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Jak! duchovní "ivot pro"íváme? Jsme ka"d! den blí"e svému Pánu? Nebo ná# vztah ustrnul, 
$i se od n%ho dokonce vzdalujeme? 

V p&edná#kách modlitebního t!dne, které práv% dr"íte a je" nesou název „Na cest% za Je"í-
#em“, bude zam%&ena pozornost na o"ivení a k&es'ansk! "ivot – tedy na to, jak je mo"né pro"ívat 
"iv!, #'astn! a uspokojiv! vztah s Bohem. Nevynechejme proto ani jeden den p&i $tení t%chto 
p&edná#ek, proto"e mohou oslovit na#e srdce. 

První sobotu se posadíme p&ed Je"í#em a budeme naslouchat, jak v kázání na ho&e radí k&es-
'an(m, jak mají "ít. B%hem dal#ích p&edná#ek budeme s kazatelem Larrym Lichtenwalterem 
prozkoumávat, kdo vlastn% jsme, pro$ d%láme to, co d%láme, a pro$ na tom zále"í. P&i pohledu 
na praktické zále"itosti k&es'anského "ivota – jako je materializmus, sexualita, zábava, mezi-
lidské vztahy, opravdovost a $estnost – se budeme zam%&ovat na to, jak Duch svat! doká"e ob-
novit a o"ivit ty, kdo jsou ochotni nechat se jím vést. Celé téma o o"ivení a k&es'anském "ivot% 
zavr#í p&edná#ka, kterou napsala Ellen Whiteová. 

Pokud ve svém domov% máte malé d%ti (nebo pokud sami máte rádi hezké p&íb%hy), nem%li 
byste vynechat $tení pro d%ti p&i modlitebním t!dnu, které napsal Saustin Mfune. 

S p&áním Bo"ího po"ehnání pro chvíle, kdy se jako celosv%tová rodina církve 
budeme setkávat ke studiu a modlitbám b%hem leto#ního t!dne modliteb,

Modlitební t!den s HopeTV
Sledujte p&ímé p&enosy ve$er( modlitebního t!dne  

ve vysílání HopeTV od ned%le do pátku (3. a" 8. listopadu 2013) v 19.00 hodin: 
shrnutí tématu – povzbuzení – modlitby – on-line spole$enství.

T)* N. C. W+,-./, 01)*-)*2 G)/)34,/5 6./7)3)/8)
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V lo!ském roce jsem pro"il krásn# zá"itek, kdy" 
jsem poprvé v "ivot$ %el podél Galilejského jezera. 
Stál jsem na b&ehu a sledoval tuto dávnou vodní 
plochu a zelené kopce, které ji obklopují. Dokázal 
jsem si snadno p&edstavit, jak zde vypadal "ivot 
p&ed dv$ma tisíci lety, kdy" Je"í% chodil po b&ehu. 
P&edstavoval jsem si, jak zde stojí v ranním slunci 
a lidé r'zného v$ku, kte&í se shromá"dili, se sna"í 
dostat co nejblí"e.

Je"í% v$d$l, "e zástup je p&íli% velk# a nem'"e 
se vejít na skalnat# b&eh. Proto odvedl lidi zpát-
ky k úpatí hory, kde strávil noc modlitbami za 
své u(edníky. Po celono(ním modlitebním zá-
pase Je"í% povolal u(edníky, „modlil se za n$, 
dal jim nau(ení, vlo"il své "ehnající ruce na je-
jich hlavy a tím je odd$lil pro slu"bu evangelia“  
(MN 10). Je"í% v$d$l, "e pro u(edníky nastává 
(as, kdy se budou stále více zapojovat do díla, aby 
v n$m byli schopni pokra(ovat, a" bude vzat do 
nebe. Znal jejich slabé i silné stránky, a „i kdy" se 
jejich víra tak t$"ko rodila, op$tovali Kristovu lás-
ku. Je"í% v nich vid$l mu"e, kte&í se nechají vycho-
vat a p&ipravit pro jeho velké dílo“ (MN 10). Je"í% 
také v$d$l, "e podobn$ jako cel# izraelsk# národ, 
byli i oni oklamáni u(ením duchovních v'dc'  
o Mesiá%i a o jeho poslání. Proto se sna"il otev&ít 
jejich o(i, aby poznali pravdu.

Zpátky na úpatí hory

Je"í% a jeho u(edníci jsou op$t na horské strá-
ni. Jsou obklopeni velk#m zástupem lidí, kte-
&í dychtiv$ hledají ve svém "ivot$ n$co lep%ího.  

P&i%li z Galileje, z celého Judska i Jeruzaléma. Ti-
to lidé se doslechli o v#jime(ném u(iteli a lé(iteli  
a doufali, "e práv$ on snad bude tím dlouho o(e-
kávan#m Mesiá%em, kter# je kone(n$ osvobodí 
od )íman'. V myslích si n$kte&í h#(kali p&edsta-
vu slávy, moci, bohatství a nádhery svého národa 
a doufali, "e se Je"í% prohlásí za krále. Mo"ná si 
p&edstavovali dal%í dny plné hojnosti a pohody. 
Poté, co Je"í% vystoupal na úbo(í hory, posadil se 
do hebké zelené trávy. U(edníci cítili, "e se stane 
n$co neobvyklého. Semkli se proto t$sn$ kolem 
n$ho. Ostatní lidé v zástupu dychtiv$ o(ekávali, co 
Mistr &ekne – a netu%ili, "e tím obrátí jejich sv$t 
úpln$ naruby. 

Sv!t obrácen" naruby

„Blaze chud#m v duchu, nebo* jejich je králov-
ství nebeské,“ za(al mluvit Je"í%. „Blaze tich#m, 
nebo* oni dostanou zemi za d$dictví. Blaze t$m, 
kdo hladov$jí a "ízní po spravedlnosti, nebo* 
oni budou nasyceni“ (Mt 5,3.5.6). Znamená 
to snad, "e B'h po"ehná chudé, tiché, "íznivé  
a hladové? Podle zákoník' a farize' rozhodn$ 
ne, proto"e podle nich byli trpící lidé h&í%níky, 
a proto na nich spo(ívalo prokletí. Tito v'dco-
vé u(ili „naukám, je" jsou jen p&íkazy lidsk#mi“ 
(Mt 15,9), které vyvolávaly spoustu následného 
utrpení, proto"e lidé se sna"ili dodr"ovat bezpo-
(et pravidel, zákon' a p&edpis', je" po nich tito 
fale%ní u(itelé vy"adovali. Je"í% v%ak zd'raznil 
to nejd'le"it$j%í – potvrdil nem$nnost Bo"ího 
zákona a sou(asn$ podtrhl, "e dodr"ování litery  

PRVNÍ SOBOTA
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zákona nesta(í. „Nebo* pravím vám: Nebude-li 
va%e spravedlnost o mnoho p&esahovat sprave-
dlnost zákoník' a farize', jist$ nevejdete do krá-
lovství nebeského“ (Mt 5,20). 

P&edstavme si, jak# údiv musela tato slova 
v zástupu vyvolat. Kdo tedy bude moci vejít do 
nebeského království? Je"í% strhává obal vn$j%í-
ho chování a odhaluje niterné pohnutky lidské-
ho srdce. „Sly%eli jste, "e bylo &e(eno: ‚Nezcizo-
lo"í%.‘ Já v%ak vám pravím, "e ka"d#, kdo hledí 
na "enu chtiv$, ji" s ní zcizolo"il ve svém srdci“  
(Mt 5,27.28). A Je"í% pokra(uje nep&íjemnou 
sondou do problém' s rozvody, p&ísaháním a ná-
silím a zd'raz!uje skute(nou %lechetnost a lásku 
k nep&átel'm. 

Reforma a o#ivení

Je"í% se sna"í reformovat ka"dodenní "ivot sv#ch 
následovník'. Chce p&inést do jejich srdcí nebeské 
principy, které by je o"ivily. Nejd'le"it$j%í je, jak#m 
zp'sobem své nábo"enství pro"íváme. Tato zku%e-
nost by m$la b#t na prvním míst$ – zvlá%t$ v do-
b$, kdy procházíme záv$re(n#mi dny pozemsk#ch 
d$jin. Ellen Whiteová k tomu &íká: „Na%e úsilí je  

neúm$rn$ slabé v porovnání s nebezpe(nou do-
bou, kterou procházíme. +asto nás ovliv!ují p#cha, 
po"itká&ství, vla"nost a bezbo"nost, je" nás obklo-
pují. Jen málokdo si uv$domuje, jak je d'le"ité vy-
h#bat se v%emu, co naru%uje ná% k&es*ansk# "ivot. 
P&i volb$ prost&edí a situací, které v "ivot$ pro"ívá-
me, by nejd'le"it$j%ím kritériem m$l b#t duchovní 
prosp$ch“ (5T 232). 

Kristus nám chce b#t nablízku. V"dy* to byl 
On, kdo zformoval (lov$ka a o"ivil ho dechem 
"ivota. A stále se sna"í p&etvo&it srdce a mysli 
svého lidu do své vlastní podoby. Doufá, "e do-
ká"e o"ivit své d$ti vdechnutím nebeského po-
"ehnání. Pot&ebujeme dnes duchovní o"ivení  
a reformaci? Je"í%ovo kázání na ho&e je ur(eno pro 
nás, stejn$ jako pro poslucha(e p&ed dv$ma tisíci 
lety. Ellen Whiteová napsala: „Ka"dá v$ta z kázání 
na ho&e je drahokamem z klenotnice pravdy. Zá-
sady vyslovené v tomto kázání platí pro v%echny 
v$ky a jsou ur(eny v%em lidem. S bo"skou mocí 
vyjád&il Kristus svou víru a nad$ji, kdy" ozna-
(oval jednu skupinu lidí po druhé za blahosla-
vené, proto"e si vyp$stovali správné povahové 
rysy. Ka"d#, kdo vírou "ije jako Pán Je"í% – Dárce  
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"ivota, m'"e dosáhnout cíle, vyt(eného v jeho slo-
vech.“ (MN 7) 

Jak m$#eme pro#ít o#ivení?

Ná% Spasitel chce naplnit na%e srdce, domovy 
a sbory pokojem a radostí, které vládnou v nebi. 
Pe(liv#m studiem jeho kázání, které zaznamenal 
Matou% v 5., 6. a 7. kapitole, získáme návod pro 
duchovní o"ivení a k&es*ansk# "ivot. Je v n$m na-
prosto z&eteln$ a p&ímo odhaleno, co znamená b#t 
podobn# Kristu. Jsou v n$m p&edstaveny hodnoty, 
které tvo&í základ Bo"ího charakteru a jeho záko-
na – (estnost, (istota, laskavost, nesobecká láska, 
%lechetnost a v$rnost. Ná% pohled zam$&uje v#%e 
nad horizont tohoto do(asného a h&í%ného sv$ta. 
Nemáme se pachtit po pozemském bohatství, kte-
ré „ni(í mol a rez a zlod$ji je vykopávají a kradou“ 
(Mt 6,19). Spasitel nás vybízí, abychom si ukládali 
„poklady v nebi“ (Mt 6,20), je" vydr"í v$(n$. Ne-
máme také usilovat o získání moci v tomto sv$t$. 
Je"í% &íká: „Tak a* svítí sv$tlo va%e p&ed lidmi, aby 
vid$li va%e dobré skutky a vzdali slávu va%emu  
Otci v nebesích“ (Mt 5,16). Kdy" p&ichází trápení 

a obavy o (asné pot&eby, Je"í% nás vybízí, abychom 
se nestrachovali o to, „co budeme jíst, co budeme 
pít a co si budeme oblékat“. V"dy* ná% nebesk# 
Otec p&ece ví, co pot&ebujeme. Máme hledat p&e-
dev%ím „jeho království a spravedlnost, a v%echno 
ostatní nám bude p&idáno“ (Mt 6,31–33). 

Plnohodnotn" #ivot k%es&ana

Jak je poselství kázání na ho&e prosté, a p&itom 
hluboké! Jak jednozna(né, a p&itom podn$tné! Ja-
k#m zp'sobem tedy m'"eme pro"ívat plnohod-
notn# "ivot k&es*ana? Tím, "e Bohu a jeho králov-
ství dáme v "ivot$ první místo. Tím, "e se budeme 
ka"d# den sytit Písmem (J 6,53–58) a odd$líme si 
(as k rozhovoru s Bohem. Ka"dodenní sbli"ování 
s Bohem (etbou Písma a modlitbami nám pom'"e 
vybudovat si neochv$jnou d'v$ru, "e On zná pro 
ná% "ivot tu nejlep%í cestu. Budeme jej pak chtít 
následovat, kam nás povede. Budeme chtít slou"it 
druh#m lidem stejn$ jako Je"í%. Budeme p&iná%et 
svému okolí nad$ji a uzdravení. Uv$domíme si ta-
ké, jak bezv#znamné jsou hodnoty tohoto sv$ta,  
a to nás povede k vypráv$ní nádherného p&íb$hu 
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Kdy" m$l Albert Einstein p$t rok', poprvé spat-
&il kompas. Zaujala ho jeho st&elka. A* star#m p&í-
strojem jakkoli t&ásl a to(il s ním ve snaze nasm$-
rovat st&elku nov#m sm$rem, ta se v"dy vrátila do 
p'vodního sm$ru a ukazovala na sever. To musí 
b#t zázrak, pomyslel si. Einstein rád vypráv$l tento 
p&íb$h o okam"iku, kdy poprvé vnímal, "e za tím-
to jevem je „n$co ukryto“. Na základ$ této zku%e-
nosti za(al tento zvídav# chlapec studovat „ukryté 
síly“ a stal se v#znamn#m fyzikem, kter# mimo 

jiné objevil to, co lidé nedokázali spat&it o(ima – 
tajupln# vztah mezi energií a hmotou, neviditelné, 
které ur(uje to viditelné. 

'ivot s Je#í(em

Pavel pova"oval "ivot s Je"í%em za zázrak. Nevi-
ditelné skute(nosti hrály roli v nejhlub%í struktu&e 
jeho "ivota – tam, kde vznikají my%lenky, kde se 
tvo&í hodnoty a rodí rozhodnutí. Neviditelné síly 

NED!LE

"IVOT,  
TO JE PRO MNE KRISTUS
 

o spasení. Zárove! s tím pocítíme touhu zv$stovat 
„poselství t&í and$l'“ ze Zjevení 14 celému sv$tu. 
Za(neme „v$(n#m evangeliem“ a budeme pokra-
(ovat v#zvou k uctívání toho, „kdo u(inil nebe, 
zemi, mo&e i prameny vod“ (Zj 14,6.7).

Apo%tol Pavel pí%e: „Ale jak mohou vz#vat to-
ho, v n$ho" neuv$&ili? A jak mohou uv$&it v toho, 
o kom nesly%eli? A jak mohou usly%et, není-li tu 
nikdo, kdo by ho zv$stoval?“ () 10,14). Jedním  
z nejvíce vzru%ujících a obohacujících aspekt' pl-
nohodnotného "ivota k&es*ana je p&ednost sdílet 
se o Je"í%i s ostatními lidmi – a* ji" na%imi slovy, 
nebo (iny. Zkusme b$hem tohoto t#dne modliteb 
trávit (as s Bo"ím slovem a poctiv$ v n$m hledat 
Bo"í poselství pro dne%ní dobu. Vy(le!me si (as 
k modlitbám a "ádejme Boha o po"ehnání, které 
nám chce ud$lit a je" získáme v plnosti p&i Kristo-
v$ brzkém p&íchodu. 

Otázky ke spole)nému p%em"(lení

1. Jakého Mesiá%e o(ekávali "idé? Jak se jejich o(e-
kávání li%ilo od na%eho dnes, kdy (ekáme druh# 
Krist'v p&íchod?

2. Jak#mi zp'soby se Je"í% sna"il zm$nit my%lení "i-
dovského národa? Jak#mi zp'soby se sna"í dnes 
p&etvo&it nás? 

3. Co je základem Bo"ího zákona a jak na n$m m'-
"eme stav$t?

4. Co znamená pro"ívat duchovn$ obnoven# k&es-
*ansk# "ivot? Jak m'"eme pro"ít tuto obnovu?

T!" N. C. W#$%&', 
()!"%!"* G!'!+,$'- .&'/!+!'0!

Pou#ité zkratky knih Ellen Whiteové:

MN My%lenky o nad$ji T Testimonies for the Church
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v hloubi jeho nitra utvá&ely jeho povahu. V%ichni, 
kte&í ho potkávali, vid$li, "e v jeho "ivot$ p'sobí 
Bo"í milost. Jak tento proces probíhá? Pavlovo vy-
sv$tlení je jasné a jednoduché: „V"dy* nás má ve 
své moci láska Kristova“ (2K 5,14). Slovo, je" je p&e-
lo"eno jako „má ve své moci“, znamená také sev&ít, 
obklopit, ovládat a omezovat. Pavel tedy nazna(uje, 
"e nás Kristova láska dr"í v sev&ení. Toto p'sobení 
v%ak v "ádném p&ípad$ není statické – je dynamic-
ké a mocné. 

'ivot, to je pro mne Kristus 

P&edstavte si jízdu raftem ve zp$n$n#ch pe&ejích 
rozbou&en#ch vod n$jaké &eky. Proud &eky vás "ene 
mezi skalními útesy. Nem'"ete plout proti proudu, 
nem'"ete se zachytit strm#ch útes' a vy%plhat na 
b&eh. Proud vás táhne p&esn$ vymezen#m sm$rem. 
Není mo"né zastavit, oto(it se nebo vystoupit. Mu-
síte divokou jízdu vydr"et a" do konce. P&edstavte 
si, "e vás obklopuje Kristova láska podobn$ jako 
skalní útesy. Nem'"ete se odch#lit ani napravo, 
ani nalevo. P&edstavte si, "e vás jeho láska pohání 
vp&ed jako siln# proud vodního toku a nem'"ete 
z'stat stát na míst$. Taková láska vymezuje cel# 
vá% "ivot – v%echno, (ím jste a co máte. Tato láska 
ur(uje priority va%eho "ivota – vede vás vp&ed jen 
jedním sm$rem. Poskytuje jen jeden zdroj my%lení 
a jednání. A tím je Je"í% Kristus! Tuto zm$nu mo-
hou druzí lidé vid$t díky tomu, (ím jsme se stali – 
vztah s Je"í%em se projevuje navenek (2K 5,15.17; 
Fp 2,21; 3,7–14). Jedinou skute(ností, na kterou 
se Pavel zam$&oval – a" na jeho "ivotním obzoru 
nez'stalo nic jiného – byla Kristova láska. V$&í-
cím ve Filipis napsal: „,ivot, to je pro mne Kristus“  
(Fp 1,21). Je"í% pro n$j byl „severem“, na kter# se  
v ka"dé "ivotní situaci znovu a znovu nasm$rová-
val jeho duchovní a morální kompas. 

Jako bychom byli beze smysl$

U" jste n$kdy %li s labradorsk#m retrívrem k vod-
ní hladin$? Kdy" se spolu p&iblí"íte k okraji jezera 
(i &eky, pes za(ne skota(it. Kdy" vezmete n$jak# 
klacek a zato(íte s ním nad hlavou, bude okolo 
vás krou"it a skákat. Je tak trochu „mimo sebe“ – 

soust&ed$n#, o(ekávající a p&ipraven# sko(it a b$-
"et. +lov$k nemusí labradora u(it hledat a p&inést 
klacek – má to v krvi. Kdy" hodíte tento klacek, 
je%t$ ne" ho uvidí let$t vzduchem, u" pob$"í, aby 
ho chytil a p&inesl. Pavel napsal: „Jestli"e jsme si 
tedy po(ínali, jako bychom byli beze smysl', bylo 
to proto, "e to B'h cht$l“ (2K 5,13; p&eklad Petr'). 
Pokud to &ekneme jinak, jsme pohlceni, nad%eni, 
radikální, posedlí a beze smysl' – pro Krista. Stejn$ 
jako neomyln# instinkt vede labradora, i nás vede 
nezdolná vize a vá%e!. 

P&i bli"%ím zkoumání Pavlova "ivota vidíme, "e 
n$co neviditelného a mocného omezovalo to vi-
ditelné. T$"ce pracoval, n$kolikrát byl uv$zn$n, 
podstoupil bití, bi(ování a kamenování, nekone(né 
cestování kamenit#mi cestami, ztroskotal na mo&i, 
byl k smrti unaven#, pro"íval bolesti a bezesné no-
ci, celé dny byl o hladu, v zim$ bez oble(ení, den 
a noc strávil na vraku lodi ve vod$. Byl to jeho "i-
votní styl, kter# tvo&ila víra a v$rnost, jeho morál-
ní a duchovní rozhodnutí (2K 6,3–10; 11,22–33;  
Fp 3,7–10). Na pozadí viditelného chování a zku-
%eností z jeho "ivota zní velmi siln$ jeho vyznání, 
"e Kristova láska jej vede k tomu, "e u" ne"ije jen 
pro sebe. Poselství evangelia, priorita Bo"ího díla  
a úcta k Bohu vynikají v Pavlov$ my%lení a "ivot$ 
víc ne" cokoliv jiného. Pro Je"í%e je ochoten vyko-
nat cokoliv, zdarma, bez podmínek a limit', za ja-
koukoliv cenu. 

Ne#iji u# já, ale #ije ve mn! Kristus 

Jak#m zp'sobem doká"e Kristova láska pronik-
nout do vnit&ního sv$ta my%lení (lov$ka, do jeho 
pocit', hodnot a zálib? Jak se Je"í% m'"e stát silou, 
která (lov$ka tvaruje hluboko uvnit& a prom$!u-
je i jeho vn$j%í ka"dodenní "ivot? Pavlova vnit&ní 
orientace byla úzce propojena s tím, jak v srdci 
uchopil neviditelnou skute(nost Kristovy smrti  
a vzk&í%ení: „V"dy* nás má ve své moci láska Kris-
tova – nás, kte&í jsme pochopili, "e jeden zem&el 
za v%ecky, a "e tedy v%ichni zem&eli; a za v%echny 
zem&el proto, aby ti, kte&í jsou na"ivu, ne"ili u" 
sami sob$, n#br" tomu, kdo za n$ zem&el i vstal“  
(2K 5,14.15). Pavel hovo&í o Kristov$ zástupné 
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smrti za nás a vyjad&uje, co to znamená pro ná% 
"ivot: Proto"e Kristus zem&el, i my umíráme. Umí-
ráme sobeckému "ivotu. Umíráme "ivotu zam$&e-
nému na sebe. Umíráme vá%ním a h&ích'm, které 
nás zotro(ují. Umíráme hodnotám sv$ta a tomu, 
(eho si sv$t cení. Umíráme pohodln#m zvyklos-
tem na%eho ka"dodenního "ivota. 

Apo%tol Pavel pí%e: „Ne"iji u" já, ale "ije ve mn$ 
Kristus“ (Ga 2,20). Tato neviditelná skute(nost 
v%ak p&iná%í v "ivot$ k&es*ana viditelné zm$ny: 
„Kdo je v Kristu, je nové stvo&ení. Co je staré, po-
minulo, hle, je tu nové!“ (2K 5,17). Stáváme se no-
v#m stvo&ením, nov#mi lidmi – uvnit& i navenek. 
Máme nov$ nastavené priority. Ztratili jsme zájem 
o v$ci, kter#ch jsme si d&íve vá"ili, a p&ekvapiv$ si 
vá"íme nov#ch skute(ností. Tento obrat je neuv$-
&iteln#, nepochopiteln# – a p&ece skute(n#. 

Tuto prom$nu a obnovu na%eho vnit&ního sv$ta 
uskute(!uje milost a moc Ducha svatého (Tt 3,3–7; 
J 3,5–8; 1J 3,9). Je"í% se stává na%ím v#chozím bo-
dem. Od této chvíle "ijeme k jeho sláv$. 

D!lám to zdarma pro Je#í(e 

Turista, kter# jednou nav%tívil misijní stanici  
a vid$l sestru, jak obvazuje otev&ené rány malo-
mocn#ch, se s hr'zou odtáhl a zamumlal: „To bych 
nedokázal d$lat – ani za milion dolar'.“ Sestra se 
usmála a odpov$d$la: „Ani já bych to ned$lala za 

milion dolar'. Ale d$lám to zdarma pro Je"í%e.“ Co 
bychom m$li d$lat zdarma pro Je"í%e my? Nic? Ne-
bo v%echno? Existují n$jaké hranice, n$jaké pod-
mínky? Pro( bychom m$li d$lat pro Je"í%e v%ech-
no? Ná% "ivot m'"e b#t jedním velk#m zázrakem. 
A* pracujeme, nebo jsme na dovolené, a* jsme ve 
slu"b$, (i p&i odpo(inku, Je"í% si p&eje p'sobit v sa-
mém jádru na%í bytosti, aby se stal zdrojem na%ich 
my%lenek i (in'. 

Otázky ke spole)nému p%em"(lení

1. Jak# základ "ivota k&es*ana nám Pavel p&edsta-
vuje? Co je v n$m nejd'le"it$j%í? 

2. M'"eme dnes také pro"ívat zázra(né zku%enosti 
jako Pavel? Jak se to m'"e stát? 

L*++1 L#023!'4*$3!+ 
(+*0&5*$ 5-0! '!6 "5*0!3 $!3 7*.& 
.*8*3!$ %9&+: 5 B!++#!' S(+#';% 
5! %3,3< M#02#;*'. J! 3*.= "$&:-
2&$!3>? :@#3!$!? '* A'"+!4%&5< 
:'#5!+8#3<. S(&$: %! %5&7- 6!'&: K*32#! ?*7- 
(<3 %1'A. N!",5'& ()#7*$ (&5<)!'-, *91 :@#$ 
'* S3)!"&5>02&"'- :'#5!+8#3< 5 $#9*'&'%.=? 
B!7+B3:, ."! %$&:6- 7*.& "<.*' T!&$&;#0.= /*-
.:$31 * 5!"! I'%3#3:3 #%$,?%.>02 * *+*9%.>02 
%3:"#-.
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K&í" jako jednoduch# tvar nás provází na mnoha 
místech – m'"eme ho potkat na h&bitov$, v koste-
lech, na rozcestích, ve tvaru k&í"e jsou v%ak i ocasní 
k&ídla letadel, náu%nice a dokonce i logo hodinek 
%v#carské armády. Tyto p&edm$ty byly vytvarovány 
a zformovány do tvaru k&í"e. 

M'"e b#t i mysl (lov$ka zformována a vytvaro-
vána k&í"em? To neznamená, "e by lidsk# mozek 
m$l tvar k&í"e. Jedná se o mysl, která je duchov-
n$ a moráln$ vytvarována smyslem k&í"e. Takov# 
(lov$k zaujímá sebeob$tující a sebedávající postoj. 
Následuje Je"í%e Krista, kter# sám sebe zma&il pro 
jiné, vzal na sebe zp'sob slu"ebníka, poní"il se  
a „podstoupil smrt, a to smrt na k&í"i“ (Fp 2,8).

'ivot, kter" formuje k%í#

P&edstavme si "ivot (lov$ka, kter# je formován 
k&í"em. Takov# (lov$k volí cestu lásky, smí&ení  
a pokoje, sám sebe nesobecky ob$tuje pro dobro 
jin#ch. P&edstavme si „tvarování k&í"em“ i ve vzta-
hu k jin#m. Lidé si prokazují lásku, spolupracují  
v jednot$ a pro jeden cíl, pokorn$ se vzájemn$ 
pod&izují jeden druhému a myslí na jiné a na je-
jich dobro d&íve ne" na sebe. 

Apo%tol Pavel pí%e: „A* je mezi vámi takové 
sm#%lení, jako v Kristu Je"í%i“ (Fp 2,5). V po-
svátné úct$ stojíme p&ed Kristem a sly%íme jeho 
pozvání, abychom se &ídili jeho p&íkladem. Je"í%, 
jen" zem&el na k&í"i, chce do na%eho srdce p&inést 
o"ivení. Chce nás prom$nit, chce prom$nit ná% 
vztah k n$mu i k druh#m lidem. Tvarování k&í-
"em je v na%em "ivot$ nejzákladn$j%í a neviditelná 

prom$na, která stojí za v%ím viditeln#m v na%em 
jednání s druh#mi. 

,ivot lidí ve spole(nosti (ve které také "ijeme) je 
pln# sobectví, soupe&ení, závisti, nep&átelství a r'z-
n#ch forem násilí. Tyto faktory a vlastnosti utvá&ejí 
na%e "ivoty – v man"elství, na pracovi%ti, v církvi, se 
sourozenci, ve sv$t$. Stojíme jeden proti druhému  
i proti Bohu a pro"íváme „velk# spor“ na p'd$ na-
%ich srdcí. Tento zápas odhaluje zp'sob na%eho my%-
lení. Je nastavení na%í mysli soupe&ivé a zam$&ené 
pouze na sebe? Chceme se &ídit pouze podle sv#ch 
p&edstav? Chceme vít$zit, i kdy" to znamená ztratit 
pokoj, lásku (i spolupráci? Ve spole(nosti i v na%ich 
"ivotech je standardem, "e jsme zam$&eni sami na 
sebe – kdykoliv a kdekoliv. Chceme ovládat druhé –  
jejich "ivoty i my%lení. Nejsou stanoveny "ádné 
„hranice neúto(ení“ a nikdo není uchrán$n p&ed t$-
mito vlivy. Tento za(arovan# kruh na%ich "ivot' do-
ká"e prolomit jedin$ mysl, kterou formuje k&í". 

Kristova mysl 

Pavel v Listu Filipsk#m odhaluje principy vztahu 
mezi Je"í%em, Bohem a ztracen#mi lidmi. Kristus, 
p&esto"e byl Bohem, se rozhodl nelp$t na sv#ch 
bo"sk#ch v#sadách a právech, které mohl vyu"í-
vat k vlastnímu prosp$chu, n#br" sám sebe zma&il  
a nechal se p&ibít na k&í" (Fp 2,6–8). 

Krist'v plán „k&í"ové cesty“ byl p&ipraven od 
po(átku sv$ta (Zj 13,8). Je"í% ve svém "ivot$ i smrti 
jednal podle v'le svého Otce. Kristova ob$* na k&í-
"i byla (inem, kter# ukazoval na jeho pod&ízení se 
Bohu. Otec, Syn a k&í" jsou spojeni. Jedin# zp'sob, 

POND!LÍ

MYSL FORMOVANÁ K$Í"EM
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kter#m se B'h p&edstavuje lidem, je Krist'v k&í". 
Mysl formovaná k&í"em je kvalitou Bo"ího cha-
rakteru. V Janovu evangeliu je napsáno: „Kdo vidí 
mne, vidí mého Otce“ (14,9).

Tento „velk# p&íb$h“ pí%e Pavel do situace, kdy 
k&es*ané ve Filipis mezi sebou soupe&í. Jejich slu"-
ba je zam$&ena na n$ samé, a proto tak vyniká 
sebeob$tující a sebedávající postoj Krista. Soupe-
&ení a spory ohro"ovaly jednotu církve. Jediné, co 
mohlo obnovit pokoj v jejich napjat#ch vztazích, 
byly postoje a (iny, je" zrcadlí Je"í%e Krista. Proto 
je Pavel vyzval: „Bu-te stejné mysli, m$jte stejnou 
lásku, bu-te jedné du%e, jednoho sm#%lení, v ni-
(em se nedejte ovládat cti"ádostí ani je%itností, 
n#br" v poko&e pokládejte jeden druhého za p&ed-
n$j%ího ne" sebe; ka"d# a* má na mysli to, co slou-
"í druh#m, ne jen jemu. Nech* je mezi vámi tako-
vé sm#%lení, jako v Kristu Je"í%i“ (Fp 2,2–5). 

Pavel dob&e v$d$l, co "ádá. Setkání s Je"í%em na 
cest$ do Dama%ku ho zm$nilo. Pro"il zá"itek mi-
losti, kter# ho p&ivedl k obrácení. Byla to drama-
tická a zásadní zm$na, která se dotkla v%ech oblas-
tí jeho "ivota. D&íve b#val tvrdohlav#m, py%n#m  
a sobeck#m (lov$kem. Byl arogantní, agresivní, 
m$l vyhran$né názory, zastra%oval jiné, byl nemi-
losrdn#, nenávistn#, nedokázal odpou%t$t, trestal 
a pou"íval násilí (1Tm 1,13; Sk 8,3; 22,4.5). 

Moc k%í#e

Pak se v%ak Pavel setkal s Je"í%em – tím, kter# 
nelp$l na sv#ch právech, ale sám sebe zma&il, poní-
"il se a byl uk&i"ován – i za n$j, py%ného, tvrdého, 
sobeckého a násilnického pronásledovatele. Toto 
poznání Pavlem hluboce ot&áslo. V jeho my%lení  
i "ivot$ se stal tím nejd'le"it$j%ím Je"í% Kristus. Pa-
vel cht$l sv#m "ivotem i slu"bou vypráv$t „p&íb$h 
k&í"e“. V 2. listu Korintsk#m 4,10.11 pí%e: „Stále 
nosíme na sob$ znamení Je"í%ovy smrti, aby i "ivot 
Je"í%'v byl na nás zjeven. V"dy* my, pokud "ijeme, 
jsme pro Je"í%e stále vydáváni na smrt, aby byl na 
na%em smrtelném t$le zjeven i Je"í%'v "ivot.“ 

Ná% k&es*ansk# "ivot má b#t prom$n$n a má 
p&edstavovat Krista. Pavel v Listu Galatsk#m 2,20 
vyznává: „…ne"iji u" já, ale "ije ve mn$ Kristus.“ 

Je"í% nás chce formovat. Pro"ívat duchovní "ivot 
znamená, "e p&íb$h k&í"e budeme vnímat takov#m 
zp'sobem, kter# prom$ní cel# ná% "ivot do podoby 
Krista. Bude to "ivot napln$n# sebeob$tující lás-
kou, v ní" se moc projeví slabostí, ve které si zvolí-
me cestu pokoje, smí&ení a jednoty v lásce. 

Podobat se Kristu

Karel a jeho man"elka se neustále hádali. Cítil 
se stále víc zran$n# a na její slova a jednání reago-
val ublí"en$ a nenávistn$. Srdce m$l plné ho&kosti  
a hn$vu. Jeho láska u" tém$& zmizela. Jednoho dne 
v%ak hluboko v srdci vnímal Bo"í p'sobení: Karle, 
kdyby byl m'j Syn "enat# s tvojí man"elkou, pak 
by nic z toho, co ud$lala, nemohlo zp'sobit, "e by ji 
miloval mén$. Nic by mu nedokázalo zabránit, aby 
jí odpustil, aby jí slou"il a dával jí p&ednost. Polo"il 
by za ni sv'j "ivot stejn$, jak to ud$lal na Golgot$.

Zkusme si p&edstavit, jak# dopad m'"e mít mysl, 
kterou formuje k&í", v na%em ka"dodenním "ivot$. 
Co v%echno by se mohlo zm$nit v na%ich vztazích. 
Na%e srdce jsou v#znamn#m boji%t$m v zápasu 
velkého sporu. Rozhodujeme se, kterou cestu si 
zvolíme. Umo"níme Kristu ovládat na%e my%lenky, 
reakce a jednání s druh#mi lidmi? Zvolíme si cestu, 
v ní" nemá místo soupe&ení? Pro"ijeme smí&ení? 
Jsme ochotni z&íci se své vlastní cesty ve prosp$ch 
Je"í%e a lidí okolo nás? 

Mysl zformovanou k&í"em nem'"eme získat vlast-
ním úsilím. Jedin$ Duch Krist'v doká"e nasm$ro-
vat a zmocnit na%e srdce k lásce, pokoji, trp$livosti, 
sebeovládání a nesobeckosti (Ga 5,16–18.22–24). 
Stejn$ jako v p&ípad$ apo%tola Pavla za(íná toto dílo 
v okam"iku, kdy se nás zmocní p&íb$h o k&í"i a na%i 
mysl za(ne formovat Je"í%. ,ivot formovan# k&í"em 
m'"eme pro"ívat jedin$ v moci Ducha svatého. 

Otázky ke spole)nému p%em"(lení

1. V (em le"í skute(ná podstata soupe&ení?
2. Co konkrétn$ v na%ich "ivotech znamená „mysl 

formovaná k&í"em“?
3. Jak#mi konkrétními zp'soby m'"eme spolupra-

covat s Duchem svat#m, aby nás Kristus mohl 
formovat ke svému obrazu? 
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To není oby(ejn# %achista, kter# sleduje %achov-
nici a p&ipravuje si dal%í tah. Stejn$ jako u v%ech 
exponát' v#stavy Bodies, která zobrazuje anato-
mick# pr'&ez (lov$kem, byla jeho k'"e odstran$-
na, aby byly vid$t svaly, %lachy a vazy. Na zádech 
mu byly odstran$ny i svaly, aby byly odhaleny ner-
vy a mícha. Stejn$ tak byla odstran$na lebka, aby 
byl viditeln# mozek. Je tedy mo"né sledovat páte& 
u" od mozkového kmene a" k bedernímu obratli, 
kde se z míchy rozv$tvují nervy, které vedou do 
nohou. Je mo"né vid$t mozkovou plenu, kr(ní 
tepny a dal%í nervová rozbo(ení vedoucí do dal-
%ích (ástí t$la. Mozek je bezprost&edn$ propojen se 
v%emi (ástmi t$la. To mozek hraje %achy a ovládá 
v%echny (ásti t$la.

Tento ne"iv# %achista zd'raz!uje nevyhnutel-
nou pravdu – lidské bytosti jsou víc ne" jen pouhé 
t$lo a mozek. 

Z fyziologického hlediska je mozek klí(ov# pro 
lidskou existenci a identitu. Je obtí"né si p&edsta-
vit, "e mozek – kter# vá"í necel# kilogram a p'l 
a obsahuje tém$& 100 miliard neuron', doká"e 
ka"d# den zpracovat asi 70 tisíc my%lenek, re-
guluje 103 tisíc úder' srdce, 23 tisíc nadechnutí 
a &ídí více ne" 600 sval' – také sou(asn$ hraje 
klí(ovou roli p&i tvorb$ na%í povahy a "ivotních 
hodnot. Mozek ukr#vá utajen# my%lenkov# sv$t, 
kter# nedoká"e odhalit "ádná v#stava t$la – sv$t 
sebeuv$dom$ní, intelektu, uva"ování, p&edstavi-
vosti, emocí, hodnot, tu"eb, mravního rozli%o-
vání, duchovnosti, p&edsv$d(ení, v'le, osobnosti  
a povahy. 

Bu*te moud%í v dobru a nezku(ení ve zlu
Písmo tento skryt# sv$t my%lení zahrnuje do 

svého obrazu prom$n$ného "ivota: „Nep&izp'so-
bujte se tomuto v$ku, n#br" prom$!ujte se obno-
vou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je v'le 
Bo"í, co je dobré, Bohu milé a dokonalé“ () 12,2; 
srov. Ef 4,23). Obnova znamená, "e prom$níme 
sv'j "ivot navzdory v%em tlak'm na%eho sou(as-
ného sv$ta. V úvodních pasá"ích Listu )íman'm 
Pavel sleduje zavád$jící spirálu my%lení, které 
vedlo k morálnímu úpadku a k odmítnutí Boha  
() 1,18–32). Existuje v%ak nad$je. Morální úpa-
dek lze zvrátit tak, "e své "ivoty budeme napl!o-
vat tím, co je d'le"ité pro Boha, tedy co je dobré, 
p&ijatelné a moráln$ i duchovn$ dokonalé. To zna-
mená, "e rozsah morálních a duchovních hodnot 
a (in' ur(uje v#sledek na%eho odporu proti sata-
novi: „Mám z vás proto radost a p&eji si, abyste 
byli moud&í v dobru a nezku%ení ve zlu“ () 16,19). 
Pavel nám p&edstavuje princip morální nevinno-
sti. Nikde jinde v Bibli nenajdeme jasn$j%í pohled 
na principy ovládání na%í mysli. Duchovní o"ivení 
a prom$n$n# "ivot se propojují v na%em ukrytém 
sv$t$ my%lení. 

„Knihovna“ na(ich vzpomínek
Firma Apple pou"ívá pro displej z tekut#ch 

krystal' název Retina. Vyzna(uje se vysokou hus-
totou zobrazovacích bod' (pixel'), co" p&iná-
%í nejlep%í mo"n# vizuální zá"itek. Av%ak "ádn# 
dokonal# displej se nevyrovná fenoménu lidské 

ÚTER"

O %EM P$EM&#LÍM?
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mysli, která zobrazuje realitu v na%em v$domí. 
Tká! na%eho mozku zaznamenává a uchovává 
miliardy r'zn#ch vzpomínek: zvuk %epotu, kte-
r# jsme zaslechli p&ed 30 léty, nenávist, ji" jsme 
poci*ovali n$kdy v d$tství, pot$%ení, které jsme 
nikdy nepro"ili jinak ne" v p&edstavách, p&esn# 
tlak prstu na strunu, k&ivku rt', panorama hor, 
matematickou rovnici, v'ni zahrady, tvar stébla 
trávy, obsah v%ech p&e(ten#ch knih a sledovan#ch 
film', hesla na reklamních billboardech, melodie 
z rádia, zp$v hymny, vyslovené modlitby… V na-
%í mysli je toho zaznamenáno mnoho. Je to "ivá 
„knihovna“. Velmi d'le"ité v%ak je, "e souhrn v%e-
ho, co jsme kdy do na%í mysli ulo"ili, z nás d$lá ty 
lidi, kter#mi jsme nyní i kter#mi se staneme v bu-
doucnosti. Nedoká"eme pln$ pochopit a vysv$tlit, 
jak se tato obrovská "ivá „knihovna“ prom$!uje 
v ka"dodenní chování, ale víme, "e v pr'b$hu let 
svého "ivota se stále více stáváme zajatci této své 
„knihovny“. Kdy" jednou do archivu na%í mysli 
ulo"íme obrazy, zku%enosti nebo my%lenky, není 
mo"né pou"ít "ádné tla(ítko „vymazat“. 

Obnovujte ducha své mysli

 Apo%tol Pavel vyjád&il své varování v této ob-
lasti velmi plasticky: „Nenechte se formovat tímto 
sv$tem – rad$ji se nechte prom$!ovat obnovou 
své mysli, abyste dokázali poznat, co je Bo"í v'le –  
co je dobré, nále"ité a dokonalé“ () 12,2; B21). 
Pavel nás upozor!uje, "e spole(nost a na%e oko-
lí nás formuje a ovliv!uje na%e my%lení, povahy  
i chování. Zmi!uje se o mocném vlivu sociálních 
skupin, kulturních norem, institucí, sv$tonázo-
r', médií, zábavy, hudby, módy, sportu a tradic. 
Kdy" Pavel staví do protikladu tlak sou(asného 
sv$ta s duchovní obnovou na%í mysli, vybízí nás, 
abychom sv'j duchovní "ivot pro"ívali s Bohem, 
a ne s tímto sv$tem. Kdy" se setkáme s Kristem  
a odevzdáme mu sv'j "ivot, za(neme myslet no-
v#m zp'sobem a získáme schopnost zbavit se d&í-
v$j%ího zp'sobu my%lení. Budou se z nás stávat no-
ví lidé s nov#mi touhami a hodnotami (2K 5,17). 
Vybízí nás, abychom obnovili „ducha své mysli“  
(Ef 4,23; B21; ) 12,2; viz 1K 2,12–14; Ef 1,18.19). 

V#sledkem p'sobení Bo"ího slova v na%ich "i-
votech bude r'st na%ich schopností &e%it morál-
ní otázky (,d 5,14). Cel# sv'j "ivot zam$&íme na 
Krista (Fp 1,21). Jeho cesta k&í"e se stane na%í ces-
tou (Fp 2,1–8; 1K 2,16). V r'stu nám bude p&íkla-
dem Kristus, kter# stále napl!oval svoji mysl Pís-
mem a usiloval o to, co bylo (isté a p&íjemné Otci  
a prosp$%né jin#m lidem (L 2,40). 

S pohledem up%en"m na Je#í(e 

Apo%tol Pavel zd'raz!uje, "e d'le"it$j%í je za-
m$&ovat své my%lení na duchovní zále"itosti ne" 
na to, co je t$lesné () 8,5–8). Musíme dovolit 
Kristu, aby napl!oval na%e my%lení (Ko 3,1.2). 
Tím, "e budeme hled$t na Je"í%e, budeme se 
mu sv#m my%lením stále více podobat (2K 3,18;  
,d 12,1–3). Pokud to &ekneme jednodu%e, n$-
které v$ci je lep%í nesly%et, nevid$t, ne(íst, ne-
zkou%et, nevyslovit, nenav%tívit, nep&edstavovat 
si a nepoznat. Na%e „my%lenky musíme spoutat, 
omezit a nedovolit jim, aby se zab#valy v$cmi, 
které nám pouze oslabí a zne(istí du%i“ (Ellen 
Whiteová, Sons and Daughters of God, 107). 
Toho m'"eme dosáhnout jen tím, "e na%i mysl 
zam$&íme na Je"í%e Krista () 8,5–8) a pravideln$ 
ji budeme obnovovat studiem Bo"ího my%lení  
a v'le zjeven#mi v Písmu svatém () 12,02; , 1,2; 
119,9–16.99).

Správcové vlastního my(lení

Nelze uniknout vlivu okolního sv$ta, a proto 
jsme pov$&eni, abychom se stali správci vlastního 
my%lení. Existuje rozdíl mezi tím, co p&iná%í proud 
"ivota, a tím, co se rozhodneme vid$t a pro"ít. Ne-
máme se p&izp'sobovat. „P&esta!te napodobovat 
zvyky a zp'soby ostatního sv$ta a zm$!te celé 
svoje sm#%lení, abyste byli schopni rozeznat, co je 
v souladu s Bo"í v'lí, co je tedy správné, dokonalé 
a jemu milé“ () 12,2; SNC). 

V dob$, kdy ve%keré my%lení a p&edstavy lidí 
byly trvale a absolutn$ %patné, Henoch obnovoval 
sv'j my%lenkov# sv$t v Bo"í svaté p&ítomnosti. 
Josef „v%ude kolem vid$l ne&est a sly%el nemorál-
ní &e(i, av%ak jednal, jako by nevid$l a nesly%el.  
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Nedovolil sv#m my%lenkám zab#vat se zakázan#-
mi tématy“ (Ellen Whiteová, Na úsvitu d$jin, 99).  
Oba tito mu"ové zvy%ovali svoji morální citli-
vost a roz%i&ovali sv'j duchovní vliv, proto"e byli 
správci sv#ch myslí pro Boha. Kdy" se díváme na 
sv'j my%lenkov# sv$t, Je"í% nás vybízí, abychom 
se poctiv$ zeptali sami sebe: O (em p&em#%lím?

Otázky ke spole)nému p%em"(lení

1. Kter#mi obrazy a my%lenkami plníme ka"d# den 
svou mysl?

2. Zab#váme se v$t%inou tím, co je (isté a dobré, 
nebo tím, co je poru%ené a zlé?

3. Co m'"eme ud$lat pro to, abychom se stali lep-
%ími správci své mysli? 

ST#EDA

PRO"ÍVÁNÍ PLNOSTI "IVOTA
 

Jeden mu! se v kalifornském Long Beach zastavil 
v KFC, aby si vyzvedl objednanou krabici s ku"ecí-
mi kousky. Byla s ním mladá !ena. Majitel obchodu 
mu nev#dom# podal krabici, kterou pou!íval jako 
kamuflá! pro p"epravu tr!by do banky. Mu! vzal 
krabici a spolu se !enou odjeli. Kdy! se zastavili  
v parku, aby sn#dli jídlo, místo ku"ete objevili v kra-
bici tém#" 3 tisíce dolar$. Mu!i do%lo, !e jde o omyl. 
&el proto zpátky do KFC a vrátil majiteli krabici  
s pen#zi. Majitel byl poctivostí onoho mu!e nad%en'. 
Navrhl mu: „Dovolte mi zavolat do místních novin, 
aby s vámi ud#lali rozhovor. Jste ten nej(estn#j%í (lo-
v#k ve m#st#.“ 

Mu! mu v%ak odpov#d#l: „Prosím vás, ned#lej-
te to!“

„Pro( bych to nem#l ud#lat?“
„Víte, já jsem !enat' a tato dáma, která je se 

mnou, není moje man!elka!“
Byl (estn# a zárove! ne(estn#. Byl pravdiv#? V'-

bec ne, proto"e povahová bezúhonnost nem'"e b#t 
rozd$lená. Integrita znamená bezúhonnost, vnit&ní 
jednotu a je opakem pokrytectví. Integritu m'"e-
me definovat jako stav celistvosti, ned$litelnosti  

a opravdovosti. P'vodn$ pochází tento pojem 
z matematické oblasti, ale pou"ívá se i v rámci eti-
ky. Zde integrita znamená pravdivost a soulad my%-
lenek, slov a (in' (lov$ka. To znamená b#t (lov$-
kem, kter# d$lá to, o (em mluví. Je pravdiv# – jeho 
slova a (iny jsou v souladu. 

Mluvme pravdu 

V Písmu je spojováno duchovní o"ivení v srdci 
s pravdivostí: „Obnovte se duchovním sm#%lením, 
oble(te nové lidství, stvo&ené k Bo"ímu obrazu ve 
spravedlnosti a svatosti pravdy. Proto zanechte l"i 
a ‚mluvte pravdu ka"d# se sv#m bli"ním‘, v"dy* jste 
údy tého" t$la“ (Ef 4,23–25; viz Ko 3,9.10). S novou 
identitou, kterou získáváme p&i obrácení v Kris-
tu, je spojena i bezúhonnost. Pavel v textu vybízí 
(tená&e, aby zanechali l"i a mluvili pravdu. Prav-
divá &e( znamená, "e na%e slova a jednání nejsou 
v rozporu. Podporujme proto pravdivost v na%ich 
vztazích, je toti" základem vzájemné d'v$ry. Prav-
divost také odrá"í spravedlnost a svatost (Ef 4,24). 
„Svatost pravdy“ pozvedá ná% „morální zrak“ od 
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v$rouky a teologie k samotnému Bohu, kter# jedi-
n# je svat# (Zj 15,4). 

Pro#ívejme pravdu

„Co je pravda?“ zeptal se Pilát Je"í%e. Je to pozo-
ruhodná otázka, mo"ná nejd'le"it$j%í v celé Bibli 
(J 8,38). Tato otázka toti" odhaluje ná% pohled na 
sv$t. Mí&í na jádro (lov$ka jako morální bytosti. 
Souvisí s ní dal%í otázka: „Jsem pravdiv# a up&ím-
n# (lov$k?“ 

Je%t$ mnohem d&íve, ne" Pilát vyslovil svoji otáz-
ku, Je"í% prohlásil: „Já jsem ta cesta, pravda a "ivot“ 
(J 14,6). To je odvá"né vyjád&ení. Je"í% se ztoto"!uje 
s pravdou, je jeho p&irozeností. V tomto kontextu 
je tedy mo"né &íci, "e pravda je osobou! Z toho pak 
vypl#vá, "e pravda je osobní. Pravda není abstrakt-
ní, není pouhou naukou. V prvé &ad$ je pravda 
otázkou povahy a projevuje se jednáním nebo slo-
vy (lov$ka. Je"í%ovo u(ení je pravdivé, proto"e ho 
pro"íval ve svém "ivot$, proto"e prakticky ukazuje, 
k#m Kristus je. Pravda nás tedy vede do osobního 
vztahu se samotn#m zdrojem pravdivého "ivota – 
Je"í%em Kristem. Je"í% jako zdroj pravdy se nám 
v$nuje osobn$. Vede nás k pro"ívání pravdivosti –  
tedy abychom byli pravdiví a jednali pravdiv$. Je"í% 
nám v tom je p&íkladem, dává nám nad$ji, odva-
hu a sílu, abychom mohli b#t opravdoví ve sv$t$ 
plném klamu a iluzí. Pravda od nás vy"aduje, aby-
chom si polo"ili otázku o vlastní vnit&ní morální 
bezúhonnosti: Jsem pravdiv#m a vnit&n$ (estn#m 
(lov$kem? 

Následujme pravdu

Kniha Zjevení popisuje Bo"í lid doby konce jako 
bezúhonné v$&ící, kte&í z'stali pravdiví i v situa-
cích, kdy byl ohro"en jejich majetek nebo %t$stí.  
„Z jejich úst nikdo neusly%el le"; jsou bez úhony“ 
(Zj 14,5). Janovo vid$ní rezonuje s knihou Sofon- 
já%, kde je napsáno: „Poz'statek Izraele se ji" nebu-
de dopou%t$t bezpráví a mluvit l"iv$, v jejich ústech 
se nenajde jazyk lstiv#“ (Sf 3,13). Ti, kdo zakusili 
obnovující moc Beránkovy krve, zrcadlí Kristovu 
pravdivost slov a (in' – proto"e On nese jméno 
V$rn# a Prav# (Zj 19,11; 3,14). Bo"í lid p&em#%lí 

stejn$ jako Kristus (Zj 7,1–14; 14,1–5). Rozdíl mezi 
mocnostmi temnoty a následovníky Beránka le"í  
v protikladu mezi klamem a pravdou – tedy v tom, 
co vychází z úst (Zj 12,15.16; 13,5.6; 16,13.14; 14,5). 
Do svatého m$sta budou moci vstoupit pouze 
pravdiví lidé (Zj 21,27; 22,14.15). Vn$ pak z'sta-
nou ti, kte&í si „libují ve l"i“ (Zj 22,15; té" Zj 22,11; 
21,8.17; 2Te 2,7–13; J 3,19–21). Lidé, kte&í milují 
le", následují „otce l"i“ (J 8,44).

My v%ak chceme následovat Je"í%e Krista. Svoji 
oddanost pravd$ prokazujeme na%imi slovy a (i-
ny. Chceme se stát pravdiv#mi lidmi. Pravdivost  
v tomto svedeném sv$t$ sahá hloub$ji ne" v$ro-
uka, t#ká se ka"dé oblasti na%eho "ivota. Na%e 
p&esv$d(ení je neodd$liteln$ spojeno s na%ím mo-
rálním jednáním. 

Pravda a o#ivení

Písmo n$kolikrát spojuje pravdivost s duchov-
ním o"ivením. Je to proto, "e základem oprav-
dov#ch vztah' je d'v$ra. Vzájemné spole(enství 
stojí na otev&enosti a (estnosti. Fale%ní lidé ne-
doká"ou vytvo&it "ádné skute(né spole(enství. 
Ne(estnost v'(i jin#m nás (iní nev$rohodn#mi. 
Jsme povoláni k opravdovosti, a tedy k vytvá&e-
ní a udr"ování p&átelsk#ch vztah' s na%imi man-
"elsk#mi partnery, sourozenci, kolegy, kamará-
dy i t$mi, které v "ivot$ potkáváme. M'"eme se 
podívat druh#m do o(í bez pocitu zahanbení  
a viny. M'"eme b#t sami sebou pro jiné i pro 
Boha. Opravdovost nám umo"!uje dívat se na 
sebe reáln$. A umo"ní nám, abychom se podí-
vali do o(í i na%emu Spasiteli (Zj 1,14; 2,18; 5,6; 
6,16; 19,12; 20,11). Neexistují "ádné v#jimky (i 
odstup!ování pravdivosti. „B'h "ádá, aby se je-
ho lid vyzna(oval pravdomluvností, a to dokonce  
i v t$ch nejt$"%ích zkou%kách.“ (Ellen Whiteová, 
Na úsvitu d$jin, 321) 

Znáte p"íb#h o tom, jak Betsie ten Boomová "ekla 
gestapu, kde p"esn# jsou v jejich dom# ukryti uprch-
lí )idé? Jednou se ne(ekan# ozvalo bu%ení na dve"e, 
které vyvolalo hr$zu u v%ech, kdo sed#li u ve(e"e ko-
lem stolu. V%echno m#li dokonale nacvi(ené. Kdy! 
Corrie, Betsina sestra, zamí"ila ke dve"ím, ostatní 



ADVENT 9/2013 15

 NA CEST! ZA JE"Í#EM

rychle odsunuli velk' st$l, zvedli koberec, otev"eli 
padací dve"e a rychle sestoupili do tmy. V okam!i-
ku, kdy gestapáci vstoupili do místnosti, Betsie stála 
u stolu spolu se sv'm otcem. Kdy! pe(liv# prohlédli 
cel' prostor domu a nikoho nena%li, velitel p"ikázal, 
aby mu "ekli, kde )idy ukr'vají. 

„Vím, !e jsou tady. Nel!ete mi!“
Po del%í chvíli napjatého ticha Betsie nakonec pro-

nesla: „Jsou pod stolem.“
Kdy! to sly%ela Corrie, málem dostala infarkt. 

Velitel v%ak na tato slova nereagoval a zeptal se 
znova: 

„Ned#lej si ze m# legraci! Kde jsou?“
„Jsou pod stolem,“ opakovala znova. Velitel se 

u%klíbl a odkrá(el pry(. 
Corrie pozd#ji kárala svoji sestru: „Pro( jsi jim  

"íkala, !e se ukr'vají pod stolem? Málem jsi v%echno 
prozradila.“ Ale Betsie byla neoblomná. Rozhodla se 
b't pravdivá, proto!e jen tak zrcadlila Krista. D$v#-
"ovala mu bez ohledu na to, jaké to p"inese následky. 
V!dycky "íkala pravdu. Bylo zvlá%tní, !e kdy! "íkala 
pravdu veliteli gestapa, B$h tuto pravdu pou!il k to-
mu, aby zmátl jeho my%lení. 

Pokud bude Je"í% v#chozím bodem na%eho "i-
vota a identity, pak budeme opravdoví. Povahová 
bezúhonnost v hloubi na%eho srdce bude odhalo-
vat na%e spojení s Kristem. Budeme pravdiv#mi 
lidmi, nikoliv jen lidmi, kte&í znají pravdu. „Poj--
te, d$ti, dejte na mne, chci vás vyu(ovat úct$ k Bo-
hu. Jak si má po(ínat (lov$k, kter# má rád "ivot  
a jeho dary? A* si dává pozor na sv'j jazyk, mluví 
v"dy pravdu a ne-rozsévá zlo“ (, 34,12–14; SNC). 

Otázky ke spole)nému p%em"(lení

1. Jak bys reagoval, kdybys n$kde na%el velkou 
hotovost? Co by hrálo roli ve tvém rozhodo-
vání?

2. Jsou pravdivost a povahová bezúhonnost oprav-
du tak d'le"ité? Jak s tím souvisí to, "e jsme 
v%ichni h&í%níci, kte&í jsou spaseni Bo"í milostí?

3. Pro( jsou pravdivost a opravdovost tak d'le"ité 
pro lid doby konce? 

4. Pro( se Je"í% ztoto"nil s pravdou? Jak m'"eme 
tuto pravdu p&edávat sv$tu, kter# je ovlivn$n 
relativizmem?
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$TVRTEK

KOLIK TO BUDE STÁT?
 

„Kdy" se vydával na cestu, p&ib%hl k n%mu n%ja-
k! $lov%k a poklekl p&ed ním a ptal se ho: ‚Mist&e 
dobr!, co mám d%lat, abych m%l podíl na v%$ném 
"ivot%?‘ Je"í# mu &ekl: ‚Pro$ mi &íká# dobr!? Nikdo 
není dobr!, jedin% B(h. P&ikázání zná#: Neza-
bije#, nezcizolo"í#, nebude# krást, nevydá# k&ivé 
sv%dectví, nebude# podvád%t, cti svého otce i svou 
matku!‘ On mu na to &ekl: ‚Mist&e, to v#ecko jsem 
dodr"oval od svého mládí.‘ Je"í# na n%j s láskou 
pohled%l a &ekl: ‚Jedno ti schází. Jdi, prodej v#ecko, 
co má#, rozdej chud!m a bude# mít poklad v nebi; 
pak p&ij9 a následuj mne!‘ On po t%ch slovech sv%-
sil hlavu a smuten ode#el, nebo' m%l mnoho majet-
ku.“ (Mk 10,17–22)

Zájemce o kariéru v zam$stnání: pohledn#, bo-
hat# mlad# mu", rád se baví, miluje cestování, má 
d'stojnickou hodnost.

Nabídka zam$stnání: misioná&, kter# má %í&it 
evangelium ve st&ední Africe; musí b#t p&ipraven 
na strádání, nemoci a mo"ná i mu(ednickou smrt.

Jen B'h dokázal tyto dva „inzeráty“ spojit a vy-
tvo&it z nich "ivotní p&íb$h Jamese Hanningtona, 
prvního anglikánského biskupa v#chodní rovní-
kové Afriky. P&esto"e jiní misioná&i slou"ili del%í 
dobu a jsou znám$j%í ne" on, zástupci Církevní mi-
sijní spole(nost (CMS, Church Missionary Society)  
o n$m napsali: „Biskup Hannington vykonal pro 
Afriku více svojí smrtí ne" sv#m "ivotem.“

Jednoho dne tento bohat# Brit pro"il osobní ob-
rácení a za(al se zajímat o záchranu lidí víc ne"  
o získávání pen$z. Vra"da dvou misioná&' Církev-
ní misijní spole(nosti na b&ehu Viktoriina jezera se 
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stala pro Hanningtona v#zvou. V roce 1882 vedl 
evangeliza(ní t#m do divo(iny Ugandy, kde obáva-
n# král Mwanga p&ikázal, aby byl zavra"d$n. Dne 
29. &íjna 1885 byl Hannington smrteln$ zran$n. 
Poté, co po n$kolika t#dnech dorazila do Anglie 
zpráva o jeho smrti, p&ihlásilo se 50 mu"', je" in-
spiroval "ivot Hanningtona, jako dobrovolníci pro 
slu"bu v Africe. Kdo nebo co inspiruje nás, aby-
chom slou"ili Je"í%i? 

Radikální láska 

U" p&ed staletími jin# energick# a bohat# mlad# 
mu", kter# se zajímal o duchovní zále"itosti, vní-
mal Je"í%ovu lásku prokazovanou nejslab%ím a za-
reagoval na ni. Cht$l se podobat Je"í%i, cht$l b#t las-
kav# a starostliv#. Je"í%ova láska ho dojala natolik, 
"e za ním doslova p&ib$hl, vrhnul se mu k nohám 
a zeptal se ho: „Mist&e dobr#, co mám d$lat, abych 
m$l podíl na v$(ném "ivot$?“ (Mk 10,17). Jeho 
otázka se sice zab#vá spasením, ale Je"í% p&esouvá 
její smysl k jeho skute(nému problému: „Jedno ti 
schází. Jdi, prodej v%ecko, co má%, rozdej chud#m  
a bude% mít poklad v nebi; pak p&ij- a následuj 
mne!“ (Mk 10,21). Je"í% cht$l, aby si uv$domil, "e je 
závisl# na svém majetku. 

Je"í% tohoto mladého mu"e miloval. Vid$l v n$m 
pomocníka, kterého pot&eboval. Kdyby ho násle-
doval, mohl se stát jeho spolupracovníkem p&i 
získávání lidí. Tou"il po tom, aby se tento mlad# 
mu" stal zrcadlem, které by odrá"elo milosrdenství  
a laskavost nebeského Otce. Také my jsme vybíze-
ni k n$(emu skute(n$ p&elomovému: k radikální 
lásce. B'h je ve své lásce radikální. On miloval ná% 
sv$t (nás) natolik, "e za n$j dal sám sebe (J 3,16). 
Kdy" B'h plánoval investici do vykoupení na%ich 
"ivot' pro v$(nost, nikdy se neptal: „Kolik m'-
"eme u%et&it?“, ale polo"il otázku: „Kolik to bude 
stát?“ B'h dal svého Syna. Dal to nejlep%í z celého 
nebe. A stále poskytuje v%echno nejlep%í, co m'"e 
nebe poskytnout – Ducha svatého, kter# nás oslo-
vuje a vybízí nás, abychom spolupracovali s Bohem 
p&i záchran$ lidí. Kdy" apo%tol Pavel cht$l povzbu-
dit korintské k&es*any k radikální lásce, napsal: 
„Znáte p&ece %t$drost na%eho Pána Je"í%e Krista: byl 

bohat#, ale pro vás se stal chud#m, abyste vy jeho 
chudobou zbohatli“ (2K 8,9). 

Pozd$ji se Pavel sv$&uje s tím, jak projevoval ra-
dikální lásku ve svém "ivot$ on: „Já velmi rád vyna-
lo"ím v%ecko, ano vydám i sám sebe pro va%e du%e“ 
(2K 12,15). V jeho "ivot$ to znamenalo mnoho 
práce, v$zn$ní, bití, ohro"ení "ivota, kamenování, 
ztroskotání na mo&i, vy(erpávající a nebezpe(né 
cestování, bezesné noci, hlad a "íze!, zimu a ne-
p&íze! po(así, ka"dodenní starosti o sbory, slabost, 
poku%ení a pády (2K 11,23–31). Kdy" evangelium 
zapustí ko&eny v na%ich "ivotech, Bo"í láska se sta-
ne motivem, kter# bude formovat, vyu(ovat a defi-
novat na%e "ivotní rozhodnutí a nasm$rování. Bu-
de se v nás projevovat Kristovo my%lení. Stejn$ jako 
Je"í% se rádi staneme chud#mi, abychom obohatili 
"ivoty druh#ch – nejen své p&átele a rodiny, ale i lidi 
nesympatické (i vylou(ené ze spole(nosti. Nebude-
me se ptát: „Kolik mohu u%et&it?“, ale spí%e: „Kolik 
je zapot&ebí?“ +ím více budeme vnímat pot&eby 
sv$ta, tím více budeme chtít ve jménu Je"í%e dávat. 

John Wesley (1703–1791) si %el jednou v zim$ 
nakoupit do svého bytu n$jaké drobnosti. Poté, co 
si koupil malé obrazy, p&i%la ke dve&ím jeho bytu 
pokojská. Wesley si v%iml, "e byla oble(ená pouze 
do slab#ch %at', které ji nedokázaly zah&át. Sáhl 
do kapes, aby jí dal n$jaké peníze na zakoupení 
kabátu, ale zjistil, "e mu zbylo jen pár drobn#ch. 
Napadlo ho, "e by Boha nepot$%ilo, jak utratil své 
peníze. Polo"il si otázku: Co mi &ekne m'j Mistr? 
Jsem opravdu dobr# a v$rn# slu"ebník? 

Bylo n$co %patného na tom, "e si Wesley koupil 
n$kolik obraz', aby si vyzdobil st$ny svého poko-
je? Samoz&ejm$ "e ne. Av%ak pohled na "enu v zi-
m$ bez kabátu mu p&ipomn$l, "e tato v#zdoba byla 
zbyte(ná. 

Prom!na perspektivy

Ná% pohled na majetek se radikáln$ zm$ní, kdy" 
za(neme vid$t pot&eby druh#ch ve sv$t$ a %í&i Bo-
"ího vykupitelského díla pro ztracené, trpící a chu-
dé. Jakmile dostaneme odvahu vnímat pot&eby lidí 
kolem sebe, Kristus zm$ní na%e p&em#%lení. Za-
(neme se více zab#vat tím, jestli bychom &adu v$cí 
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v na%em "ivot$ nem$li vnímat spí%e jako luxus ne" 
nezbytnou nutnost. 

Wesley ve svém slavném kázání o spravování 
pen$z &ekl, "e je nutné, aby Bo"í lid pochopil, jak 
má u"ívat peníze k Bo"í sláv$. Nabídl t&i jednodu-
chá pravidla, kter#mi se rozhodl &ídit sv'j vlastní 
"ivot: Získej tolik, kolik m'"e%. U%et&i tolik, kolik 
doká"e%. Dej v%echno, co m'"e% dát. Pracujme  
s my%lenkou, "e B'h nám dává nadbytek, a proto 
u" nem'"eme získat víc, ale m'"eme víc dát. Wes-
ley si stanovil hranice svého "ivotního stylu. Ome-
zil svoje ka"doro(ní v#daje, aby mohl "ít skromn$, 
a zbytek daroval. 

Wesley m$l jednou ro(ní p&íjem ve v#%i asi 160 
tisíc dne%ních dolar'. P&itom na b$"nou spot&ebu 
pot&eboval zhruba 20 tisíc dolar'. Z'stala mu tedy 
(ástka p&ibli"n$ 140 tisíc dolar', které mohl rozdat. 
Písmo &íká, "e B'h chce z na%eho dostatku napl!o-
vat pot&eby druh#ch (2K 8,14). Nejde v%ak pouze 
o na%e peníze, ale o nás samotné – o ná% (as, na%e 

schopnosti, energii, ná% vliv a p&íle"itosti – tedy 
v%echno, co máme k dispozici. 

Pán B'h se o nás postará. Znásobuje také to, co 
v$nujeme jemu a druh#m lidem. M$li bychom se 
sami sebe ptát: Pro( bych nem$l dát víc a ud$lat 
víc? Pokud chceme Boha zrcadlit ve svém "ivot$, 
m$li bychom si p&ipomínat, "e B'h tak miloval 
sv$t, "e za nás dal svého Syna.

Otázky ke spole)nému p%em"(lení

1. V dne%ní p&edná%ce jsou zmín$ni (ty&i lidé – Ja-
mes Hannington, bohat# mlad# mu", apo%tol 
Pavel a John Wesley. Která z t$chto osobností je 
pro vás vzorem a pro(? 

2. Vypracujte si seznam nejmén$ t&í duchovních  
a materiálních pot&eb, které vnímáte v okolí své-
ho sboru a bydli%t$ jako pot&ebné. N$kolika v$-
tami také na(rtn$te plán, jak by bylo mo"né tyto 
pot&eby naplnit. 
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PÁTEK

"IVOT VE SV!TLE
 

„Jako milované d%ti následujte Bo"ího p&í-
kladu a "ijte v lásce, tak jako Kristus miloval 
nás a sám sebe dal za nás jako dar a ob%', je-
jí" v(n% je Bohu milá. O smilstvu, jakékoliv 
nez&ízenosti nebo chamtivosti a' se mezi vámi 
ani nemluví, jak se slu#í na ty, kdo pat&í Bo-
hu. Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné &e$i se 
nepat&í; vy máte vzdávat Bohu díky! Dob&e si 
pamatujte, "e "ádn! smilník, prostopá#ník ani 
lakomec, jeho" bohem jsou peníze, nemá podíl 
v království Kristovu a Bo"ím. Nenechte se od 
nikoho svést prázdn!mi slovy, aby vás nestihl 
Bo"í hn%v jako ty, kdo ho neposlouchají. Proto 
s nimi nem%jte nic spole$ného. I vy jste kdysi 
byli tmou, ale nyní vás Pán u$inil sv%tlem. :ij-
te proto jako d%ti sv%tla – ovocem sv%tla je v"dy 
dobrota, spravedlnost a pravda; zkoumejte, co 
se líbí Pánu. Nepodílejte se na neu"ite$n!ch 
skutcích tmy, naopak je naz!vejte prav!m jmé-
nem. O tom, co oni d%lají potají, je odporné  
i jen mluvit. Kdy" se v#ak ty v%ci správn% po-
jmenují, je jasné, o$ jde. A kde se rozjasní, tam 
je sv%tlo. Proto je &e$eno: Probu9 se, kdo spí#, 
vsta; z mrtv!ch, a zazá&í ti Kristus. Dávejte si 
dobr! pozor na to, jak "ijete, abyste si nepo$í-
nali jako nemoud&í, ale jako moud&í; nepro-
marn%te tento $as, nebo' nastaly dny zlé. Proto 
nebu9te nerozumní, ale hle9te pochopit, co je 
v(le Pán%.“ (Ef 5,1–17)

Benjamin Franklin cht$l p&esv$d(it ob(any 
Filadelfie, aby z&ídili no(ní osv$tlení m$sta. M$l 
k tomu dobré d'vody: no(ní osv$tlení pom'"e 

sní"it kriminalitu a umo"ní r'zné ve(erní akti- 
vity. P&esto"e sv'j návrh p&edkládal velmi p&e-
sv$d(iv$, u lidí neusp$l. Franklin se rozhodl 
sv#m soused'm p&edvést, jak u"ite(né m'"e b#t 
pouhé jedno sv$tlo. Koupil krásn$ provedenou 
lucernu, vyle%til její skla a postavil ji na stojan 
p&ed sv#m domem. Ka"d# ve(er pak lucernu 
zapálil. Lidé, kte&í chodili kolem, si uv$domili, 
"e h&ejiv# plamínek jim pomáhal, aby nezakopli  
o kameny na cest$. Zanedlouho dal%í lidé umís-
tili lucerny p&ed svoje domy. Nakonec získalo 
celé m$sto dobré osv$tlení. 

D!ti sv!tla

Apo%tol Pavel napsal: „I vy jste kdysi byli tmou, 
ale nyní vás Pán u(inil sv$tlem. ,ijte proto ja-
ko d$ti sv$tla – ovocem sv$tla je v"dy dobrota, 
spravedlnost a pravda; zkoumejte, co se líbí Pá-
nu. Nepodílejte se na neu"ite(n#ch skutcích tmy, 
naopak je naz#vejte prav#m jménem. O tom, co 
oni d$lají potají, je odporné i jen mluvit. Kdy" se 
v%ak ty v$ci správn$ pojmenují, je jasné, o( jde. 
A kde se rozjasní, tam je sv$tlo. Proto je &e(eno: 
Probu- se, kdo spí%, vsta! z mrtv#ch, a zazá&í 
ti Kristus. Dávejte si dobr# pozor na to, jak "i-
jete…“ (Ef 5,8–15). Protiklad tmy a sv$tla nám  
p&ipomíná, "e kdy" do na%ich srdcí p&ijme-
me Krista, n$co zásadního se v na%ich "ivotech 
odehraje (2K 5,17). Stáváme se sv$tlem (Ef 5,8; 
Mt 5,14; Fp 2,15). Tato prom$na (o"ivení) není 
nic men%ího ne" probuzení ze spánku, povstání  



20 ADVENT 9/2013

P$EDNÁ#KY MODLITEBNÍHO T%DNE 2013

ze smrti a vyvedení ze tmy do Kristova sv$tla  
(J 8,12; J 9,5). 

Co je osvíceno, stává se sv!tlem 

Prom$na, v ní" p&echázíme ze tmy do sv$tla, má 
t&i fáze: (1) Jsme odd$leni od tmy (Ef 5,3–7.11); 
(2) "ijeme jako d$ti sv$tla (Ef 5,8–10) a (3) na%e 
"ivoty p&edstavují tento proces okolí a prom$!ují 
lidi kolem nás (Ef 5,11–14; Mt 5,15.16). Reklama 
na tiskárny zna(ky Epson ukazuje stádo zeber vy-
ti%t$n#ch na v$t%in$ stránky. Jsou nama(kány tak 
blízko sebe, "e v%echno, co je vid$t, jsou bílé a (er-
né pruhy. V ráme(ku nalevo je text: „Na stránce 
vyti%t$né touto tiskárnou vidíte pruhy na zebrách.“ 
V druhém ráme(ku na opa(né stran$ je nápis: „Na 
této stránce najdete i "enu v pruhované halence.“  
A opravdu, kdy" za(nete hledat obrázek "eny, kte-
rou jste na první pohled nevid$li, tak ji za chvíli 
objevíte. Zpo(átku ji v%ak (lov$k nevidí, proto"e je 
velmi dob&e maskována. 

Tak by tomu v%ak nem$lo b#t s d$tmi sv$tla. 
Rozdíl mezi sv$tlem a tmou nem'"e b#t nez&e-
teln# nebo maskovan#. M$li bychom b#t odd$-
leni od morální tmy tak z&eteln$, aby to bylo na 
první pohled znát. „O smilstvu, jakékoliv ne-
z&ízenosti nebo chamtivosti a* se mezi vámi ani 
nemluví, jak se slu%í na ty, kdo pat&í Bohu. Vést 
sprosté, hloupé a dvojsmyslné &e(i se nepat&í; 
vy máte vzdávat Bohu díky! Nepodílejte se na 
neu"ite(n#ch skutcích tmy, naopak je naz#vejte 
prav#m jménem. O tom, co oni d$lají potají, je 
odporné i jen mluvit“ (Ef 5,3–12). Není zde uve-
den úpln# v#(et, ale p&esto odrá"í stav na%eho 
sv$ta, kter# se vyzna(uje vulgaritou a neúctou 
tém$& ke v%emu. Je to sv$t beze studu, odvá"n# 
a otev&en# „k (emukoliv“, „politicky korektn$“ 
amorální. Je to sv$t, ve kterém se u" nikdo ne-
umí za(ervenat hanbou. 

Cho-me proto ve sv$tle jako d$ti sv$tla (Ef 5,3;  
1Pt 1,13–16), "ijme "ivot napln$n# „dobrem, 
spravedlností a pravdou“ (Ef 5,9). Nau(me se 
rozli%ovat to, co se líbí Pánu (Ef 5,10). To umo"-
!uje pouze obnovující moc Ducha svatého  
(Tt 3,3–5; 1K 6,9–11). Sv$tlo, které vyza&ují na%e 

"ivoty, ovliv!uje praktické zále"itosti a rozhod-
nutí na%eho ka"dodenního "ivota. Chceme, aby 
na%e "ivoty vykazovaly (istotu, skromnost, úctu 
a slu%nost, respektujeme d'stojnost druh#ch li-
dí a ukazujeme tím, "e nám le"í na srdci jejich 
dobro. Na%ím nejv$t%ím úkolem není mít od-
vahu odli%ovat se, ale sv#m k&es*ansk#m stylem 
"ivota ovliv!ovat lidi kolem nás. Apo%tol Pavel 
pí%e: „Ale v%echno, co je vystaveno sv$tlu, se stá-
vá viditeln#m a v%echno, co je osvíceno, se stává 
sv$tlem“ (Ef 5,13). Morální duchovní kvalita na-
%ich "ivot' doká"e osvítit a vést k prom$n$ lidí ko-
lem nás (J 1,4–9; Iz 60,1–5). +ím temn$j%í je tma, 
tím jasn$ji m'"eme zá&it jako sv$tla a ukazovat 
na Je"í%e a jeho království sv$tla. Toto sv$tlo ne-
ní pouze v$rou(né (i teologické, n#br" morální –  
p&edstavuje na%e "ivoty prom$n$né Je"í%em – a te-
dy to, jak se chováme ke druh#m lidem (Mt 5,16;  
1J 2,6.9.10; 1J 3,18).

K Bo#í oslav!

V jednom humorném p&íb$hu se vypráví  
o sví(kách, které necht$jí b#t vyndány z krabice. 
Vymlouvají se a udávají d'vody, pro( by nem$ly 
b#t zapáleny a nem$ly svítit. Kdy" man"el &íká 
man"elce, "e sví(ky necht$jí svítit, ona mu vy-
sv$tluje: „Ví%, to jsou církevní sví(ky.“ 

Také my máme n$kdy sklon na%e sv$tlo ukr#-
vat. Av%ak Kristus nás vyz#vá, aby morální kva-
lity na%ich "ivot' zá&ily jako sv$tlo na kopci tak 
jasn$ a radikáln$, "e ostatní lidé spat&í Boha  
a budou jej oslavovat (Mt 5,15.16). Je"í% nás vy-
z#vá, abychom s ním "ili v dynamickém spoje-
ní: „Já jsem sv$tlo sv$ta; kdo m$ následuje, ne-
bude chodit ve tm$, ale bude mít sv$tlo "ivota“ 
(J 8,12). Nepovolal nás, abychom "ili izolováni 
od sv$ta, ale abychom pro"ívali odli%n# "ivot ve 
v%ech oblastech – co se t#ká sexuálních norem, 
postoj' k financím, volby vtip', vypráv$ní p&í-
b$h' (i slovních nará"ek. Nem'"eme se chovat 
jako lidé ve spole(nosti a zastávat stejné postoje. 
Jsme toti" jiní – jsme sv$tlem.

Britsk# spisovatel a dramatik David Lodge 
se 22. listopadu 1963 díval na jeden díl svého  
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satirického po&adu. Diváci v divadle se dob-
&e bavili scénou, kdy se na scén$ objevil herec, 
kter# p&edvád$l rozhovor s n$jak#m (lov$kem  
a p&itom dr"el u ucha tranzistorové rádio, aby 
dal najevo sv'j znud$n# nezájem. Po n$jaké 
chvíli herec polo"il rádio a naladil je na stanici, 
která pr'b$"n$ st&ídala zprávy, hudbu a reklamy. 
Najednou z pu%t$ného rádia zazn$lo "ivé vysí-
lání: „Dnes byl zavra"d$n americk# prezident 
John F. Kennedy…“ Diváci byli %okováni. He-
rec okam"it$ rádio vypnul, ale bylo p&íli% pozd$. 
Realita venkovního sv$ta v jednom okam"iku 
rozbila um$l# sv$t divadla. V%echno, co se ode-
hrávalo na jevi%ti, bylo najednou povrchní a bez- 
v#znamné. Temnotu p&emáhá jedin$ sv$tlo. 
Nejmocn$j%í silou na tomto sv$t$, která doká"e 

m$nit lidi, je vliv osobního p&íkladu – ná% svat#  
"ivot, kter# svítí v morální temnot$ kolem nás. 
Nep&estávejme proto svítit! 

Otázky ke spole)nému p%em"(lení

1. Kdy" si zp$tn$ promítneme sv'j k&es*ansk# 
"ivot, kte&í lidé nám sv#m "ivotem p&edstavili, 
co znamená "ít jako „dít$ sv$tla“? Jak#m zp'-
sobem to d$lali?

2. Pov%imli si na%i p&átelé nebo sousedé v na%ich 
"ivotech n$(eho, co nás od nich odli%uje a je 
projevem „"ivota ve sv$tle“? Co to bylo?

3. Pokud mají b#t k&es*ané „sv$tlem sv$ta“ (Mt 5,14),  
pro( se zdá, jakoby se jejich vliv v na%í spole(nosti 
spí%e zmen%oval? 
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„Jim také po svém umu$ení mnoha zp(so-
by prokázal, "e "ije, po $ty&icet dní se jim dá-
val spat&it a u$il je o království Bo"ím. Kdy"  
s nimi byl u stolu, na&ídil jim, aby neodcházeli  
z Jeruzaléma: ‚<ekejte, a" se splní Otcovo za-
slíbení, o n%m" jste ode mne sly#eli. Jan k&til 
vodou, vy v#ak budete pok&t%ni Duchem sva-
t!m, a" uplyne t%chto n%kolik dní.‘ 

Ti, kte&í byli s ním, se ho ptali: ‚Pane, u" v tom- 
to $ase chce# obnovit království pro Izrael?‘  
=ekl jim: ‚Není va#e v%c znát $as a lh(tu, kte-
rou si Otec ponechal ve své moci; ale dostane-
te sílu Ducha svatého, kter! na vás sestoupí,  
a budete mi sv%dky v Jeruzalém% a v celém 
Judsku, Sama&sku a a" na sám konec zem%.‘ “ 
(Sk 1,3–8)

U(edník'm velmi zále"elo na tom, aby se 
dozv$d$li, kdy p&esn$ nastane Bo"í království. 
Je"í% jim v%ak &ekl, "e jejich zále"itostí není 
znát (as a lh'tu, proto"e jim je Otec nezjevil. 
Tím nejd'le"it$j%ím nebyla znalost toho, kdy 
bude obnoveno Bo"í království. M$li následo-
vat Pána, modlit se, o(ekávat, bdít a pracovat. 
M$li sv$tu p&edstavovat Krista. To, co bylo pod-
statné pro k&es*ansk# "ivot u(edník' tenkrát, 
je stejn$ d'le"ité i pro nás dnes. Ve Skutcích 
apo%tol' 1,7.8 je zaznamenán Krist'v úkol ur-
(en# jeho následovník'm: „Není va%e v$c znát 
(as a lh'tu, kterou si Otec ponechal ve své mo-
ci; ale dostanete sílu Ducha svatého, kter# na 
vás sestoupí, a budete mi sv$dky v Jeruzalém$  
a v celém Judsku, Sama&sku a a" na sám konec 
zem$“ (Sk 1,7.8). 

Zralost a sv!dectví

Do tohoto díla se máme zapojit i my. Namísto 
toho, abychom "ili v o(ekávání n$jakého zvlá%t-
ního období vzru%ení, m$li bychom moud&e vy-
u"ívat dne%ní p&íle"itosti a d$lat v%e pro záchranu 
lidí. Místo toho, abychom vy(erpávali své du%evní 
kapacity p&em#%lením o (asech a obdobích, které 
si Pán ponechal ve své moci a nesv$&il je lidem, 
m$li bychom se pod&ídit vedení Duchem svat#m 
a zam$&it se na dne%ní povinnosti. Máme p&edávat 
chléb "ivota bez p&ím$si lidsk#ch názor' lidem, 
kte&í tou"í po pravd$. Satan je v"dycky p&ipraven 
zahltit lidskou mysl teoriemi a v#po(ty, je" v$&ící 
odvád$jí od poselství pro dne%ní dobu a které jim 
zabrání zv$stovat poselství t&í and$l' tomuto sv$tu. 
Toto se odehrávalo v ka"dé dob$. Proto musel Spa-
sitel tak (asto kárat lidi, kte&í se v$novali spekula-
cím a sna"ili se odhalit v$ci, je" B'h lidem nezjevil. 
Je"í% si p&eje, aby lidé p&ijímali a pro"ívali jeho po-
selství, rady a pokyny. Chce, aby Bo"í pravdy lidem 
poskytovaly moudrost pro ka"dodenní "ivot. Kris-
tus &ekl: „A "ivot v$(n# je v tom, kdy" poznají tebe, 
jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, 
Je"í% Krista“ (J 17,3). 

Je"í% nep&i%el ohromit lidi n$jak#m velkolep#m 
vyhlá%ením ur(itého (asu, kdy by se m$la odehrát 
n$jaká velká událost, ale p&i%el proto, aby zachránil 
ztracené. Nep&i%el proto, aby vyvolával a uspoko-
joval lidskou zv$davost, proto"e v$d$l, "e by to jen 
znásobilo touhu po mimo&ádn#ch událostech a zá- 
zracích. Jeho cílem bylo p&edat lidem to, co jim do-
dá duchovní sílu k r'stu v poslu%nosti a svatosti. 

DRUHÁ SOBOTA

NA#E  
SOU%ASNÁ ODPOV!DNOST
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Zd'raz!oval pou(ení, která by jim pomáhala na-
pl!ovat pot&eby b$"ného "ivota, proto"e jen tako-
vé pravdy mohly pomáhat i dal%ím lidem ve stejné 
situaci. Nedal lidem nová zjevení, ale pomohl jim, 
aby nov$ porozum$li t$m pravdám, které p&ed 
nimi byly dlouho skryté nebo je p&ekrylo fale%né 
u(ení kn$"í a u(itel'. Je"í% zasadil drahokamy bo"-
ské pravdy na jejich správné místo v tom po&adí, 
v jakém je B'h sv$&il patriarch'm a prorok'm. 
A potom lidem zaslíbil Ducha svatého, kter# jim 
v budoucnosti bude p&ipomínat v%echny pravdy, 
které jim p&edal. 

Modlitba o zm!nu srdce

Neustále jsme v nebezpe(í, "e opustíme jedno-
duchost evangelia. Mnoho lidí je v silném poku-
%ení %okovat sv$t n$(ím originálním, co lidi uvede 
do stavu duchovní extáze a zm$ní ur(ité po&adí (i 
kroky, které obsahuje duchovní zku%enost v$&ící-
ho. Není pochyb o tom, "e je pot&eba zm$na v pro-
"ívání duchovní zku%enosti, proto"e nepro"íváme 
svatost pravdy pro dne%ní dobu tak, jak bychom 
m$li – av%ak to, co pot&ebujeme, je zm$na srdce. 
Tuto zm$nu m'"eme pro"ít jen tehdy, pokud bu-
de ka"d# z nás hledat Boha, kdy" ho budeme "ádat  
o jeho moc a v úp$nliv#ch modlitbách prosit  
o jeho milost a o prom$nu na%í povahy. To je zm$-
na a zku%enost, kterou dnes pot&ebujeme pro"ít  
a o ni" bychom se m$li s vytrval#m úsilím a hlubo-
kou vá"ností sna"it. 

Kristus sv$&il sv#m u(edník'm pravdy, jejich" 
hloubku a %í&i nedokázali pln$ pochopit ani doce-
nit. Podobn$ to pro"ívá i Bo"í lid v dne%ní dob$. Ani 
my nevnímáme pln$ velikost a krásu pravdy, kte-
rou nám B'h dal pro dne%ní dobu. Na%ím úkolem 
je r'st v duchovním poznání, abychom dokázali 
vnímat tyto pravdy v jejich plné %í&i. Tyto pravdy se 
ov%em nikdy neobjeví, pokud si budeme myslet, "e 
m'"eme poznat (as a lh'tu, kterou si Otec ponechal 
ve své moci. Op$tovn$ jsem obdr"ela v#strahu, aby-
chom nestanovovali "ádná (asová období. Bo"í lid 
u" nikdy neobdr"í Bo"í poselství zalo"ené na (aso-
v#ch údajích. Nemáme se dozv$d$t p&esn# (as vylití 
Ducha svatého ani p&íchodu Je"í%e Krista. 

O)ekávejme, bu*me bd!lí, modleme se  
a pracujme

Pro( nám Otec neumo"nil poznat (asy a lh'ty, 
které si On sám ponechal ve své moci? Kdyby to 
ud$lal, nevyu"ili bychom je správn#m zp'sobem. 
Situace, která by vyplynula z takového poznání,  
by velmi zdr"ela Bo"í dílo p&ípravy lidí, aby obstáli 
b$hem nadcházejícího velkého dne. Nemáme pro-
"ívat vzru%ení z poznání (asu. Nemáme se zab#vat 
úvahami o (asu a lh'tách, které nám Otec nezje-
vil. Je"í% vyzval u(edníky, aby „sledovali“ dobu, ale 
nikoliv aby ur(ovali p&esn# (as. Jeho následovníci 
plní roli podobnou lidem, kte&í poslouchají p&íka-
zy svého kapitána – kdy" se budou blí"it p&íchodu 
Pána, mají pozorovat, o(ekávat, modlit se a praco-
vat – nikoliv si osobovat právo p&edpovídat, kdy 
ten den nastane, proto"e „o onom dni a hodin$ ne-
ví nikdo“ (Mt 24,36). Nedoká"ete p&edpov$d$t, "e 
Kristus p&ijde za rok, za dva nebo za p$t let, ale ani 
jeho p&íchod oddálit tím, "e &eknete, "e do deseti 
nebo dvaceti let nep&ijde. 

Bo"í lid má mít své lampy ozdobené a zapálené 
jako ti, kdo o(ekávají p&íchod ,enicha na svatbu. 
Nesmíme propást ani okam"ik, abychom neza-
nedbali nabídku nesmírného daru spasení. Doba 
milosti poskytnutá lidem se ch#lí ke konci. Jed-
noho dne bude osud lidí nezvratn$ uzav&en. Jako 
jednotlivci nevíme, kdy zem&eme. M$li bychom 
si uv$domit, "e ná% "ivot plyne rychle a "e nejsme  
v bezpe(í a" do okam"iku, kdy sv'j "ivot vlo"íme 
do Bo"ích rukou v Kristu. 

Spolupráce na Bo#ím díle

Nemáme vyhlí"et n$jakou zvlá%tní dobu, kdy 
se s námi odehraje n$co mimo&ádného, ale máme  
i nadále pracovat a p&edávat sv$tu v#strahu, proto-
"e p&iná%íme sv$dectví o Je"í%i Kristu „a" na sám 
konec zem$“. V celém sv$t$ kolem sebe vidíme ne-
obrácené lidi. Co pro n$ d$láme? Rodi(e, usilujete 
v lásce o obrácení va%ich d$tí, nebo vás zále"itosti 
tohoto sv$ta zahltily natolik, "e nejste schopni vy-
nalo"it opravdové úsilí a spolupracovat s Bohem? 
Doká"eme ocenit a vyu"ít dílo a poslání Ducha 



svatého? Uv$domujeme si, "e Duch svat# je pro-
st&edníkem na%eho úsilí v%ude tam, kde se sna"íme 
oslovit lidi v na%em okolí? Jakmile ukon(íme toto 
shromá"d$ní a odejdeme odsud, nezapomeneme 
na v#zvy, které jsme zaslechli? Nez'stanou vyslo-
vená varování bez odezvy? 

Apo%tol nás vyzval: „Proto se tím více musí-
me dr"et toho, co jsme sly%eli, abychom nebyli 
str"eni proudem. Jestli"e u" slovo zákona, kte-
ré vyslovili and$lé, bylo pevné a ka"d# p&estupek  
i ka"dá neposlu%nost do%la spravedlivé odplaty, jak 
bychom mohli uniknout my, pohrdneme-li tak 
slavn#m spasením?“ (,d 2,1–3). 

Na(e dne(ní odpov!dnost

Poselství t&etího and$la vyústí v hlasité zv$sto-
vání. Nem'"eme zanedbávat sou(asné povinnosti 
a opájet se p&edstavou, "e n$kdy v budoucnos-
ti p&ijmeme velké po"ehnání a bez na%eho p&i(i-
n$ní prob$hne velké duchovní o"ivení. P&ij-me  
k Bohu, aby nás mohl pou"ít jako nástroje ke své-
mu oslavení a slu"b$. Je%t$ dnes odevzdejme sv'j 
"ivot Pánu a prosme ho, aby nás zbavil sobectví, 
závisti, "árlivosti, ha%te&ení, hádek a v%eho, co ho  

 
 
zneuc*uje. Prosme Boha o o(i%t$ní, abychom se 
mohli stát nádobou schopnou p&ijmout nebeskou 
rosu a pozdní dé%* Ducha svatého. 

Otázky ke spole)nému p%em"(lení

1. Pro( je chybou zam$&ovat se na p&esn# (as Kris-
tova p&íchodu, kdy" nás Je"í% vybízí, abychom 
byli p&ipraveni?

2. Co vyvolalo velk# po(etní r'st rané církve? 
M'"eme n$co podobného pro"ít i dva tisíce let 
po této události? 

3. Které principy aktivního o(ekávání doká"eme 
objevit v podobenství o deseti dru"i(kách (Mt 
25,1–13)?

4. Jak#m zp'sobem m'"eme 
aktivn$ spolupracovat na Bo-
"ím díle a oslovit sv$t, kter# 
se zdánliv$ stále mén$ zajímá 
o evangelium? 
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