všichni obyvatelé světa, naslouchejte,  
ať jste rodu prostého anebo urození, boháči i ubožáci.  
Moje ústa budou vyhlašovat moudrost, mé srdce bude rozjímat o rozumnosti.  
Nakloním své ucho ku příslovím, při citeře předložím svou hádanku i výklad.  
Proč bych se bál ve zlých dnech, když mě obklopují zvrhlí záškodníci,  
kteří spoléhají na své jmění a svým velkým bohatstvím se chlubí?  
Nikdo nevykoupí ani bratra, není schopen vyplatit Bohu sám sebe.  
Výkupné za lidský život je tak velké, že se každý musí provždy zříci toho,  
že by natrvalo, neustále žil a nedočkal se zkázy.  
Vždyť vidí, že umírají moudří, hynou stejně jako hlupák nebo tupec a své jmění zanechají jiným.  
Ti však myslí, že tu jejich domy budou věčně, jejich příbytky po všechna pokolení, svými jmény 
nazývají role.  
Ale člověk, byť byl ve cti, nemusí ani noc přečkat; podobá se zvířatům, jež zajdou.  
To je cesta těch, kdo bláznovství se drží; za nimi jdou ti, kdo si libují v jejich řečech. -Sela- 
 
2. čtení: Mt 16, 21-27 
 
Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, 
velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat: „Buď 
toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže stát!“ Ale on se obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z cesty, satane! 
Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!“ 
 
Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj 
mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, 
nalezne jej. Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk 
svůj život zpět? Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí 
každému podle jeho jednání. 
 
 
Milé sestry a bratři, přátelé, hosté, 
 
Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? Jinak řečeno: Nač je to úsilí, 
které je popsáno slovy „získá, získat, získávání“. Nač je získávání? Život jako získávání. Život jako 
nabývání, skladování, hromadění, zvětšování... Proč vlastně a nač? To je téma, které je před náš sbor 
- i každého osobně, postaveno v otázce vybraného verše v poslední den roce na rok příští, tedy rok 
2022. Tuto otázku jsme zaslechli v kontextu delšího novozákonního oddílu.  
 
Pokud bychom měli uvažovat nejprve v souvislosti Žalmu 49 (dnešní 1. čtení), tak tím získáváním je 
skutečně myšleno bohatství hmotné. Ale pozor, nejde jen o bohatství jako takové. Tam, v Žalmu 49, 
je bohatství charakterizováno pýchou, spoléháním na jmění. Pak je bohatství skutečně zdrojem 
ohrožení pro druhé. Žalmista říká: „Stali se z nich zvrhlí záškodníci“. V tom případě bychom možná 
mohli uvažovat o mafii, která drží v područí celá města nebo i státy. Žalmista je člověk, který zřejmě 
učinil zkušenost, že ho takoví lidé zastrašovali. Říká ale, že se jich bát nebude. Další neblahou 
charakteristikou „spoléhačů na bohatství“ jsou jejich domy – respektive zase to, jak o nich smýšlejí, 
co pro ně znamenají, s čím a jak si je staví. S velkou pompou a s tím, že ty jejich domy tu snad budou 



věčně. A v posledu. Je tu žalmistou popsána snaha ve stejném duchu – a sice, udělat si nějaký pomník. 
Pojmenovat po sobě role, tedy pole, nebo podle kralického překladu celé krajiny. 
 
Píseň, kterou zpívá Kórachovec, tento Žalm 49, mají slyšet všichni lidé, je určena celému světu. Je to 
píseň vyučující a poukazuje jednak na vysokou cenu člověka, života jako takového, „nikdo nemůže 
vyvážit život svého bratra, druhého člověka penězi, a jednak je připomenuta pomíjivost života člověka. 
Život je tedy nevyčíslitelné ceny a zároveň je velmi krátký. Člověk sám nedisponuje možností si 
zajistit třeba jen jeden den – to prostě není v našich rukou. (Musel jsem si vzpomenout na Petra 
Valdese, který přehodnotil svůj dosavadní život a začal se postupně zbavovat svého velkého majetku. 
Nakonec v době hladomoru skutečně rozdal všechno. To už má přeložené evangelium do lidem 
srozumitelné řeči a zakrátko se Valdes, ničím nezajištěn, vydá do světa kázat evangelium. Založí tak 
nesmírně vitální kazatelské hnutí – hnutí Valdenských. 
 
Tyto myšlenky o zneužitelnosti bohatství, o ceně života a jeho pomíjitelnosti jsou stále aktuální k naší 
pozornosti. Protože také my jsme často jakoby obklopeni tím myšlením vyzískat co možná nejrychleji, 
co nejvíce a bez ohledu na druhé. Získávání je tlakem i naší doby – žijeme ve městě, kde se mnoho 
věcí točí kolem prodeje a nákupu, a tak to na nás působí možná ještě víc, než třeba někde v zapadlé 
vísce. 
 
V žalmu jsme zaslechli závěrem, že to smýšlení je jakousi cestou. Když byla zmínka o mafii, ona 
representuje takový vrchol pyramidy zla. Ale jedná se o cestu – a tedy o směřování kroků člověka.  A 
slyšeli jsme, že tato cesta má své následovníky, že má své posluchače, a tedy že se jedná o určitou 
životní filozofii. Nachází si své stoupence a v tomto smyslu to tedy není neúspěšná filozofie. Lidem 
úspěšným se jaksi samozřejmě projevuje úcta. O lákavosti této cesty netřeba se asi šířit. 
 
Jak odlišně zní to pozvání Ježíšovo, pozvání na cestu nezajištěnosti, pozvání, které pro první 
učedníky znamená opustit jejich rybářské sítě, všeho nechat a jít za Ježíšem jako Kristem a 
Pánem. 
 
A dnes jsme začali evangelijním slovem: „Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí 
jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen.“ 
 
Do této chvíle učedníci cestují jako potulní kazatelé po Judsku i Galilei, po Samařsku i Desetiměstí. 
Jsem přesvědčen, že prožívali velmi intenzivně, že to, k čemu byli Ježíšem přizváni, má smysl. Vždyť 
byli účastni toho, jak Ježíši naslouchaly zástupy,  byli u toho, když otevíral oči slepým a když pomáhal 
trpícím. Také zažili, když se posedlý člověk začal chovat zcela normálně. Znali ženy, které byly dříve 
nevěstkami, ale po setkání s Ježíšem se změnily. Slyšeli, jak jejich Pán a Mistr mluví s lidmi a odkrývá 
jim podstatu Písma. A i při těch všech obtížích, které každý cestovatel v tehdejší době musel snést, 
jsou naplněni radostí a dospějí až do chvíle, kdy v Ježíši rozpoznají Mesiáše. Petr to Ježíši vyzná u 
Cesareje Filipovy: „Ty jsi Mesiáš – Syn Boha živého.“ 
 
A najednou je tu změna. Ježíš svým učedníkům ukazuje, že ten jeho úkol je spojen i s utrpením, ba 
smrtí, a, i když Ježíš mluví i o vzkříšení, přeci jen tím hlavním sdělením je: „Ta má cesta, Petře, Jene, 
Jakube…, nemůže teď uhnout někam do bezpečí, nelze se odstěhovat na venkov a tam realizovat to 
Boží království v uzavřené komunitě. Evangelium musí být sdíleno a konáno – má to v povaze, i 
kdyby to vyvolalo odpor. I kdyby se tím někteří cítili ohroženi a nakonec použili všechny prostředky 
k jeho umlčení.“ 
 
Tak se to děje na mnoha místech naší Země – tak se to dělo i u nás v dobách tmy. Že pouze zvěstování, 
nic jiného, vyvolávalo odpor úřadů. I tento sbor si tím v padesátých letech minulého století prošel. 
Stejné, ba ještě horší, to je dosud v některých zemích. Právě cesta ústrků, nepřejícnosti i lidské zloby 
je jakýmsi testem smyslu a pravosti. A tímto testem Ježíš má projít a učedníci to mají vědět a počítat 



s tím. Ježíšova cesta není laciný slib. Není to zahrnutí jen nějakými krásnými pocity, není to úspěch 
u lidí. Ten může nastat, ale Ježíš k němu měl rezervovaný postoj. I k tomu obdivu zástupů. Ježíš je 
Mesiáš, Syn Boha živého. On bude kráčet Boží cestou až do smrti kříže a až k vítězství třetího dne. 
 
A učedník Kristův, učednice Kristova, toto vědomě přijímají, přijímají ve víře, že každá strast je 
cestou do radosti. A patří to k té cestě Krista. Není to jejím popřením.  
 
Naše přirozená reakce se podobá té reakci Petrově. Když Ježíš mluví o utrpení, tak říká: „Buď toho 
uchráněn Pane, to se ti nemůže stát!“ Je to nám lidem vlastní reakce. Velmi často neumíme přijmout 
to, co je později v oddíle pojmenováno jako kříž (nebo nesení kříže), a přesto to je klíčová (a radostná) 
zvěst evangelia. Totiž že ani to utrpení neruší smysl naší cesty víry. „Ani smrt mne nezaráží...“, jak 
zpíváme. A já doplňuji: „mám-li Krista.“ 
 
Ježíš se ohradil a to velmi razantně větou: „Jdi mi z cesty satane. Jsi mi kamenem úrazu, protože Tvé 
smýšlení není z Boha, ale z člověka.“  Na jedné straně se tu ukazuje, že Petr svého Pána miloval. 
V této chvíli ale neviděl dál. Nechápal, že Bůh ve své lásce k člověku překračuje všechny nám lidem 
tak vlastní limity. Že Ježíš skutečně musí jít do Jeruzaléma. Tam, kde má být Hospodin vyznáván v 
Duchu a v pravdě a kde vítězily v jeho době právě všelijaké mocenské zájmy. Kde ti, kdo měli 
ukazovat na živého Boha a pečovat o jedinečné svědectví víry v jediného Boha, skutečně živého, 
povětšinou podlehli tomu principu získávání. (Proto Ježíš zpřevrací stoly penězoměnců. Aby tak 
symbolicky vyjádřil, že zde se již pravá bohoslužba nekoná. Že byla vyprázdněna a zmechanizována. 
Z živé víry se stalo mrtvé náboženství, které i z Boží ochrany a pomoci činí jen artikl, který si musí 
člověk zakoupit. Něco, co zde v chrámě, v Jeruzalémě, dostane za příslušný obnos.) Vše ještě 
zvýrazňovala ta honosnost chrámu, který dal vystavět Herodes Veliký. A aby se židům zavděčil, jako 
takový populista své doby, dal ho snad i zvenku pozlatit. Tento chrám byl ale vystavěn na skutečném 
utrpení mnohých lidí a pro mnohé se stala i ona bohoslužba drahou a nedostupnou. Každý úkon byl 
zpoplatněn. Nakonec se situace opakovala i ve středověku. Také křesťanství je v tom nebezpečí stále. 
A promýšlejme i dnes, zda jako církev nejsme ve stejném nebezpečí. 
 
Petr dostává odpověď, která zní v originále stejně jako Ježíšova výzva k následování: „Jdi za mnou, 
za mne!“ Někteří tuto část interpretují tak, že ono „obrátil se a řekl Petrovi“ je vlastně obrácení se 
zády k tomuto učedníku. Krom jasného odmítnutí jako překážky na cestě spásy, je to možno chápat 
jako nové vyzvání. Pojď za mnou! Slova o satanovi jsou sice velmi ostrá, ale neznamenají, že by byl 
Petr personifikací zla. Ten Petrův návrh je však překážkou, neboť je pokušením. Svědčí to o zápase, 
kterým Ježíš prochází. Podobá se to pokušení z pouště, kde si Ježíš prochází nezbytnou přípravou na 
službu zvěstování. 
 
Také v našem životě se pokušení vrací. Jsme takto rozhodní a umíme rozlišit, co nás může svést z 
cesty následování? Znovu je nám připomenuto, jak rafinovaně přichází ten, který byl nazván 
nepřítelem lidské duše. Právě pro nás je zde odhalen tento svod. Zde má tento svod háv starosti o 
Ježíše a formu rozhodné obrany před nepřízní osudu. 
 
Jenže. Kde potom je přijetí Boží vůle, byť by ta jeho vůle s námi byla skrze protivenství, skrze 
zkoušky života? Není nakonec na začátku té cesty široké, té cesty, která vede do záhuby a je vedena 
snahou zajistit se po všech stránkách – i nábožensky; není nakonec na jejím začátku právě tento svod? 
Svod vybrat si snadnou cestu, kde by nás nic neohrožovalo, netrápilo a vše bylo zajištěno? Kde se 
nenese žádný kříž, kde je tento koncept nesení kříže odmítnut a kde se všech křížů naopak chceme 
zbavit? Kde se nemusíme omezovat a už vůbec ne sebezapírat, kde nás lidé uznávají, kde nám všude 
tleskají a provolávají slávu? Kde nás nepotkávají pokušení prostě proto, že už došlo ke ztrátě smyslu 
rozlišit mezi dobrem a zlem – jinými slovy, koncept cesty jež není cestou s Ježíšem? 
 



My smíme slyšet i dnes od toho, který je sám životem v plném slova smyslu: „Kdo chceš jít za mnou, 
zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“ Podle podání Markova se Ježíš v tuto chvíli obrátil 
k celému zástupu. A on to je takový Ježíšův program. Zapřít sebe je opakem zapření Krista. Podle 
tohoto verše nelze Ježíše následovat bez kříže. Není možné pojmout křesťanství jako jednoduché 
prožívání života. Jako přijímání jen toho, co dobrého nám život přináší – bez rizika, bez přiznání se 
ke Kristu a jeho cestě a bez faktického nesení svých křížů. Lukáš dodá, že nést kříž máme 
každodenně. To nezní příliš lákavě. Zde odbočím. Když jsem poslouchal novoroční projev premiéra 
Fialy, bylo mi sympatické, že tam nebylo ono slibování. Že šlo spíše o seznámení s realitou, která se 
nám možná neposlouchá dobře, ale přesto je zde něco velmi nadějného. A sice, každý se má 
aktivizovat, každý by měl přispět, něco obětovat. Nepůjde to snadno. (Parafrázuji.) 
 
Zpět ale k oddílu a našemu verši, a to už na závěr: Ještě před ním zazní parafráze na vojenské pravidlo. 
Vyjadřuje starou vojenskou zkušenost, že v bitvě má šanci ten , kdo se postaví nepříteli čelem a bojuje. 
Přežije ten, kdo nemá strach o svůj život. Kdo se bojí o život, kdo hledá, jak se zachránit, ten odkryje 
nepříteli záda a doplatí na to. Kdo se nebojí smrti, může vyváznout. 
 
Ježíšova parafráze této vojenské moudrosti má však hlubší význam: Kdo hledá a žije život, který má 
smysl, může na to doplatit. Nebývá to způsob, jak se vždy dožít dlouhého a klidného stáří. Kdo však 
takto paradoxně přišel o život, protože mu šlo o život, který má smysl, ten pravý život najde (a to i 
ve smrti). Navzdory smrti našel něco, co tomu jeho životu dalo smysl, který mu ani smrt nemůže vzít. 
Protože považme:  Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí?  
 
Amen. 
 
 

(Novoroční kázání, Sbor Bratrské jednoty baptistů v Liberci 2. 1. 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


