
14. 3. 2021 „HORLIVOST PRO TVŮJ DŮM“ 

Blíží se Velikonoce a tak vám přečtu z Bible, co Ježíš udělal J 2,13-17. Ježíš je cele v tom co je jeho 

Otce (tak jako když mu bylo 12 let a ztratil se rodičům a našli ho v chrámu) a co my, ty a já? Jsme 

horliví? 

To co nás jako první napadne na začátku života víry jsme určitě byli. B. slovo nám říká Žid 6,11 

„Toužíme však, aby každý z vás tuto horlivost projevoval až do konce, kdy se splní naše naděje.“ 

Autor listu povzbuzuje církev ve verši 10 „Bůh není nespravedlivý, aby zapomněl na vaši námahu a na 

lásku, kterou jste prokázali jeho jménu, když jste sloužili a dosud sloužíte svatým.“  

Vidíme, že horlivost se má projevit ve vztahu k Bohu i lidem, církvi. 

Jestli jsme horliví ……. to možná lépe posoudí a řeknou o nás druzí. Tak jako to řekl apoštol Pavel o 

sboru 2 Kor 8, 2 Kor 9, 2 „ Z nám přece vaši ochotu, díky níž se mohu chlubit….Vaše horlivost zatím 

podnítila mnohé“. Šlo o sbírku, která inspirovala druhé. 

A na jiném místě říká 2 Kor 8,7 „Když ve všem tolik vynikáte – ve víře, ve slově, v poznání, v největší 

horlivosti i lásce….“ 

Stejně tak já jako Pavel vám „ nic nepřikazuji, chci jen vyzkoušet upřímnost vaší lásky zmínkou o 

horlivosti druhých.“ 2 Kor 8,8 

Horlivost má také velké zaslíbení 2 Par 15,15 čteme o shromáždění, obětních darech a smlouvě 

uzavřené za panovníka Ásy mezi Hospodinem a Izraelem „ Všechen lid se z té přísahy radoval, 

protože přísahal celým srdcem. Hledali ho s veškerou horlivostí, a Hospodin se jim dal najít a dopřál 

jim odpočinutí ze všech stran.“  

Často je spojována s modlitbou, jako když se církev modlila vytrvale za Petra, který byl ve vězení Sk 

12,5.“ Horlivost- vytrvalost. 

Horlivost ve vztahu k lásce je překládána jako vroucnost 1 Pt 1,22 „Když jste poslušností pravdě skrze 

Ducha svatého očistili své duše k bratrské lásce bez přetvářky, vroucně se navzájem milujte z čistého 

srdce.“ A 1 Pt 4,8 „Především k sobě mějte vroucí lásku, neboť láska přikrývá množství hříchů.“ 

Horlivost Boha je sžírající úsilí, jehož kořenem je svatost. Láska bezvýhradná, žárlivá, - odraz 

v Desateru Ex 20,1-17. 

Synonyma pro horlivost jsou také zapálení, zanícení, nadšení, elán, zaujetí, entuziasmus, ale také 

žárlivost, zánět, nenávist. Odtud je vidět že jde o Horlivost je silné, intensivní hnutí mysli, +/-. 

Vidíme tedy, že naše touha se může stát škodlivou. Tak jako se to stalo Židům a jejich duchovním 

vedoucím. Jak daleko může být od pravdy ten, kdo si je jist tak sám sebou!  Příkladem na může být 

Pavel, který pronásledoval církev, nebo Petr, který použil násilí Getsemanské zahradě. To je možná i 

důvod, proč jsme my ztratili touhu po horlivosti. Že jsme my sami udělali chyby, nebo někdo druhý 

způsobil naši obavu být horliví.  

Má-li být horlivost kladným úsilím zasazujícím se o čest a slávu Boží, nebo usilující o spásu lidí, musí 

být její kořen svatý. 

Horlivost Boha je sžírající úsilí, jehož kořenem je svatost. Láska bezvýhradná, žárlivá, - odraz 

v Desateru Ex 20,1-17. 

Ale bez horlivosti, bez srdce nebude naše svědectví vonět vůní Kristovou. Ale jakou naopak uděláme 

Radost Otci a posuneme se v jednání od Mt 21,23-31 k horlivosti. 



Bez horlivosti nemůžeme trvale vítězit, ale s horlivost vede k úplnému vítězství! Jako v příběhu krále a 

Jóaše a proroka Elíši 2 Kr 13, 14-19. Potřebujeme poslušnost z lásky a horlivost v lásce! 

 


