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Zmìò svùj svìt
O idealistech a tìch, co mìní svìt
Jsem nadmíru nedùvìøivý, kdy potkám lidi, kteøí zaènou mluvit o tom, e chtìjí
zmìnit svìt. Pøíliš mnoho idealistù a velkých øeèníkù se pokoušelo politicky prosadit
své velkolepé vize o zmìnì svìta. Nìkterým davy uvìøily, a oni se pak velmi rychle
promìnili v diktátory mnohem horší ne jejich pøedchùdci, které kritizovali. Jiné lidé
neuznali a stali se z nich zatrpklí podivíni.
Èím víc poznávám jednoho èlovìka, který kdysi il tady na zemi, tím víc se moje
pøedstava o zmìnì svìta mìní. Tím èlovìkem je Jeíš. Není nìjaký idealista. Jeíš je
pøítel, soused, obyèejný èlovìk, poutník – a ještì Bùh, Stvoøitel lidstva. Dbá na to, aby
se setkal s kadým èlovìkem jednotlivì, a kdy se tak stane – zaèíná zmìna.
Významné i nepatrné biblické postavy po setkání s ním zmìnily svùj ivot. Zaèaly
se angaovat v ivotì národa a mìnit jej k lepšímu. Nikodém, velký uèenec a uèitel
své doby, zmìnil po setkání s Jeíšem bìhem jediné noci zpùsob svého myšlení.
(J 3,1-21) Zacheus, státní úøedník, bohatl z toho, e zvyšoval danì na úkor chudých.
Kdy se setkal s Jeíšem, zmìnil svùj ivot a zaèal pøispívat chudým a sociálnì slabým
ve své spoleènosti. (L 19,1-10) Øímský setník z Kafarnaum, úøedník, který byl zodpovìdný za vojenské záleitosti ve svém regionu, odevzdal svùj ivot vlivu Jeíšových
uzdravujících slov. (Mt 8,5-13) Nejen lidé velcí jménem, ale i nepatrní èlenové
spoleènosti zmìnili svùj ivot, kdy se setkali s Jeíšem – slepý, malomocný, smrtelnì nemocný, høíšníci a vyvrhelové, zloèinci, výtrníci. Ti všichni zjistili, e Jeíš jim jde
vstøíc s otevøenou náruèí, e je pøijímá, e je opìt zaèleòuje do spoleènosti a dává
novou perspektivu pro jejich ivot, ivot jejich rodin a pro ivot kadého, koho se dotknou svým svìdectvím.
Nedokáeme za jediný týden zmìnit celý svìt. Tyto pøednášky nás však mají
povzbudit k tomu, abychom se my sami nechali zmìnit Jeíšem. Pokud se zmìníme
my, zmìní se døív nebo pozdìji i naše okolí. Kdy se necháš „zapálit“ Duchem svatým,
rozšíøí se svìdectví po celém Jeruzalémì (tvém mìstì) a pak i do dalších mìst. Bùh
pøichází za èlovìkem a zpùsobuje jeho promìnu.
Bìhem modlitebního týdne mládee se budete scházet ke studiu Boího slova.
Tyto pøednášky mají být jen impulzem k pøemýšlení, proto si pøeètìte uvedené biblické verše a zabývejte se jimi svým vlastním zpùsobem, který nejlépe naplní potøeby
vaší mládee. Moc bych si pøál, aby kadé setkání slouilo k posílení vašeho vztahu
k Bohu. Zpívejte si a modlete se. Vaše setkávání splní svùj úèel, kdy bìhem týdne
nebo na jeho konci pocítíte, e jste se setkali s Bohem zcela konkrétním, novým zpùsobem. Budu se za vás modlit.
Alberto F. Mambranca
„Jen ti, co se zmìnili, mohou zmìnit svìt.“

S. Kierkegaard
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SOBOTA
„I øekl Bùh: ‚Uèiòme èlovìka, aby byl naším obrazem podle
naší podoby. A lidé panují nad moøskými rybami a nad
nebeským ptactvem, nad zvíøaty a nad celou zemí i nad
kadým plazem plazícím se po zemi.' Bùh stvoøil èlovìka,
aby byl jeho obrazem, stvoøil ho, aby byl obrazem
Boím, jako mue a enu je stvoøil.“
(Gn 1,26.27)

Vyhozená plechovka od coly
Dnes jsem se hodnì naštval. Kdy jsem šel kolem
znaèkového obch odu se spo rtovními po tøebami, nedal se
pøehlédno ut velký nápis – akce – 20% sleva n a vše. A já
jsem si zrovna pøed dvìma týdny právì v tomto obchodì
koupil ne zrovna levné kalhoty. Pouèil jsem se. Teï bìhám
po mìstì a sháním, kde mají levnìjší výrobek. Buï èekám,
dokud se to, co chci, nezlevní, nebo zko uším smlouvat
o cenì (to zabírá zvláš pøed zavírací hod inou). Nejúspìšnìjší jsem na trišti, tam se mùete o cenì dohadovat,
jak chcete. Umím stáhnout pùvodní cenu a na polovic. Není
to sice znaèkové zboí, ale i tam se dá sehnat dobrá vìc za
pøijatelnou cenu. Snaím se prostì udìlat všechno pro to,
abych platil co nejmíò.
Také jste se nechali zlákat výhodnou nabídkou? Také
jste vyuili akèních cen? Je neštìstím, e takovýto zpùsob
myšlení pronikl i do mezilidských vztahù. Díváme se hlavnì
na „obal“? Nebo je pro nás dù leitá i „kvalita výrob ku“?
A jakou cenu mu pøisoudíme?
V tisku se objevil tento èlánek: „Dr. Harry Monsen, profesor anatomie na Lékaøské univerzitì v Illinois, pøekvapil svìt
smìšnì n ízkým zpenìením èlovìka. Nap sal: ‚Lidské tìlo
tvoøí hlavnì voda. Tìlo èlovìka, který váí 5 5 kilogramù,
obsahuje 4,5 kg vápníku, 1 ,4 kg fosforeènanù, 0,5 kg
draslíku, 350 g síry, 350 g sodíku, 60 g magnezia a ménì
ne 60 g eleza, mìdi a jódu. Pokud naše tìlo rozloíme,
jako hlavní èást získáme vodu a pak nìkolik chemických
slouèenin, co dohromady nemá vìtší hodnotu ne
5 nebo 6 dolarù.'“
Kdy posuzuješ èlovìka, nedej se
nachytat! Obal moná
vypadá lákavì, ale
obsah mùe být
podøadné kvality.
Zaèíná mi docházet, proè si nìkteøí
myslí, e opaèné
pohlaví je
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tu jen k tomu, aby uspokojilo jejich chu. Jako kdy máš chu na colu: vypiješ ji
a plechovku odhodíš. Lidská bytost se pouívá, dokud má „hodnotu“, a kdy u není
dostateènì pìkná, èlovìk se jí snaí co nejdøív zbavit. Teï u chápu, proè mnozí
chtìjí od stranit nenarozené dìátko, kdy n ezap adá do jejich plánù a pøed stav.
U vím, proè nìkdo unese malého chlapce èi dívku, zneuije je, zaškrtí a potom
nechá v lese. Pokud je cena èlovìka tak smìšnì nízká, pomocí zbraní èi chemických
jedù si mùeme dovolit odstranit ty, co se nám nelíbí. Rozumím, proè jsou suroviny
cennìjší ne davy lidí, kteøí jsou kvùli nim vyhnáni ze svých domovù nebo vyhubeni.
Vdy jejich hodnota je jen pár dolarù…
Abychom byli schopni vyøešit tento problém, musíme zmìnit vìdomí vlastní hodnoty. Kadá lidská bytost musí definovat svoji hodnotu a umìt ji vyjádøit.
Jednou z moností, jak vypadat draší, je zmìnit „obal“. Mùeš se obléct do
materiálu, který je draší ne ty. Ukáeš spoleènosti, jak jsi dobrý – e na to máš.
Ještì úèinnìjší je nosit na krku a rukou drahé briliantové šperky a zbytek karátù si
dát na prsty. Trièko bys mìl mít aspoò 8-10x draší, ne jsi ty, kalhoty a boty aspoò
20x. Nesmíme zapomenout i na kompletní multimediální zaøízení ve tvém obale na
mobil a od urèitého vìku i na ten správný motor pod kapotou nìjakého poøádného
bouráku. Urèitì se staneš nejoblíbenìjším èlenem své party. Lidé budou ochotní
investovat trochu víc, aby si tì získali. Budeš ádaným zboím. Nikdo nebude chtít
èekat, a tì umístí do výkladu v obchodì. Budou se snait mít tì hned teï.
Ze zaèátku to moná bude fungo vat. Urèitý èas budeš spokojený se svým
„obalovým materiálem“ a budeš se tìšit z toho, jak se na tebe dívá tvé okolí. Brzy
však celá hra zaène od zaèátku. Kdy budou lidé s tebou ve styku delší èas, poznají
tvé nitro, a ty se opìt ocitneš v kategorii zlevnìných výrobkù urèených pro výprodej.
Pøijde èas tì nahradit. Plechovka od coly se odhodí vedle cesty.

Drahý svou podstatou
Druhá monost je urèit svoji hodnotu, uvìdomovat si ji, stát si za ní a dokázat ji
navenek i vyjádøit. Tento proces zaèíná u Boha. Existuje Bù h, který je silnìjší
a inteligentnìjší ne jakákoli lidská bytost. Tento Bùh stvoøil svìt, uspoøádal ho tak,
jak to vidíme, a vytvoøil urèitý ekologický systém. Je to On, kdo øídí a koordinuje
cykly pøírody, zemì, nebe, vod a všech ivých bytostí vèetnì èlovìka, protoe i lidi
naplánoval a zahrnul do svého stvoøení: „I øekl Bùh: ‚Uèiòme èlovìka, aby byl naším
obrazem podle naší podoby. A lidé panují nad moøskými rybami a nad nebeským
ptactvem, nad zvíøaty a nad celou zemí i nad kadým plazem plazícím se po zemi.'
Bùh stvoøil èlovìka, aby byl jeho obrazem, stvoøil ho, aby byl obrazem Boím, jako
mue a enu je stvoøil.“ (Gn 1,26.27)
Tento verš jasnì øíká, e tvùj ivot a místo, kde iješ, není nìjakým omylem ani
šastnou náhod ou. Nezaèal jsi existovat náho dnì, ba ani proto, e to tak chtìla
pøíroda. Tvùj ivot nezaèal jakousi neurèitou molekulou, která se postupnì mìnila
na buòky, èervy, zvíøata a opice, takzvané pøedchùdce lidstva. Neexistuješ díky volnému výbìru v pøírodì. Z toho jednoznaènì vyplývá, e pøírodní materiály jako ropa,
diamant, støíbro, zlato nebo dokonce peníze nemohou být cennìjší ne ty. Všechno
záleí na tom, co ty sám ze sebe udìláš nebo co z tebe uèiní jiní.
Moná ti nìkdo øekl, e jsi nechtìné dítì. Moná si nìkdo pøál, abys byl radìji
chlapcem nebo naopak dìvèetem. Tøeba mìli rodièe jiné plány a jiné pøedstavy, ale
neplatí to o Bohu. Bùh si pøál, aby ses narodil ty, aby se narodil kadý z tìch, které
potkáváš. Bùh nebyl pøekvapen, kdy tì vidìl. Mìl s tebou plány dokonce ještì døív,
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ne tì plánovali tví rodièe. „Toto praví Hospodin, který tì uèinil, který tì vytvoøil
v ivotì matky a pomáhá ti…“ (Iz 44,2)
Dokonce i místo, kde jsi se narodil a kde právì teï jsi, patøí do Boího
velkolepého plánu – protoe: „Celé lidstvo vytvoøil z jediného èlovìka, rozsadil
nás po celé zemi a vymezil jednotlivým národùm prostor i dìjinná období.“ (Sk
17,26 – SNC)
Bùh nedìlá chyby. Albert E instein øekl: „Bùh neháe kostky.“ Všechno, co
vytváøí, slouí jeho zámìru. Z celého srdce si pøeji, aby tato slova nebyla pro tebe
jen stokrát opakovan ou frází, ale hlubokým základem tvého ivota. Jsem
pøesvìdèený, e kdy si to uvìdomíš, najdeš klíè k tomu, jak pøijmeš svoji osobnost, jak budeš zacházet se svým tìlem a jaký postoj zaujmeš k druhým lidem.
Je to pohled, který zmìní tebe a zmìní i tvùj svìt.

Neocenitelný!
Kdy Bùh stvoøil svìt, zemì byla pustá a prázdná – tak zaèíná biblická zpráva
o stvoøení. Všech no, co Bùh stvoøil, stvoøil prostøedn ictvím svého slova. Bùh
øekl… a stalo se podle jeho slov… a bylo to velmi dobré.
Pak se však Bùh zastavil a chvíli pøemýšlel. Nic
neøekl, jen si klekl, vzal kousek bláta a zaèal
jej tvarovat… Do lidské bytosti vdechl dech,
a èlovìk oil. Takto stvoøil mue a enu –
a Bùh vidìl, e to bylo velmi dobré.

P øed st av
si, e by nìkdo dostal pøíleitost zprivatizo vat slunce a rozp rodat ho jednotlivým
zemím nebo lidem. Kolik by asi stála jedna kWh sluneèní energie? Kolik
finanèních prostøedkù by zemì vynaloily na sluneèní svìtlo za urèitý èas? Co by
bylo na cenovce, která by visela nad svìtovými oceány nebo nad zemí a vším, co
je na ní? Všechno bylo stvoøeno výluènì Boím slovem. Všechno patøí Bohu. Bùh
dokonce nemusel ani nic uèinit – staèilo øíct.
Pokud nic z toho, co bylo stvoøeno slovem, není na prodej a má nedozírnou
cenu, oè vìtší je hodnota èlovìka, který je dílem Boích rukou?
3
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„Víte pøece, e jste z prázdnoty svého zpùsobu ivota, jak jste jej pøejali od otcù,
nebyli vykoupeni pomíjitelnými vìcmi, støíbrem nebo zlatem, nýbr pøevzácnou krví
Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny byl k tomu pøedem vyhlédnut
pøed stvoøením svìta…“ (1 Pt 1,18.19)
Nikdo n a této zemi nemá právo zacházet s tebo u neb o jakýmkoliv jiným
chlapcem èi dívkou jako s plechovkou od coly nebo pouitými kalhotami. Nikdo
nemá právo kvùli penìzùm ohroovat ivot jiného èlovìka. Nikdo nemá právo vystavovat nebezpeèí ivot a štìstí lidí v útocích, teroristických akcích èi válkách, a u
jsou jejich pøíèiny politické, ekonomické èi náboenské. Nikdo nemá právo unášet,
zneuívat, vyuívat nebo zabíjet dìti. Nikdo nemá právo znásilòovat eny, okrádat
starší obèany, vydírat, rozdìlovat rodiny, vykoøisovat lidi, týrat je a poniovat.
Nikdo nemá právo posuzovat ostatní podle obleèení, aut, pùvodu, vzhledu nebo
spoleèenského postavení. Nikdo nemá právo sáhnout na ivot jiného èlovìka, a u
velkého nebo malého, protoe èlovìk je tou nejdraší a nevzácnìjší èástí stvoøení.
Bùh naplánoval a stvoøil kadého z nás.
Kdy ty a já skuteènì pochopíme, e jsme Boím obrazem, e jsme nejdraší
a nejvzácnìjší èástí Boího stvoøení, kdy si ty i já plnì uvìdomíme, e jsme støedobodem stvoøení i vesmíru, kdy nás oba naplní myšlenka, e kadý èlovìk je neocenitelný, jedineèný a neporovnatelný – potom zmìníme svìt.

+

Námìty k diskuzi

1. Proè mají lidé problém pøijmout sami sebe? Jakou úlohu v tom sehrává
spoleènost?
2. Èím pøispíváš k tomu, e ostatní s tebou zacházejí podle principu „prázdné plechovky“? Vyjmenuj nìkolik vìcí.
3. Vezmi si kus papíru a napiš tøi vìci, které by se mìly zmìnit, aby èlenové tvé
mládee i tvého sboru umìli pøijmout skuteènou hodnotu kadého èlovìka. Co
bys mìl zmìnit sám v sobì?
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NEDÌLE
„Vybízím vás, bratøí, pro Boí milosrdenství, abyste
sami sebe pøinášeli jako ivou, svatou, Bohu milou
obì; to a je vaše pravá bohosluba.
A nepøizpùsobujte se tomuto vìku, nýbr
promìòujte se obnovou své mysli, abyste mohli
rozpoznat, co je vùle Boí, co je dobré, Bohu milé
a dokonalé.“ (Ø 12,1-2)
„Jen ti, co se zmìnili, mohou zmìnit svìt.“
(S. Kierkegaard)

Kdy poptávka urèuje nabídku
Obdivuji ch ameleo ny. asnu nad jejich
schopností se pøizpùsobovat. Obèas jim to
závidím, protoe si myslím,
e kdybych mohl do sáhnout
takové úrovnì pøemìny,
jakou mají tato zvíøata, stal
bych se ideálním èlovìkem této doby.
Chameleony se vám nepodaøí jen tak zaskoèit, jsou
to nejpøizpùsobivìjší zvíøata, jaké znám. Mohou mìnit barvu
svého tìla podle situace èi prostøedí, co jim pomáhá snadno
se ukrýt a nestát se koøistí nepøítele. Navíc mohou krouit
kadým okem zvláš v rozsahu 360 stupòù. Dokáou hbitì
vypláznout svùj lepkavý jazyk. Svùj ocas mohou zkroutit do
rùzné délky, take se zdá nìkdy delší, jindy kratší – podle
situace. Ocasem se také zachytávají o rùzné pøedmìty. No
uznejte, není ten chameleon geniální zvíøe? Nesympatické
mi je jen to, e se iví hmyzem a jinými drobnými zvíøaty.
Pøed nìko lika lety b iolog ové zjistili, e zmìna barvy
u chameleona se nezakládá na jeho schopnosti p øizpùsobovat se okolí, ale souvisí se stavem vzrušení a nervozity.
Výslednou barvu vytváøí pohoda, nemoc, st rach , pocit
nebezpeèí a teplota. Od chvíle, co jsem se to dozvìdìl, mùj
pohled na chameleony se zmìnil. Pochopil jsem, e toto
zvíøe nemìní barvu na základì vnitøního pøesvìdèení a promyšleného rozhodnutí, ale pod vlivem vnìjších faktorù. Vdy,
kdy chameleon mìní barvu, dává kadému najevo, e mu
nìco chybí nebo e proívá stres.
Benedikt Eisermann, souèasný filozof ijící v Düsseldorfu, to vyjádøil takto: „ádné jiné pøesvìdèení není tak
zafixováno jako to, e èlovìk je bytost s chybami a nedostatky.“ Právì to je na zaèátku dìje, který mì mìní na
chameleona. Nìco mì nutí si myslet, e nemám všechno
a ani nedokáu udìlat všechno pro to, aby mì spoleènost
pøijala a uznávala. Proto dávám po zor a maximálnì se
snaím, aby moje hodnota vzrostla. Pøedstírám vánost
5
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a dùstojnost. Svým pøátelùm, známým a svému okolí dávám ustaviènì najevo, e
jsem pìkný chlapec èi dìvèe. Vím, e tento boj bude trvat do konce mého ivota.
Snaím se získat profesionální autoritu a postavení, v kterém mohu rùst, udret si
seriózního a dobrého partnera a obklopit se lidmi, díky kterým se budu cítit silný
a neohroený. Mìním se v èlovìka, jakého ze mne chce mít moje okolí. iji podle
hesla: Poadavky vnìjšího prostøedí urèují, jak iji a jak se mám.
Po èase si zapomínám klást otázku, jak se stát èlovìkem, který je sám sebou,
vìdomý si svého pùvodu a poslání. U se nezamýšlím nad tím, kým ve skuteènosti
jsem, co vlastnì chci: nepøemýšlím o sobì a nemyslím na pùvodní zámìr, který mi
b yl urèen dávn o pøed tím, ne jsem se n arodil.
„Nebo v nìm bylo stvoøeno všechno na nebi
i na zemi – svìt viditelný i neviditelný; jak
nebeské trùny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvoøeno skrze nìho a pro
nìho.“ (Ko 1,16) Od té dob y, co jsem se
nauèil chovat jako chameleon, øídím se následujícím citátem B. Eisenmanna:
„Strom našeho ivota ivo øí,
proto e se marn ì snaíme
vyproduko vat krásná jablka,
a neuvìdomujeme si, e jsme
hrušní!“
To je skuteènì mùj pøípad. Mìním barvy, p øizpùsobuji se situacím a názorùm
lidí. Jsem flexibilní a kamkoli
jdu, do káu vypadat skvìle a elegantnì.
Pøinejhorším svým lepkavým jazykem
o dstraním toho, kdo se mi dostane do
cesty. Snaím se pøizpùsobit uboh ému
ivotnímu stylu mých kamarádù, jen ab ych
pøeil. Moje chování je ve skuteènosti výsledkem strachu, nervozity, tìlesné a duševní slabosti a znakem toho, e se necítím pøíjemnì ve
spoleènosti, do které patøím. Jsem závislý. Navenek
ukazuji krásné barvy, ale uvnitø jsem vylekaný, zklamaný a vyèerpaný; jednoduše jsem slaboch – chameleon.

Skuteèná zmìna – z larvy na motýla
Apoštol Pavel v úvodním textu také mluví o zmìnì: Nezùstávejte takoví, jací jste,
ale „promìòte se“. Nebuïte ohební a pøizpùsobiví, ale zmìòte se. Verš Ø 12,1.2
nepopírá zmìnu, ale motivaci k novým barvám. Zmìna není negativní; je to nutný
proces v rozvoji kadé bytosti. Pavlovi jde o pøíèinu a motivaci zmìny. Zdùrazòuje
hledání toho, co je dobré, pøíjemné a dokonalé. Vychází z touhy po etickém a estetickém stylu (Fp 4,8), pøièem to, na co se èlovìk orientuje, je sám Bùh.
V øíši hmyzu proívá podobnou pøemìnu motýl. Motýli jsou nádherní. Aby však
dosáhli tak krásných barev, musí p rojít nìkolika vývojovými stadii. Nenápadn é
a nezajímavé vajíèko se zmìní v housenku, která je obvykle škaredá, a odporná.
6

Pøednášky modlitebního týdne mládeže 2006
Ne housenka doroste do své koneèné velikosti, nìkolikrát svléká svoji starou
kùi. Pøi tomto svlékání prochází tìkým, muèivým procesem. Je to pro ni velmi
namáhavé. Pak se hou senka mìní v kuklu. V tomto stad iu jsou všech ny její
orgány po stup nì vyøazeny a mìní se na orgány motýlí. Kukla je vystavena
všemoným vnìjším nebezpeèím, protoe sama se nemùe ani pohnout. Buï
visí na nìjakém keøi, stromì nebo jednoduše leí na zemi. Na konci tohoto stadia její kùe praskne a z kukly se s velkou námahou vyvleèe nádherný motýl,
okouzlující úasnými barvami a jedineènými vzory. Bìhem všech vývojových fází
se tento hmyz iví jen rostlinkami. Chovatelé motýlù ví, e existují druhy motýlù,
kteøí – pokud nenajdou tu svoji pravou rostlinku, která je jejich oblíbeným zdrojem potravy – radìji zahynou.
Vrame se k Pavlovým slovùm: „A nepøizpùsobujte se tomuto vìku (jinými
slovy – pøestaòte napodobovat ducha této doby, nedovolte, aby vás svìt, který
vás obklopuje, mìnil ke své podobì), nýbr promìòujte se obnovou své mysli.“
Kdy Pavel vyzývá køesany v Øímì, aby se zmìnili, povzbuzuje je k trvalé
a prospìšné zmìnì. Nemá na mysli vnìjší zmìnu barvy orientovanou na souèasný stav okolí, ale zmìnu vnitøní. Jde o zmìnu myšlení. Naše mysl se bude orientovat na Stvoøitele lidské existence. Není to zmìna doèasná, ale trvalé rozhodnutí, které se chce øídit Boí vìènou vùlí. Jinými slovy Pavel øíká: Neijte jako
chameleon, který je navenek pìkný, šikovný, inteligentní a pøizpùsobivý, dokáe
se zapojit do kadého rozhovoru a pøeije leckde. ijte a ukazujte své barvy jako
motýl. Jeho zbarvení je výsledkem procesu dokonalé pøemìny. Jeho rozhodnutí
pøinášejí nìkdy i nepøíjemné následky pro jeho souèasný stav. Bere na sebe
velké riziko, kdy visí na stromì nebo
leí na zemi jen proto, aby
se mohl vyvíjet dále.
Radši zemøe hladem, ne by

okusil
rostlinku,
která mu nesvìdèí.
Kdy se pøilepíš ke stromu, pøeiješ okamiky, kdy
nebudeš vidìt ani cítit zem
pod nohama. (J 15,4.5) Kdy se nebudeš
bránit a padneš do Boích rukou, zaiješ situace,
kdy se ti bude zdát, e jsi vystavený nebezpeèí,
s kterým si sám neporadíš. Pavel nás vyzývá, abychom
se stali motýly, abychom byli ochotní rozhodnout se pro
nové, trvalé a úasné stadium našeho ivota.
7
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Øíci zmìnì ANO!
Skuteènou a trvalou zmìnu, která dokáe mìnit svìt, mùeš proít jen tehdy,
kdy nedopustíš, aby tì formoval okolní svìt. Dovol Bohu, aby zmìnil tvé myšlení.
Pavel to nazývá bohoslubou, která je Bohu milá.
Rozluè se s minulostí a pøestaò se snait plodit lákavá jablka. Vdy co kdy právì
ty jsi pøedurèen plodit hrušky? Zaèni znovu a neboj se zmìny, která mùe bolet
nebo být nepøíjemná. Nech tì povzbudí to, e z tvé kukly se vylíhne nádherný létající motýl. Bùh nechce, aby ses vzdal nìèeho dobrého, pìkného a uiteèného. Nabízí
ti pøíleitost nepromrhat ivot a minulost nechat za sebou. Tak budeš mít monost
okusit nìco z ráje, který Bùh zaslíbil svým dìtem: „A jsme-li dìti, tedy i dìdicové –
dìdicové Boí, spoludìdicové Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním
úèastni Boí slávy.“ (Ø 8,17) Jsi Boím dìdicem a Kristovým spoludìdicem. Bohu
patøí nebe, celá zem i všechno, co je na ní, protoe On to stvoøil. ( 24,1)
„Jen ti, co se zmìnili, mohou zmìnit svìt.“ (S. Kierkegaard)

+

Námìty k diskuzi

1. Jaké zmìny se bojíš a na jakou se tìšíš? Proè?
2. „Strom našeho ivota ivoøí, protoe se marnì snaíme vyprodukovat krásná
jablka, a neuvìdomujeme si, e jsme hrušní!“ Jak s tímto citátem souvisí tvùj
duchovní ivot?
3. Je tvoje víra zaloená na tom, co u roky praktikuje tvá rodina a tvùj sbor? Anebo
máš odvahu hledat svoji vlastní cestu víry?

8
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PONDÌLÍ
„On všechno uèinil
krásnì a v pravý èas,
lidem dal do srdce
i touhu po vìènosti,
jene èlovìk nevystihne
zaèátek ani konec díla,
je Bùh koná.“ (Kaz 3,11)
Ten to verš p atøí mezi Šalomounovy nejmelancholiètìjší výroky. Tento princ, který se stal pozdìji
králem, mìl všechno, po èem mùe èlovìk v ivotì
touit a co mùe získat. Mìl bohatou a šastnou rodinu. Jeho otec byl politik, za kteréh o se nemusel
pøed lidmi stydìt. Získal nejlepší vzdìlání, nejlepší
akademické hodnosti a n akonec i závid ìníhodnou
pozici – stává se nejvlivnìjším muem svého národa
a kráèí v otcových šlépìjích. Jako král nejen e
pokraèuje v pøepychovém ivotì, ale svùj úspìch znásobuje. Dosahuje toho, co n edosáhl nikdo jiný; tím
pøekonává všechny ostatní krále. Moná by bylo dobré
pøipomenout, e Šalomoun nebyl vystresovaným
èlovìkem, jakými jsou nìkteøí souèasní ú sp ìšní manaeøi
nebo milionáøi. Ne, zdá se, e se naplno tìšil ze ivota. Mìl
èas na odpoèinek. Mìl nìkolik manelek a mnoho druek.
Pøesto však Šalomoun nenachází to, po èem tolik touí.
Zdá se, e uvnitø ho nìco trápí a sírá. Umím si pøedstavit,
jak po dni n apln ìném zp rávami o úspìších v obchod ì
i v zahranièní politice odchází do lonice, uléhá na postel
a prolévá slzy prázdnoty a zoufalství. Napsal:
„V srdci jsem si øekl: Co potkává hlupáka, potká i mne.
Naè jsem tedy byl tak nad míru moudrý? A v srdci jsem
usoudil, e i to je pomíjivo st. Vdy po moudrém ani po
hlupákovi nezù stane památka navìky; všechno, co bylo,
bude v p øíštích dnech zapomenu to. Moudrý umírá stejn ì
jako hlupák. Pojal jsem nenávist k ivotu, zošklivilo se mi,
co se pod sluncem dìje. To vše je pomíjivost a honba za
vìtrem … Nìkterý èlovìk se pachtí moudøe, dovednì a prospìšnì, ale musí svùj podíl pøedat èlovìku, který se s tím
nepachtil. Také to je pomíjivost a prachšpatná vìc. Vdy co
má èlovìk z veškerého svého pachtìní, z ho nièky za
ádostmi svého srdce, z toho, jak se pod sluncem pachtí?
Všechny jeho dny jsou samá bolest a jeho lopota je plná
hoøe; jeho srdce mu nedá spát ani v noci…“ (Kaz 2,15-17.
21-23)
Takové stavy marnosti lidé cítili nejen v dávných dobách;
objevují se ve všech dobách a ve všech generacích. Lidstvo
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stále hledá nìco, èím by vyplnilo prázdnotu, kterou èlovìk proívá ve svém nitru.
Nejistota, strach, zoufalství a vnitøní bolest se zmocòují srdce èlovìka a jeho ivot se
stává nesnesitelný.
Sören Kierkegaard, vysoce uznávaný filozof, teolog a estét, vyslovil o ivotì tato
zvláštní, ale pravdivá slova: „Oeníš se, a budeš toho litovat; neoeníš se, budeš
toho litovat také. A u se oeníš nebo neoeníš, budeš toho stejnì litovat. Zasmìješ
se nad nerozumností tohoto svìta, a budeš toho litovat; budeš plakat nad nerozumností svìta – a budeš také litovat. A tak, a u se budeš smát nebo nad tím plakat,
budeš toho litovat. Vìøíš dìvèeti, vymstí se ti to; nevìøíš mu, vymstí se ti to také. Vìø
jí nebo nevìø, vyjde tì to n astejno – bud eš toho litovat… Toto je, páno vé, ztìlesnìním moudrosti celého svìta.“
Kolik z nás má rozvedené rodièe, kterým se nenaplnily jejich sny o lásce? Jak èas
plynul, pøišli na to, e samotné manelství nebylo tím, co v ivotì hledali. Kolik z nás
jsme dìtmi bohatých rodièù, ale vyrùstali jsme v osamocení, protoe rodièùm šlo
v ivotì jen o kariéru a majetek? Kolik akademických pracovníkù a talentovaných lidí
muselo pøiznat, e spoleènost je uznává jen pro to, co umí, a ne jací jsou jako lidé?
Pozor! Nechci tím opìvovat sladkou neèinnost a lenivost, ale ani nekoneènou práci
a ustaranost, která s ní souvisí. Chci jen ukázat marnost a zbyteènost toho, kvùli
èemu se èlovìk v ivotì tolik natrápí.
A co já? Kvùli èemu se pouštím do nejkrajnìjších experimentù svého ivota?
Proè se mi zdá, e potøebuji vyzkoušet všechno, abych se následnì mohl pøidat na
nìkterou stranu? Vyhledávám rùzné sexuální vztahy? Proè, kdy si zvolím urèitý
ivotní styl, mì neustále pronásleduje pocit, e mi nìco chybí? Vìøím, e to všechno
má jedinou pøíèinu: hlubokou prázdnotu v našem srdci, která nám nedá spát.

Jsi stvoøený pro vìènost!
„Vyspìlé zemì, jako je naše, jsou plné lidí, kteøí mají po materiální stránce všechno, na co si jen vzpomenou. Navíc vlastní i nemateriální bohatství – mají šastnou
rodinu a ijí klidným ivotem. Pøesto se však nìkdy stane, e se jich zmocní zoufalství. Uvìdomují si jen jedinou vìc – v jejich nitru je prázdnota. Nezáleí na tom, kolik
jídla a pití do sebe nacpou, kolik aut a televizorù vlastní, kolik dìtí vychovávají nebo
kolik skuteèných pøátel si najdou, tato bolest zùstává.“ (Bernard Levin)
Tato díra, tato prázdno ta a bolest nezmizí ani tehdy, kdy se budeme více
angaovat, víc pracovat, mít vìtší moc, více penìz, víc vztahù, víc jídla nebo kdy
budeme více spát. Tato prázdnota mùe být zaplnìna jen zvenku. Jeden z velkých
kazatelù naší doby jednou øekl: „Kdy v sobì objevíme touhu, kterou neuspokojí nic
na tomto svìtì, pøicházíme k závìru, e jsme byli stvoøeni pro jiný svìt.“ (C. S. Lewis)
Je to pøesnì to, co proíval ve svém neštìstí Šalomoun: „On všechno uèinil krásnì a v pravý èas, lidem dal do srdce i touhu po vìènosti, jene èlovìk nevystihne
zaèátek ani konec díla, je Bùh koná.“ (Kaz 3,11)
Pøi stvoøení dal Bùh do srdce kadé lidské bytosti urèitý èip. Jeho úkolem je
udrovat spojen í lid stva s vìèností. Tím èipem je víra, která umoòuje sp ojení
s Bohem, Stvoøitelem. Jen po kud je toto spojení navázáno, mùeme ít plným
ivo tem, jaký nám Bù h nabízí. (J 10,10) V Jeíši máme ty i já do konalý pøístup
k vìènému ivotu, protoe On je „…ta cesta, pravda i ivot“ (J 14,6). Jeíš se tìmito
slovy nesnaí získat pøízeò lidí. Jeho prohlášení je radikální. On není jedna z cest,
jedna z pravd a jeden z mnohých ivotních stylù, který si mùeš zvolit. Jeíš je TA
(jediná) cesta, TA (jediná) pravda a TEN (jediný) zpùsob tvého ivota. Šalomoun si
10
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musel velmi bolestným zpùsobem uvìdomit nejvìtší problém lidstva: e sami si
nepomùeme, e sami neodhalíme pravý smysl svého ivota. (Kaz 3,11) To znamená, e tento èip neumíme a nedokáeme odblokovat. A kdy si skuteènì
uvìdomíme, e jsme byli stvoøeni pro vìènost, náš ivot opìt získá ztracenou
rovno váhu a u tady a teï budeme moci proívat svùj ivot co nejplnìji.
(Viz J 3,16.36; 5.24; 6,40.46.68; 7,38; 8,12.51; 11,25.26; 17,3)

Nikdy toho nebudeš litovat!
Po slovech v Kaz 3,11 velký vladaø a král Jeruzaléma Šalomoun proívá novou
dimenzi radosti a ivotního rozmachu. V následujících verších dodává: „Poznal
jsem, e není pro nìho nic lepšího, ne se radovat a konat v ivotì dobro. A tak
je tomu s kadým èlovìkem: to, e jí a pije a okusí pøi veškerém pachtìní
dobrých vìcí, je dar Boí.“ (Kaz 3,12.13) To je pravda, která zmìnila mùj ivot,
zmìní tvùj ivot i ivot celého svìta: Jeíš je smysl ivota. Rick Waren øíká: „Smysl
tvého ivota pøesahuje tvé osobní naplnìní, klid tvé mysli èi dokonce tvé štìstí.
Jde o mnoho víc ne o tvou rodinu èi tvoji kariéru. Jde dokonce o víc ne o tvé
nejodvánìjší sny a pøedstavy. Kdy chceš vìdìt, proè ses ocitl na této planetì,
musíš zaèít u Boha. On tì stvoøil a stvoøil tì pro svùj zámìr.“

+

Námìty k diskuzi

1. Jak bys vlastními slovy definoval pojem „štìstí“?
2. Po p øeètení této pøed nášky si moná nìkdo pomyslí, e køesané jsou
nejšastnìjší lidé na této zemi. Souhlasíš s tím? Proè ano? Proè ne?
3. Proè je pro lidi ob tíné pøijmout slovo „vìènost“? Jakým konkrétním zpùsobem naplòuje víra v Jeíše prázdnotu v našem nitru?

11

1
2
3

Pøednášky modlitebního týdne mládeže 2006

ÚTERÝ
„Mládenec Samuel vykonával slubu Hospodinovu pod
dohledem Élího. V tìch dnech bylo Hospodinovo slovo
vzácné, prorocké vidìní nebylo èasté. Jednoho dne leel
Élí na svém místì. Oèi mu zaèaly pohasínat, take nevidìl.
Boí kahan ještì nezhasl a Samuel leel v Hospodinovì
chrámì, kde byla Boí schrána. Hospodin zavolal na
Samuela…“ (1 S 3,1-4)

Nebylo to tak vdycky!
Škoda, e jsem se n enarodil døív. Velmi rád bych toti il
v dobì, kdy v církvi bylo všechno tak, jak to má být – upøímné
a ideální. Chtìl bych patøit mezi mláde tehdejší doby. Myslím si,
e v minulosti lidé oddanìji následovali Krista a byli
aktivnìjšími misionáøi. Mùe se církev i v této všelijak
narušené dobì stále nazývat církví? Jaký úkol v ní máš jako
dospìlý mladý èlovìk?
Samuel, syn Elkány, il ve špatné dobì; anebo spíš – pøišel
do církve v nesprávném èase. Mladá generace pøed ním ještì
poslouchala své rod ièe; úcta a poslušnost tehd y patøily
k ivotu. Ale nyní, za jeho dnù, lidé odcházeli od Boha a nikdo
vánì nepøemýšlel o jeho existenci. „V tìch dnech bylo
Hospodinovo slovo vzácné…“ (v. 1) Mohli bychom dokonce øíct:
Bùh u ke svému lidu nepromlouval.
Ani v Hospodinovì domì (svatyni) nebylo všechno v poøádku. Na knìze a slubu konající se nedalo spoléhat. Bohosluebné obøady a zákony brali na lehkou váhu, šidili a vydírali
ty, kteøí pøišli obìtovat. Z obìtovaného masa si pro sebe brali ty
nejlepší kousky. „Od všeho lidu slyším o vás samé zlé
vìci.“ (1 S 2,23)
Dokonce i hlavní knìz ve svatyni zaèal být neschopný. U nebyl aktivní, nevìdìl, co dìlat, a nemìl ani
vidìní pro svoji církev a lid, protoe „oèi mu
zaèaly pohasín at, take nevidìl“ (1 S 3,2).
A jak víme, „není-li ádn ého vid ìní (proroctví, vidìní o budoucnosti), lid pustne…“
(Pø 29,18). A skuteènì tomu tak bylo.
ít a vìøit v takové dobì muselo
být opravdu strašné! Urèitì by vás
to znechutilo.
Zamysleme se na
chvíli nad izraelským
národem.
Pøemýšlejme o tom,
jaké výjimeèné
postavení mìl ve
spoleènosti tehdy,
12
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kdy v jeho støedu ili velcí proroci a vynikající náboenští vùdcové. Byli to lidé
jako Mojíš, kteøí nikdy nedovolili, aby je jakýkoli svìtský nebo lidský vliv svedl
z pravé cesty. Byli to vùdcové, kteøí mìli s lidem soucit a slitování. Byli to lidé
jako Jozue, kteøí zùstali vìrni svému pøesvìdèení. Z jejich oèí jsme mohli vyèíst,
e vìrnost Bohu je pro nì otázkou ivota a smrti. Byli to èestní lidé, kteøí mìli
autoritu a moc a kteøí dokázali motivovat celý národ pro Boí vìc. (Viz Joz 24,1416.) Byli to soudcové, kteøí své ivoty úplnì podøídili Bohu, šli za nìj bojovat
a bránili jeho vìc. Jasnì a nahlas jste tehdy mohli uslyšet Boí hlas: Bùh osobnì
rozmlouval s Noemem (Gn 8,15), Abrahamem (Gn 16,13; 17,3) a Mojíšem (Ex
6,2). Èteme, e Mojíš mluvil s Bohem a Bùh mohutným hlasem odpovídal. (Ex
19,19) Jedno je jisté: kdy se Bùh zjevoval svému lidu, kdy byl stále s ním a v
pravé chvíli odpovídal na kadou jejich otázku, tehdy bylo urèitì lépe. Teï se
však Izrael nacházel v situaci, která je popsána takto: „V tìch dnech b ylo
Hospodinovo slovo vzácné, prorocké vidìní nebylo èasté.“ (1 S 3,1)
Jak je na tom tvùj sbor, jeho vedoucí a pøedstavitelé? A co upøímnost víry
v tvém sboru? Jak se vyrovnáš s tím, kdy starší øíkají, e v minulosti to bylo jaksi
lepší, ne je tomu dnes? Dokáou tì takové výroky znechutit? Èím se motivuješ?
Nebo jsi ještì neslyšel, e køesanská víra byla kdysi silnìjší a upøímnìjší ne
dnes? e první adventisté byli lepší a aktivnìjší, ne jsou ti dnešní? e tehdy byli
kazatelé vzorem duchovního ivota a nositelem víry a mìli vìtší autoritu a vize
ne kazatelé dnes? e církevní administrátoøi a fun kcionáøi byli tehdy víc
ovlivnìni Duchem Boím, ne je tomu dnes? Promlouvá Bùh i dnes? Existuje
ještì n ìco takového jako zjevení? Mùeš se ještì spolehnout na kn ìze –
sluebníky Boí?

Vdycky to tak bylo!
Jednou z tìch hlavních vìcí, které jsem si z pøíbìhu o Samuelovi, synovi Anny
a Elkána, vzal, je nauèení o církvi: Co patøí k podstatì zdravé církve? Je jasné, e
církev je ivý organismus, stejnì jako samotní jeho èlenové. Nezáleí na tom, kdy
ijeme, protoe nepøijde nic nového, pøed èím by církev døíve nestála, co by se
u v dìjinách Boího lidu nebylo vyskytlo – a tyto dìjiny jsou napsány pro nás.
Jsou v nich zachyceny výšiny i pády. Boí lid vedli a øídili lidé. Ti všichni jsou však
høíšníci, protoe „není toti rozdílu: všichni zhøešili a jsou daleko od Boí slávy; jsou o spravedlòováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Jeíši“
(Ø 3,22-24).
To je reálná církev. Kdy si to uvìdomím, povzbuzuje mne to k tomu, abych
vùèi ní zaujal pozitivní postoj. Jsem si toti vìdom, e Bùh u v dávné minulosti,
ještì za dní Noeho, Ab rahama, Mojíše, Jozua a Samu ela, rozhodl v její
prospìch. Uèinil to tak v èase prvních køesanù v Jeruzalémì, ve støedovìku,
bìhem Millerova hnutí a prvních adventistických prùkopníkù, bìhem svìtových
válek – a dìlá toté i dnes. Boí církev ila a ije díky enám a muùm, kteøí byli
silní a zároveò ochotní pøiznat své slabosti a nedostatky. Na biblickém pøíbìhu
z první knihy Samuelovy se mi velmi líbí, e Bùh nezakrývá negativní stránky
svého lidu a své církve, ale od halu je je „k uèení, k usvìd èo vání, k nápravì,
k výchovì ve spravedlnosti, aby Boí èlovìk byl náleitì pøipraven ke kadému
dobrému èinu“ (2 Tm 3,16.17). Ano, vdycky to tak bylo. Ale je to jen jedna èást
poselství z 1 S 3.
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ivá ryba plave proti proudu!
Je to zázrak, e v dobì nevìry a neposlušnosti, zavrhnutí a odcizení Bohu je tam
jeden èlovìk – malý chlapec – který slouí Bohu. (1 S 2,18; 3,1) Samuel se nepøidal
k synùm Élího, k jejich bezcharakternosti, bezohlednosti, nenasytnosti a sobeckému
jednání. Slubu v chrámu nekonal s odporem a nezájmem. Nedovolil, aby se ho
zmocnil pocit nesmyslnosti, pokud jde o jeho slubu. Ne. „Mládenec Samuel vykonával slubu Hospodinovu…“
Slouil – to je první nevyhnutelná podmínka, která povede k tomu, e Bùh promluví k naší církvi a naší spoleènosti. Uvìdomovaly si to i velké osobnosti Bible:
Mojíš: „Hospodin a, svého Boha, se budeš bát, jemu budeš slouit, pøi jeho
jménu pøísahat.“ (Dt 6,13)
Jozue: „Bojte se tedy H ospodina a slute mu bezvýhradnì a vìrnì … Jestlie se
vám zdá, e slouit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete slouit … Já
a dùm mùj budeme slouit Hospodinu.“ (Joz 24,14-16)
Jeíš povaoval svùj ivot za èin sluby Bohu: „Hospodinu, Bohu svému, se budeš
klanìt a jeho jediného uctívat.“ (Mt 4,10)
Pavel: „V horlivosti neochabujte, buïte vroucího ducha, slute Pánu.“ (Ø 12,11)
I v období nepøíznivém pro spoleènost a církev povaovali tito mui za své
poslání slouit jedinì Bohu. Bylo by pro nì lehèí pøidat se k reptání svých souèasníkù a kritizovat pomìry a nevìru v církvi. Anebo se mohli rovnou pustit do øešení
problémù. Oni se však rozhodli dìlat nìco jiného – neochvìjnì slouit Bohu schopnostmi, kterými je obdaroval. Nikdo jim netleskal ani nedával odmìny za vynikající
slubu. Dìlali jediné – milovali Boha a slouili svým bliním v církvi i spoleènosti.
Bùh promlouvá k tìm, kteøí se mu odevzdají. Pouil je v dìjinách a zmìnil svìt.
Prostøednictvím tìchto lidí „se Hospodin zjevoval … svým slovem“ (1 S 3,21).

Tys mne volal?
Pøedstav si detailnì tuto scénu. Uprostøed noci Samuel slyší, e ho volá jeho pán.
Pospíchá k nìmu. Kdy pøijde k Élímu, vidí, e Élí spí. Ptá se jej, zda ho volal, a Élí
mu odpovídá: „Já?“ Tato scéna se op akuje nìkolikrát. Kdybych byl na místì
Samuela, chápal bych to jako definitivní znamení ú navy, stáøí a pravd ìpodobn ì
i staøecké senility. Tøi vìci mì šokují, vdy kdy ètu tento pøíbìh:
a) Nedávej to do souvislosti s lidmi
Samuel si myslel, e ho volá Élí. Slyšel nìkoho volat své jméno a èlovìk, který ho
mohl nejpravdìpodobnìji volat, byl Élí.
Ve spoleènosti a církvi jsi obklopen lidmi, kteøí tì chtìjí podporovat, usmìròovat
a øídit. Tvoje sluba je úzce spojená s lidmi, kteøí ti dùvìøují, motivují a vzdìlávají.
Nìkteøí jsou ti vzorem. K slubì tì však povolává jedinì Bùh. Slou it je b oská
mravní zásada. Jedinì Bùh tì dokáe zmocnit k tvé slubì. Toto vìdomí je rozhodující, kdy potøebuješ získat stabilitu, a to zejména ve chvíli, kdy tì lidé zklamou;
kdy mìní své postoje a svùj vztah k tobì nebo k nim ztrácíš dùvìru; kdy slábnou
ve víøe a kdy „oèi jim zaèínají pohasínat“. I kdy oni selou, dùleité je si pamatovat:
„Neboj se, já jsem tì vykoupil, povolal jsem tì tvým jménem, jsi mùj.“ (Iz 43,1)
b) Lidé jsou Boí nejcennìjší kapitál
Samuelova sluba se neomezovala jen na získání vyšší úrovnì duchovního
ivota, práci ve svatyni a úctu vùèi knìským pravidlùm o èistotì. Bylo to nìco víc.
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Principy, podle kterých se mladý Samuel øídil, byly – pochopení a respekt pro lidskou rozmanitost a schopnost ít ve vztahu s nimi. To je pravdìpodobnì dùvod,
proè nikde neèteme o hádkách mezi Samuelem a syny Élího. Za svoji zodpovìdnost povaoval starat se o blaho všech a pomáhat starému knìzi. Pøíbìh ukazuje, jak byl Samuel ochoten dokonce i v noci poslouit èímkoli, co jeho pán a uèitel potøeboval. To je dùvod, proè Samuel pospíchal k Élího posteli, kdy uslyšel
volání; a to ne jednou nebo dvakrát, ale tolikrát, kolikrát uslyšel volání. Proto je
o Samuelovi napsáno: „Mládeneèek Samuel však prospíval a byl oblíben
u Hospodina i u lidí.“ (1 S 2,26)
Pokud chcete na sobì zakusit pùsobení Boího slova, musíte se ve své slubì
zamìøit na Boha i na církev a lidi, s kterými se setkáváte. Potøebujeme budovat
kulturu, která je v protikladu k té, ve které ijeme. Nemùeme se vyhnout zodpovìdnosti vùèi svému prostøedí, proto se musí prohlubovat naše láska k Bohu
i k lidem. Mt 25,35.36 jinými slovy øíká: Zavolal jsem tì, a ty jsi mi odpovìdìl
a pospíchal jsi, protoe „cokoliv jsi uèinil jednomu z tìchto mých nepatrných
bratøí, mnì jsi uèinil“ (Mt 25,40).
c) Poslouchej Boí hlas
Bùh zavolal Samuela v dobì, kdy leel a odpoèíval v Boím chrámì. Samuel
byl pracovitým sluebníkem církve. Pravdìpodobnì mìl svùj kalendáø nabitý
aktivitami pro slubu Bohu. Hlas Boí k nìmu nezaznìl, kdy byl zamìstnán
svými kadodenními povinnostmi. Zaznìl v tichu a klidu. Mnozí z nás,
kteøí se ang aují v církevních nebo spoleèenských aktivitách,
nedokáí p ochopit, proè ve svém osobním ivotì neslyší Boí
hlas, a to i pøesto, e vìnují tolik èasu práci pro nìj. Tito lidé
èasto pociují prázdnotu a rezignují, protoe se nenauèili kadý
den si „lehnout“ v Boí svatyni, odpoèívat a naslouchat Boímu
hlasu.
Kadému z nás Bùh øíká: „H le, stojím pøede dveømi
a tluèu; zaslechne-li kdo mùj hlas a otevøe mi, vejdu
k nìmu a budu s ním veèeøet a o n se mnou.“
(Zj 3,20)
Souèástí sluby v Boím chrámu je najít si èas
a naslo uchat Bohu, jen tak mu mùeme
naplno slouit. Úèinnost Samuelovy
slu by spoèívala v tom, e si našel
dostatek èasu lehnout si do blízkosti Boí archy (k Boímu slovu)
a poslo uch at Boí hlas. Díky
tomu se z nìj stal èlovìk, který
„prospíval a byl oblíben u H osp odina i u lidí“ (1 S 2,26).
A k tomu Bùh p ovolal tebe
i mne.
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+

Námìty k diskuzi

1. Z èeho jsou podle tebe lidé ve tvém sboru zklamaní? Jak se to u nich projevuje?
2. Jaký vztah máš k lidem, kteøí stojí v èele tvého sboru? Ovlivòují nìjakým zpùsobem tvùj ivot?
3. Pøedstav si, e Bùh sedí pøímo proti tobì. Chtìl by ses jej zeptat na nìco, co se
vztahuje k tvému sboru?
4. Proè je pro mnohé tak tìké slouit Bohu ve své spoleènosti a v církvi?
5. Kdy naposled tì Bùh pøímo oslovil? Jak se to stalo?
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STØEDA
„Pelištejci se shromádili, aby bojovali s Izraelem. Mìli tøicet
tisíc vozù, šest tisíc jezdcù a lidu takové mnoství jako
písku na moøském bøehu. Pøitáhli a utáboøili se v Mikmásu
na východ od Bét-ávenu. Izraelští mui vidìli, e se dostali
do tísnì a e lid je sklíèen. Lid se ukrýval v jeskyních,
rozsedlinách, skalních strích, slujích a jamách.“
(1 S 13,5.6)
„Jónatan tedy vyzval mládence, svého zbrojnoše: Pojï,
pronikneme k postavení tìch neobøezancù. Snad pro nás
Hospodin nìco udìlá. Vdy Hospodinu nemùe nic
zabránit, aby zachránil a skrze mnoho nebo skrze málo …
Jónatan rozhodl: Pronikneme k tìm muùm a znenadání
se pøed nimi objevíme…“ (1 S 14,6.8)
„Kdy je Bùh tvým partnerem, lépe se ti podaøí splnit velké
plány.“ (Moody)

Kdy zvítìzí hnìv
To jsou stresy! Kadý Izraelec ví, e
Pelištejci se s nikým nebaví. Vdy v této
zemi ili dávno pøed tím, ne sem pøišli
Izraelci. Jsou to bojovníci, lupièi a dobyvatelé. ádný národ se pøed nimi nemùe
cítit bezpeèný; dokonce i mocní Egypané
mìli co dìlat, aby se ubránili jejich útokùm.
Kdy pøijdou Pelištìjci, válce nezabráníte; a urèitì to nebude malièkost! Nepomohou silácké øeèi
ani šikovní mládenci. Pokud jsou na cestì, mùete
èekat to nejhorší!
Tentokrát to však byla chyba Izraele. Proè se
chlubili, e Saulova vojska pobila pelištejské stráce?
Proè Saulùv lid oslavoval tak malé vítìzství? Proè si
tropili erty z Pelištejcù, jací to jsou prý hrdinové?
Tento pøíbìh mi pøipomíná jeden záitek ze základní
školy. Jedno ho dne mi došla trpìlivost. Rozhodl
jsem se, e chlapci, který si ze mne poøád utahoval, koneènì dám za vyuèenou. Chtìl
jsem mu ukázat (a asi i všichni ostatní ve
tøídì), e to nenechám jen tak. A pak
nastal ten nešastný den. Byla to jen malá
uštìpaèná poznámka. S trašn ì jsem se
rozèílil. Vìdìl jsem, e je vyšší ne já a zøejmì i silnìjší, ale co na tom? Nemìl jsem co
ztratit. Tak jsem ho zaèal mlátit hlava nehlava. Toèil jsem se
pøitom dokola, a se mnì málem zatoèila hlava. Moná jsem
vícekrát udeøil sebe ne jeho. To je vlastnì jedno. Šlo o to, e
jsem mu chtìl ukázat, e i já se umím nazlobit a bít. Pár minut
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se zdálo, e jsem dosáhl svého. Slyšel jsem, jak mi nìkteøí (dokonce i dìvèata) fandí.
Páni, to byl pocit! Lehko se vám oslavuje, kdy se vám zdá, e jste vítìzem. Jak jsem
však øekl, na vrcholu slávy jsem byl jen pár minut. Mìl jsem vìdìt, e… Co bylo
potom, na to nechci ani vzpomínat.
Staèí pár minut! Jen nìkolik dní! Dokáeš se tìšit z klidu, který zavládne ve tvém
mìstì nebo zemi bez toho, abys il ve strachu, e tvùj školní autobus mùe být
kdykoliv vyhozen do vzduchu? Dokáeš se tìšit z toho, e jsi dostal práci – moná
jen na zkušební dobu – bez toho, ani by ses bál, e ji jednoho dne ztratíš? Dokáeš
být pyšný na pìkné dìvèe (nebo dìvèe na chlapce), které jsi potkal a navázal s ním
vztah? Nebo na šastnou rodinu, ani by tì napadlo, e vaše láska mùe jednoho
dne skonèit? Dokáeš se tìšit z akce, která je dnes ráno ve vašem supermarketu,
ani by tì napadlo, e se veèer mohou sníit ceny ještì víc?
Pøijdou politici a lidé jako Saul (nebo silní mui mé kategorie v základní škole),
kteøí budou slibovat vítìzství nad nezamìstnaností, v krátkém èase víc pracovních
pøíleitostí pro absolventy, pøíznivou politiku pro rodiny, úèinnìjší boj proti terorismu a vìtší bezpeèí a ochranu pro kadého mue i enu. My je budeme oslavovat
a zvolíme je do vlády. Pár minut budou bít okolo sebe hlava nehlava. Moná svými
pìstmi udeøí sebe i jiné, ale skuteèné problémy se jim vyøešit nepodaøí. Na chvíli se
stanou našimi hrdiny – ale skuteènì jen na chvíli. Brzy se jich zmo cn í realita
kadodenního ivota. Pøijde Pelištejec teroru, strachu, nezamìstnanosti, rozvodù,
kolapsù v sociáln ích systémech, brutality, násilí; jako kdyby si ho sami pøivolali.
Bude mít lepší schopnosti a vìtší monosti; pøidá se k boji prostøedky, o jakých jsme
ještì neslyšeli. Zaène obléhat a napadne spoleènost, rodiny, i chlapce a dìvèata jednotlivì.
Naše spoleènost ije v dobì, která se podobá Sau lovì krátce p øed útokem
Pelištejcù. Roger Backer ve své knize „When sudden anger overwhelms“ píše o tom,
e lidé trpí p anickými záchvaty. Znenadán í se jich zmocn í nevysvìtlitelný strach
a vìtšina neví, co má dìlat. Kdy si lidé uvìdomí (jako v 1 S 13,6), e jim hrozí
nebezpeèí a neštìstí, ukrývají se v roklinách, dírách, jeskyních a jamách, které si
sami udìlali. Nìkteøí se snaí uniknout do svìta drog a prostituce, zneuívání nebo
beznadìje.

Všechno, anebo nic
Právì v této chvíli kráèí po vrcholu kopce jakýsi mladý mu – Jónatan. Není to
nikdo, kdo by sehrál nìjakou významnou spoleèenskou, politickou nebo dokonce
vojenskou úlohu v dìjinách – a pøece díky nìmu nastane rozhodující obrat. Jak to,
e takový mladý mu jako Jónatan se uprostøed tohoto globálního strachu dokáe
postavit Pelištejcùm? Co ho k tomu motivuje? Odkud bere sílu jednat beze strachu
z moných katastrofických následkù? Je normální hrát si v takové situaci na hrdinu?
Mùe se to stát snad jen v pøípadì, e teï právì zaèíná a nemá ádné zkušenosti.
Jak se mùe jakýsi chlapec odváit udìlat takový krok víry, kdy nemá za sebou
ádný duchovní rekord, nemá poøádnou zásobu náboenských slov a nedosáhl ani
duchovní zralosti? Mimo ch odem, jak se ch ce Jónatanovo dvojèlen né mustvo
postavit proti armádì pøinejmenším 6 000 Pelištejcù na koních?
Je rozumné vzhledem k souèasným politickým pomìrùm bojovat za spravedlnost? Pokud se podíváte na zapojení svìtových velmocí do souèasných válek, vyplatí
se ještì bojovat za mír? Mùe dojít v národì nebo ve svìtì k takovému ekonomickému a politickému úpadku, e nastane velká nezamìstnanost a jedno neštìstí
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bude následovat druhé. Co motivuje nìkoho k tomu, e veøejnì vystoupí proti
rasismu, šikanì na pracovišti nebo ve škole, zneuívání, diskriminaci menšin,
utahování si z jiných, i kdy tím riskuje vlastní ivot? Má to smysl, abyste se jako
mláde angaovali v zlepšení ivotních podmínek lidí ve vašem mìstì?
Jónatan stojí pøed zvláštní situací. On a jeho otec vlastní zbranì. Jen Jónatan
a Saul mohou v této situaci vyvolat boj a zmobilizovat lid. Jónatan je však jiný
ne jeho otec. Odchází spolu se svým zbrojnošem, aby se také pøidal k boji – ale
bez zvuku trub. Jónatan kráèí vpøed v pokoøe, odhodlaný slouit Bohu, protoe
ví, e bojovat nebude on, ale Bùh. (1 S 14,6) Jeho otci šlo jen o to, aby ho davy
oslavovaly. Do konce i na bojišti se chlub í cizím peøím a pøedstírá, e on je
pravým hrdinou. (Viz 1 S 13,3.4.)

S dùvìrou k èinu
A tak Jónatan vezme své zbranì. Tento výraz pouívá i Pavel v Novém zákonì
pro pravdu, èestnost, pokoj, víru, spasení, Boího Ducha a jeho slovo. (Ef 6,1317) Tyto prvky – spolu s vìdomím, e vítìzství závisí výluènì na Bohu – se stávají hnací silou pro Jónatana i kadého z n ás; hnací silou, která odolá satanu
i kadé armádì na tomto svìtì.
V Bibli nenajdeme jediný Jónatanùv výrok, který by vyjadøoval jeho stoprocentní pøesvìdèení, e Bùh zakroèí v jeho prospìch. Jeho slova „snad pro nás
Hospodin nìco udìlá“ neøíkají nic o tom, zda byl pøesvìdèený, e Bùh bude jednat. Jaká víra se projevuje pochybnostmi? Kdybych byl jedním z tìch, co nosili
Jónatanovy zbranì, neèekal bych ani vteøinu a tohoto úkolu bych se vzdal. Nechci
pøece nosit zbranì èlovìku, který nevìøí sám svému poslání. Nejsem ochotný
riskovat, pokud dopøedu nevím, jak to skonèí. Nerad se k nìèemu zavazuji, kdy
neumím øíct, co pøinese bu doucnost. Ovšem, k racionálnímu jednání nevyhnutelnì patøí „chladná“ úvaha! Nezavái se pøece k urèitému vztahu, kdy mne
mùj partner mùe jen slovnì ujistit o tom, e mì miluje. Jak mohu vìdìt, e se
její (jeho) postoj za tøi roky nezmìní? Nebudu pøece investovat èas a peníze na
vysokoškolské vzdìlání, kdy budoucnost v oboru je na trhu práce nejistá. Proè
bych se trápil s evangelizaèním programem mého sboru, kdy neumím odhadnout, zda se na konci nìkdo rozhodne pro Boha? Dokáeš se odevzdat Bohu,
který je také takto nepøedvídatelný? Dokáeš se odevzdat Bohu, který bude
reagovat podle své momentální nálady? Takto konèí tvá hrdinská víra, Jónatane?
A pøece právì tento výrok víry pøinesl zlom v bitvì Izraelcù s Pelištejci. Tento
postoj zmìnil nejen Jónatanùv svìt, ale zpùsobil i to, e Izraelci pøestali být
otroky Pelištejcù a stali se svobodným národem. Tato slova pøivedla jediného
mue a jeho spoleèníky k tomu, e zmobilizovali Boí armádu, která za nì bojovala tak dlouho, dokud nepøátelé Izraele neodtáhli zpìt k hranicím své zemì.
Jónatan ví, e „èlovìk má v srdci mnoho plánù, ale úradek Hospodinùv obstojí“
(Pø 19,21).
Síla Jónatanovy víry spoèívala v tom, e mu pomáhala být realistou. Jónatan
není nìkdo, kdo se nechá strhnout svými vizemi a ztrácí pojem o realitì. Jónatan
ví, kde jsou jeho hranice. Uvìdomuje si, e jeho poznání a schopnosti nejsou
dokonalé. Je pøesvìdèený, e vítìzství nad jeho problémy pøijde zvenku a e bez
Boha nemá šanci být úspìšný. Mnohé biblické zázraky se staly právì tehdy, kdy
lidé dospìli k tomuto bodu. Ve svých osobních zápasech museli uznat své hranice a uvìdomit si, e Bùh zaèíná jednat tehdy, kdy jsou v koncích a pokornì
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pøiznají, e bez Boha to nezvládnou. Umlknou pøed Bohem, a tím mu dají prostor,
aby mohl jednat. (Viz Ex 14,14.) Pøestanou bít hlava nehlava všude kolem. Kdy poznají své hranice a dovolí, aby se jejich nitro stalo vnímavé pro Boí dílo, budou
naplnìni novou dynamickou silou od Boha a zaènou konat divy, které zmìní jejich
ivoty i tento svìt.
V tomto pøíbìhu je ukryto ještì jedno poselství: Jónatan ví a pevnì vìøí, e Bùh
je schopen to uèinit. Neví, zda ho Bùh z této situace zachrání nebo zda vyøeší jeho
problémy, ale umí si pøedstavit, e to dokáe. Nepochybuje o tom, co Bùh mùe
udìlat. Jeho svìdectví – „…Vdy Hospodinu nemùe nic zabránit, aby zachránil a
skrze mnoho nebo skrze málo“ – je nejpozoruhodnìjším vysvìtlením pro jeho jednání. Vìøí v Boí výjimeèn ou sílu. Verš  d 11,1 nám odevzdává stejné poselství:
„Vìøit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.“
Jen pokud lidé pøestanou pochybovat o tom, e Bùh mùe vyøešit jejich problémy a e je schopen jim pomoci, dokáí zmobilizovat všechnu svoji energii, vstát
a beze strachu vylézt na hory svých argumentù. Petr se rozhodl, e vhodí své sítì do
moøe, kdy to Jeíš øekl, a protoe vìøil Jeíšovì moci nad rybami, vytáhl pøeplnìné
sítì ze stejné vody, kde celou noc nechytil ani jedinou. (L 5,4-7) Lidé, kteøí obstojí ve
víøe, dokáí motivovat své bratry a sestry a nastoupit do boje proti Pelištejcùm svých
dní, protoe o Boí moci nepochybují.
A je tam i tøetí poselství: Jónatan se nespoléhá jen na samotné poznání a víru.
Odevzdává se Bohu, o kterém právì hovoøil, a vstává. Jónatan není jen duchovním
teoretikem, který se uspokojí s rozsáhlou analýzou Boích moností, pøednesenou
ostatním bratrùm a sestrám. Velkým pokušením, jak vybøednout z této situace, by
pro nìj bylo najít si pìkné místeèko v jeskyni a svým spoleèníkùm povìdìt: „Znám
velkého Boha. Mùe udìlat cokoliv. Urèitì nìco vymyslí, jen musíme být trpìliví!“
Bylo by to snadné, nechat všechno na Boha a celou situaci pozorovat
s pøesvìdèením, e Bùh to vyøeší nejlíp. Bylo by to snadné, jednoduše stát stranou
a sledovat, jak nìkolik darebákù mlátí kamaráda ze školy neb o jak stará paní
pøechází na èervenou a blíí se auto, nebo jak chladne tvoje pøátelství, rozpadá se
mláde, umírá sbor, a jednoduše øíct: „Bùh nìco vymyslí.“ Jónatan se aktivnì zapojil do této nebezpeèné situace a stal se tvùrcem osudu svého svìta.
Od Jónatana jsem se nìco nauèil. Nemusím být vysoký. Nemusím mít všelijaká
akademická vyznamenání. Nepotøebuji armádu, kterou tvoøí „tøicet tisíc vozù, šest
tisíc jezdcù a lid u takové mnoství jako písku na moøském bøehu“ (1 S 13,5 ).
Potøebuji Boího Ducha. (Za 6,4) Jeho Duch mi pomùe uvìdomit si, jaká je moje
skuteèná situace v tomto boji o ivot. Dá mi víru v Boí nekoneènou moc a povzbudí
mì k tomu, abych vstal, zapojil se a aktivnì formoval sebe a svùj vztah s Bohem.

+

Námìty k diskuzi

1. „Poku d n evìøíš na zázraky, nejsi realista.“ (Ben Gurion) Sou hlasíš s tímto
výrokem? Pokud ne, jaké máš námitky?
2. „Kdy je Bùh tvým partnerem, lépe se ti podaøí splnit velké plány.“ (Moody) Mùe
se stát, e se køesané nechají unášet svými vizemi, které jsou odtrené od reality? Jaké plány Bohu pøedkládáš?
3. Je v Jónatanovì pøístupu nìjaký konkrétní krok, který bys mohl pouít ve své
souèasné situaci, aby ses také vyšplhal na svoji „horu“?
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ÈTVRTEK
„Od té chvíle zaèal Jeíš kázat: ‚Èiòte pokání, nebo
se pøiblíilo království nebeské.'
Kdy procházel podél Galilejského moøe, uvidìl dva
bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondøeje, jak
vrhají sí do moøe; byli toti rybáøi. Øekl jim: ‚Pojïte za
mnou a uèiním z vás rybáøe lidí.' Oni hned zanechali sítì
a šli za ním. O nìco dále uvidìl jiné dva bratry, Jakuba
Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem
Zebedeem spravují sítì; a povolal je. Ihned opustili loï
i svého otce a šli za ním.
Jeíš chodil po celé Galileji, uèil v jejich synagogách,
kázal evangelium království Boího a uzdravoval kadou
nemoc a kadou chorobu v lidu.“ (Mt 4,17-23)
Bùh vdy povolává nesprávné lidi! Nedá se pøece pracovat s takovými komplikovanými lidmi a pøitom si myslet, e zmìní svìt!
Kdy jsem zaèal naplno pracovat pro církev, mìl jsem
jasnou vizi. Pokud chce církev úspìšnì splnit své poslání
v našem mìstì i ve svìtì, potøebuje široký a pevný základ. Mláde má nadšenì pracovat pro Boha a aktivnì se
zap ojovat do formován í církevního i spo leèenského
ivota. Mladou generaci jsem povaoval za nejvìtší potenciál a zdroj moci pro církev, která se má stát neuvìøitelnou hnací silou a místem, kd e se bude Bùh setkávat
s lidmi a mìnit je. Tento názor zastávám i dnes.
Od té d oby pøešly dva roky. Vize v mém srdci ještì
stále hoøí, ale mám p roblém. Nenašel jsem mladé lidi,
kteøí by byli schopni realizo vat mé pøedstavy takovým
zpùsobem, jak bych si to pøedstavoval. Moná dokázali
ledacos, ale urèitì ne pracovat na zmìnì tohoto svìta
podle mého scénáøe. Dokonce ani kdy jsem se usilovnì
modlil, Bùh mi neposlal jediného èlovìka, kterého bych
mohl povaovat za vhodného pro tuto práci. Byl jsem tím
zklamaný.

Pohled zvenku
Kdy jsem pozoro val svoji mláde, kdy jsem pozoroval èleny
svého sboru, kdy jsem pøemýšlel nad našimi aktivitami
a zaposlouchal se do n ašich
diskusí, všiml jsem si, jak mì
pøemáhá rezignace nad lidmi
mého sboru. Pøestal jsem vìøit
tomu, e by tito líní a pohodlní lidé,
kteøí nevynikají ádnými pozoruhod21
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nými vlastnostmi, mohli nìco zmìnit v našem mìstì, naší zemi, v našem národì
a našem svìtì. Výrok „zmìò svùj svìt“ byl z této perspektivy pro náš sbor jednoduše
iluzí.
Podobná beznadìj, jakou jsem proíval i já, se šíøila u ve starozákonní dobì.
Dvanáct muù dostalo od Boha prostøednictvím Mojíše urèitý úko l – mìli prozkoumat zaslíbenou zemi døív, ne ji Izrael dobude. Vize byla jasná, cíl stanoven.
Kadý vìdìl, e splnìní tohoto úkolu zmìní ivot celého národa i svìta. Vyzvìdaèi
však objevili v celém plánu jedno slabé místo – k dosaení toh oto cíle n enašli
dostatek lidských zdrojù profesionální kvality. Zdálo se jim, e Izraelci nebudou
schopni zemi obsadit. Zhodnotili to takto: „Vidìli jsme tam zrùdy (obry) – Anákovci
toti patøí ke zrùdám – a zdálo se nám, e jsme nepatrní jako kobylky, vskutku jsme
v jejich oèích byli takoví.“ (Nu 13,33) Øekli si: Zaslíbená zemì – to ano, ale nedá se
dobýt s našimi lidmi, kteøí vypadají oproti obyvatelùm kenaanské zemì jako kobylky!
Vyznívá to jako moje mo dlitba pøed dvìma lety. Zmìò svùj svìt – an o, chci
zmìnit svìt, ale ne s tìmito lidmi z mojí mládee a sboru.

Pohled zevnitø
Kdy pøemýšlím o sobì, mnohdy cítím, jak se mì zmocòuje beznadìj. Èasto
jsem to já, kdo není schopen mìnit vìci, ne jiní. Nepovauji se za èlovìka, který by
dokázal nìco zmìnit. Mnozí z nás jsou p øi poh ledu n a sebe zou falí. Kdy se
srovnáme s ostatními chlapci a dívkami, zdá se nám, e jsou lepší, atraktivnìjší,
šikovnìjší, bohatší, tvoøivìjší, pøitalivìjší a úspìšnìjší, pokud jde o motivování
a zmìnu jin ých. Mám šanci na své škole, faku ltì nebo v partì o vlivnit ostatní
a zmìnit svìt? Kým jsem a co dokáu? Co vlastním? Mám ty správné schopnosti
zaujmout pozornost lidí bez toho, abych se pøitom cítil trapnì? Vdy v oèích druhých
lidí nic moc neznamenám!
Jsi v podobné situaci, v jaké se nacházel mladý Mojíš nìkolik let pøed tím, ne
musel splnit nejdùleitìjší poslání svého ivota. Jako mladý mu si zvykl starat se
u svého tchána o dobytek. Moná se u vzdal všech svých ivotních plánù a snù.
Školu skonèil. Byl tam urèitý problém, ale na tom u vlastnì ani nezáleí. Byl šastnì
enatý a mìl vcelku dobrou práci. Kdy ho Bùh poádal, aby pøijal úkol zmìnit svùj
svìt, muselo mu to pøipadat jako hloupý vtip. Velmi rychle si však uvìdomil, e Bùh
neertuje. A tak zaèal uvádìt argumenty, kterými se snail Bohu dokázat, e je na
špatné adrese. Byl si jistý, e není tím správným èlovìkem: Vdy já jsem nikdo, nic
nevlastním a nemám ádné schopnosti. (Ex 3,11; 4,1.10)
Na jeho skepticizmus Bùh odpovìdìl:
a) budu s tebou (Ex 3,12)
b) v rukou máš všechno, co potøebuješ (Ex 4,2)
c) já jsem tì stvoøil (Ex 4,11)
Je to typická forma hebrejské argumentace – nejprve popis následku, potom
pøíèiny. V naší záp adní spoleènosti potøebujeme zmìnit po øadí (pøíèina, potom
následek), abychom tento Boí výrok správnì pochopili. Bùh mu øíká: „Nyní toto
praví Hospodin, tvùj stvoøitel, Jákobe, tvùrce tvùj, Izraeli: Neboj se, já jsem tì vykoupil, povolal jsem tì tvým jménem, jsi mùj.“ (Iz 43,1)
Bùh ví, proè se rozhodne právì pro toho èlovìka. On je Stvoøitel, obdaroval jej
nadáním a schopnostmi, které jsou souèástí jeho plánu. Èlovìka potøebuje k tomu,
aby byly splnìny jeho cíle a zámìry. Bùh nedìlá chyby, kdy nìkomu pøidìluje urèité
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poslání. Povolává pøesnì toho èlovìka, kterého k tomu pøi stvoøení urèil. Bùh
nedìlá vìci ledabyle a nemá v úmyslu nic komplikovat, proto neposílá nepatrné
do boje s obry tohoto svìta. Pokud opravdu vìøíš, e Bùh ti dal ivot a povìøil tì
úkolem oslovit lidi ve mìstì, kde iješ, potom si buï jistý, e jsi tím správným
èlovìkem a tvá mláde a tvùj sbor jsou ti vyvolení, kteøí mají vést lidi z vašeho
mìsta do zaslíbené zemì. Bùh dùvìøuje lidem, s kterými se setkáváš, a to je
dùvod, proè je povolává. Já jsem se to musel uèit velmi bolestivým zpùsobem.
I Mojíš a vyzvìdaèi se to museli nauèit, a stálo je to 40 let bloudìní po poušti.
A nyní se dostáváme k úvodnímu pøíbìhu z Mt 4,17-23. Jeíš øekl rybáøùm:
Pojïte a následujte mì. Stanou se z vás lidé, kteøí zmìní svìt. Vybral ty, kteøí byli
u dlouho zapojeni do práce. Nemìli ovlivòovat politická rozhodnutí své doby.
Nemìli se procházet po mìstì v tmavých oblecích nebo módních šatech. Nemìli
vymýšlet nové rybáøské postupy, které budo u pozdìji patentovány, a chodit
ko lem lidí jako manaeøi nebo velcí šéfo vé. Naopak, n ìkteøí z nich byli jen
rybáøskými pomocníky, uèni v rybáøském povolání. (Mt 4,21) Jejich kadodenní
ivot byl vlastnì boj o pøeití. Matouš na to dává zvláštní dùraz, kdy øíká, e byli
rybáøi. Bùh si zvolil tyto lidi, aby se úèastnili nejdùleitìjšího projektu ve vesmíru.
Jeíš jde za nimi a prosí je, aby se k nìmu pøidali a spolu s ním zmìnili tento
svìt.
Tento pøíbìh nám øíká, jakou neuvìøitelnou víru museli mít tito mui v Jeíše.
Jeíš pøi jejich výbìru neexperimentuje. Nechce prvnì vyzkoušet, jak se mu bude
spolupracovat s Petrem, Ondøejem, Jakubem, Janem. Uvìdomuje si, e zde na
zemi má jen omezené mnoství èasu. Proto
od první chvíle projevuje tìmto muù m
dùvìru. Je toti pøesvìdèený, e to jsou
ti, kteøí splní Boí poslání. Ano,
volá i tebe.
Jeíšovo
povolání jde
ruku v ruce
s Boím
ujištìním,
podobnì
jako tomu
bylo u
Mojíše:

a) Budu s tebou. Bùh volá k následování. Nechce, aby tito mladí lidé všechno
opustili a bloudili po svìtì sami: mají následovat Mistra. On pùjde vpøedu a oni
budou kráèet v jeho šlépìjích. Tak budou v bezpeèí a Boí ochranì a nikdy se
neocitnou sami. On slibuje: „A spoléhejte na to, e já jsem vdy s vámi a do
konce svìta.“ (Mt 28,20 – SNC)
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b) Ve svých rukou máš všechno, co potøebuješ. Nemìli se uèit nové triky ani se
zúèastòovat rùzných „rekvalifikaèních“ kurzù. Nemìli se snait zmìnit svoji individualitu. Své nadání a schopnosti mají pouít tak, jak je k tomu Bùh obdaøil a jak to od
nich poaduje. Bùh nepovolává lidi dìlat nìco, co nedokáou, ale posilòuje jejich
silné stránky.
c) Já jsem tì stvoøil. Jakub a Jan dokáou okamitì opustit otce a jít za Jeíšem,
protoe jsou pøesvìdèeni, e prostøednictvím Jeíše Krista pøijdou k Bohu. Díky
tomu se stávají souèástí duchovní rodiny, která bude trvat navìky. (Ga 4,7; d 2,11)

Kdy Bùh povolává
Bùh nepovolává nesprávného èlovìka. Povolává ty, které potøebuje ke splnìní
svého poslání zmìnit svìt. Bùh se rozhodl povolat Mojíše, který choval dobytek.
Rozhodl se povolat Izraelce na jejich cestu pouští a rozhodl se povolat tebe a všechny, které vidíš sedìt v lavici svého sboru. Velmi jim dùvìøuje, protoe není Bohem
experimentù. Albert Einstein øekl: „Bùh neháe kostky.“
Chce, abychom si uvìdomili, jakou vizi má s tìmito lidmi – zmìnit svùj svìt.

+

Námìty k diskuzi

1. Kdy naposled jsi mìl pocit, e vaše mláde èi sbor dosáhl nìèeho výjimeèného?
2. V rukou máš všechno, co potøebuješ. V malých diskuzních skupinách zkuste zjistit, co vám d al Bùh do vašich rukou. Navzájem si po mo zte objevit své siln é
stránky a dìkujte za nì Bohu.
3. Jakou úlohu sehrává mláde vašeho sboru v ivotì obyvatelù vašeho mìsta? Jak
ti mohou biblické pøíklady pomoci pozitivnì vyuívat to, co máš „v rukou“?
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PÁTEK
„Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael
z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještì dva z jeho
uèedníkù.
Šimon Petr jim øekl: ‚Jdu lovit ryby.'
Odpovìdìli mu: ‚I my pùjdeme s tebou.' Šli a vstoupili na
loï. Té noci však nic neulovili.“
(J 21,2.3)
„Padnout je ïábelské. Zùstat na zemi je lidské.
Vstát je boské.“
Autor neznámý

Bùh je mrtvý!
V podstatì není pochyb, e tento pøíbìh je skuteèný
– i kdy se zdá a pøíliš dobrý na to, aby to mohla být pravda. Vdy obvykle jen abí král se na konci pohádky mìní
v prince. Reálný ivot je jiný. Jeho heslem je: „Rybáøi, dr
se své sítì!“
Z Petra a jeho pøátel, obyèejných rybáøù, se stali
poslové nebeského Krále; lidé, kteøí zmìnili svìt a pomohli
budovat Boí království. Z tìchto ou tsiderù spoleèn osti,
kteøí pravdìpodobnì nemìli ádné výjimeèné vzdìlání,
se n ajednou stali studenti n ejvìtšího Uèitele svìta
a spolupracovníci na nejslibnìjším p rojektu vesmíru.
Stali se reprezentanty Boího království na zemi, ale
s ústøedím v nebi. Neuvìøitelné! Nìco tady však nesedí.
Zdá se to pøíliš nep øirozené. A pøece to byla pravda. Ne
však na dlouho. Po 36 mìsících od jejich jmenování tyto slibné, na budoucnost orientované snahy padly. Ten, který stál
za tìmito snahami a který jim sliboval vìèný ivot, byl zajat,
odsouzen a ukøiován. Jeíš, Syn Boí, jediná nadìje pro
Petra a jeho pøátele, je mrtvý. (J 6,68.69)
Zkusme se vít do situace, v jaké se tito lidé nacházeli.
Mui, kteøí zanechali své sítì, lodì, práci, malé rodinn é
obchody i vlastní rodinu, protoe v ivotì stavìli na Jeíši,
který jim sliboval hojný ivot (J 10,10), zùstali najednou bez
Uèitele. Jaká byla jejich situace? O èem asi pøemýšleli?

Tak tohle je reálný ivot
Patøíš napøíklad do šastné rodiny a ani si
neuvìdomuješ, e uívat všech jejích výhod
není a tak samozøejmé, protoe
mnozí dnes ijí opuštìní
a osamìlí. Ani si
neumíš pøedstavit,
25
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e by mohl pøijít den, kdy èlenové tvé rodiny u více nebudou chtít ít spolu a rozejdou se. Najednou se dozvíš, e tvoji rodièe se u velmi dlouho hádali, a nakonec
oba souhlasili s tím, e se rozvedou. Urèitì jsi vìdìl, e se mnohá manelství rozpadají a mnohé rodiny rozdìlují, ale nikdy by tì an i nenapadlo, e nakonec i ty
skonèíš jako dítì rozvedených rodièù. Vdy tvoji rodièe jsou køesané a ty také. Bùh
vdy slibuje – a Bible je plná takovýchto veršù – e nedovolí, aby padl ten, který mu
dùvìøuje. (Iz 40,28-31; 41,10.14; 43,1-3; 44,2.3) Máš pocit, e Bùh, který byl nadìjí
tvé rodiny i budoucnosti, u jím víc není. A právì tehdy se nacházíš ve stejné situaci,
v jaké byl Šimon Petr se svými pøáteli. Je Bùh mrtev?
Nebo jsi moná poctivý ák, student èi spolupracovník ve svém kolektivu, kde jsi
oblíbený. Máš dobré šance na úspìch a jsi spokojený. Zdá se ti, e se ti naskýtají
dobré pøíleitosti pro budoucí kariéru. Finanèní pøíjem máš zabezpeèený, proto jsi
šastný a vdìèný za to, co jsi doposud dokázal. Všechno jde hladce a ty si dìláš
plány do budoucnosti – postavíš si dùm, zaloíš rodinu atd. Náhle však dostaneš
výpovìï z práce nebo onemocníš.
V církvi jsi plnì zaangaovaný v novém projektu. Máš vize, cíle a metody, jak
toho všeho dosáhnout. Jsi nadšený, protoe lidé ti d ávají n ajevo, e tvùj talent
a sch opnosti jsou potøeb né a e sehráváš významnou roli v dosah ování velkých
úspìchù. Všechno, co dìláš, se ti daøí. Jsi pøesvìdèený, e jsi koneènì našel místo,
kde tì Bùh potøebuje mít. Najednou se však projekt odloí na neurèito kvùli problémùm v mezilidských vztazích. Plnì zapojení èlenové týmu se odstìhují. Vznikají
konflikty mezi lidmi ve vedení, hádky se spolupracovníky, manelské nebo rodinné
krize v pøípadì klíèových osobností… Najednou ztrácíš pevnou zem pod nohama.
Uvìdomuješ si, e tak, jak to bylo dosud, to dále být nemùe. Tvoje nadìje mizí a ty
rezignuješ.
Kdy vezmeme v úvahu okolnosti, Petrova reakce na tuto situaci je celkem logická. Petr není èlovìk, který by se nechal strhnout nebo pøemoct melancholií. Nesoustøeïuje se na problémy, ale na jejich øešení. V kadé situaci hledá to nejlepší
moné øešení. Nevzdává se a nemrhá zbyteènì èasem.
Uznává své selhání, nevšímá
si nevraivých pohledù
pøátel z rybáø-

ského
spolku,
poznámek
sousedù, obvinìní manelky
a pøíbuzných.
Vstává, bere své
sítì a odchází.
Rozhodne se zaèít znovu
tam, kde pøed tøemi lety pøestal,
kdy se Bùh stal vládcem jeho ivota.
Proto øíká: „Jdu lovit ryby.“ (J 21,3)
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Tato scéna v sobì skrývá neuvìøitelný náboj. Jen Jan se jednou vìtou zmiòuje o tom, jaká byla následující noc. Bylo by zajímavé dozvìdìt se podrobnosti
o tomto prvním rybolovu Petra a jeho p øátel – ale b ez Jeíše. Nemùeme si
nevšimnout rozporu s pøedešlými popisy: Uèedníci vstupují v noci do lodì bez
Jeíše – svìtla svìta (J 8,12; 9,5) – a vyplouvají. Jsou na moøi bez Jeíše, který
utišil bouøi (Mt 8,26). Házejí sítì do vody bez Jeíše, který stvoøil všechny ryby
(Gn 1,21) a tisíce lidí nakrmil jen dvìma rybami (J 6,11). Je jasné, jak to muselo dopadnout: „…Té noci však nic neulovili.“ (J 21,3)
Zdá se však, e evangelista klade v tomto p øíbìhu dùraz na nìco jiného.
Zajímá se o to, co se stane, kdy Jeíš, Syn Boí, pøijde mezi lidi. (J 21,6;15,5)
Je nápadné, e dává do souvislosti èást dne s tím, e se unaveným, utahaným
a zklamaným uèedníkùm zjeví Jeíš. Najednou je tam i svìtlo; je ráno. Mìní se
dìj toho to pøíbìhu, objevuje se urèitá d ynamika – lidé zaèín ají komu nikovat
(verše 5 a 6), nìkdo ví, kde chytat ryby (verš 6); nìkdo uznává svùj duchovní stav
pøed Bohem i své hranice a nahotu (verš 9), je tam jídlo, lidé se spolu radují
a jsou spokojení (verše 12-14).

Bùh je ivý
Kdy se ocitnu v situaci, kdy se mi zdá, e je Bùh mrtev, kd y proívám
(moná nìkdy jako ty) v ivotì „noc“, cítím se jako Petr a jeho pøátelé, kteøí
strávili celou noc u chladné moøské vody, protoe se jich zmocnilo zoufalství
z Jeíšovy smrti. Kdy vìci nejdou v ivotì tak, jak to moná On slíbil, kdy
ztrácím ty, kteøí mi byli blízcí a drazí, kdy musím vydret to, na co sotva dokáu
pomyslet, kdy proívám situace, které mi mùe pomoci vyøešit jen Bùh, ale ten
na pomoc nepøichází, kdy se blíím k hranicím své víry – to jsou všechno situace, kdy chci jít „lovit ryby“.
Petrùv pøíbìh však ukazuje, e dokud si Bùh nesedne do mé loïky
a nedostane prostor v mém rybáøském myšlení, nic se nezmìní. Výsledek je
stále stejný – nic nechytím. A kdy se mì nìkdo zeptá, zda mám nìjaké jídlo,
budu muset nahlas, zøetelnì a èestnì odpovìdìt: „Ne!“ (verše 3 a 5) Moná si
nìjaká ryba té noci bez Jeíše najde cestu do mé sítì. Nebude to však ryba, která
by uspokojila mùj hlad po trvalém vztahu a vìènosti. Freddy Mercury, úspìšný
zpìvák rockové skupiny Queen, v interview krátce pøed svou smrtí koncem roku
1991 øekl: „Nejtrpèí vìc je mít všechn o na svìtì, ale být nejopuštìn ìjším
èlovìkem. Úspìch ze mne udìlal idol a pøinesl mi miliony, ale vzal mi nìco, co
všichni potøebujeme – trvalý, láskyplný vztah.“
Vytrvalost není lidská, ale boská vlastnost, protoe jen Bùh je vìèný. To je
lekce, kterou se musel Petr znovu nauèit. Jeíš stál pøesnì tam, na tom stejném
místì, kde Petr strávil celou noc a kde hledal bezpeèí a odpovìï pro svùj ivot –
hned vedle nìj. Zdá se, jako kdyby tam Jeíš èekal, a Petr zvedne oèi a uvìdomí
si, e Bùh stojí vedle nìj. Nìkdy staèí vzpomenout si na Boha, chvíli nehledìt na
sebe… Jistìe, pokud není kolem tma, která by zakryla Petrovi a ostatním uèedníkùm výhled.
Bùh není mrtvý. Ne, On ije! ije v nové síle a ví, kde mohu najít ve svém
ivotì skuteènou rybu. Pozorný pohled z vody na bøeh zmìnil Petrovu noc na den
s Jeíšem. Ve tvém ivotì s Jeíšem zmìò svùj pohled na souèasnou realitu,
a zmìníš svùj svìt.
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V tìchto dnech dezorientace, kdy mnohé eny a mui hledají v oceánu
spoleènosti jednu rybu, je utiší jejich hlad po nadìji, pokoji, bezpeèí, lásce a teple,
jsou potøební lidé, kteøí se soustøedí na Jeíše. Jeíšovi uèedníci, kteøí na vlastní kùi
zaili, jak Jeíš utišil bouøku a zázraèným zpùsobem rozmnoil chléb, jsou povoláni
dnes víc ne kdykoliv pøedtím, aby se zapojili do spoleèenského ivota a ukázali
lidem Boha, který ví, kde chytit skuteènou rybu. Ne, tito uèedníci nejsou lepší ne
ostatní. I oni budou muset ve svém ivotì øešit krize, neúspìchy, zklamání a „noci“.
Ale znají smìr, kterým vést lidi, aby se setkali s Bohem, jen naplní jejich potøeby.
To je dùvod, proè v posled ních deseti verších Jeíš tøikrát øíká Petrovi: „Pas mé
ovce!“ (J 21,17) Zmìòte pohled lidí na Jeíše.

+

Námìty k diskuzi

1. Rozdìlte se na trojice a pokuste se pøedvést následující rozhovor: Tvùj soused si
vzhledem k tìkostem, které proil, myslí, e Bùh je mrtvý. Ty jsi pøesvìdèený
o opaku a chceš ho o tom s láskou pøesvìdèit.
2. Teï si úkoly vymìòte. Tøetí ve skupinì a vás pozoruje a zhodnotí, zda se vám
to podaøilo.
3. Která role byla pro tebe nejtìší? Proè? Po rozhovoru se spolu jeden za druhého
pomodlete.
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SOBOTA
„To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který
chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.“
(1 Tm 2,3.4)
Sním o tom, e si jednoho dne postavím dùm. Nebude
se podobat do mù m, jaké se o bvykle staví. Bude to
obrovská vila s úasnou arch itekturou, s mnoha pokoji,
velkými okny a širokým schodištìm. Uprostøed domu bych
chtìl velký bazén. Všechno bude dokonale vybaveno
a zaøízeno. Vila bude stát n ìkde b lízko oceánu, kde je
mírné podnebí. Chtìl bych, aby stála uprostøed nádherné
zahrady, daleko od nejblišího mìsta. Pøedstavuji si, jak
pøijídím domù v díp u s tmavými skly. Všude kolem jsou
domy a krásná pøíroda… To je mùj sen. Kdykoliv zavøu oèi
a zaènu snít, vidím tuto vilu – moji vilu.
Jednoho dne, a budu mít práce po krk a na kontì dost
penìz, a budu mít dost èasu, a naše dìti odrostou a nebu dou nás u potøebovat, potom pøesvìdèím svoji
man elku, abychom si nìkde blízko moøe postavili naši
krásnou velkou vilu.
Tento sen mì ustaviènì pronásleduje. Celé hodiny bych
dokázal mluvit o všech detailech této vily a o všem, co mne
v souvislosti s ní napadá. A kdybych vìdìl, e budu mít by
sebemenší šanci svùj sen uskuteènit, do jeho realizace bych
vloil všechnu svoji energii a talent.
Nepøipomíná vám to tak trochu Pána Boha? Pokud existuje bytost, která má všechno a dosáhne kadého moného
cíle, potom je to Bùh. Má Bùh
nìjaký zámìr a cíl, který by ho
„nutil“ vloit d o nìj všechnu
energii a schopnosti? Jsem pøesvìdèený, e má! Bùh sní o církvi, o své církvi.
Sní o církvi, která je do
široka otevøená, je pøímo
ve støedu tohoto svìta,
této planety. Sní o církvi,
která se rozhodne šíøit
jeho slovo, znásobovat poèet
jeho uèedníkù, ít jako jedno
tìlo, upevòovat vzájemné
spoleèenství a celým svým
nadáním a schopnostmi
slouit tady a teï Bohu
a lidem. Sní o církvi,
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která se snaí navázat kontakt s jeho dìtmi a zachránit je. Takový je Boí nejvìtší
sen. Jsou tøi dùvody, proè je tento sen pro Boha nejdùleitìjší.

1. Protoe Bohu na církvi velmi záleí
„Dávejte pozor na sebe i celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za
stráce, abyste byli pastýøi Boí církve, kterou si Bùh získal krví vlastního Syna.“ (Sk
20,28)
„…kterou si Bùh získal krví vlastního Syna“
Snaím si tato slova pøedstavit zcela konkrétnì. Bùh øekl: Jednoho dne, a budu
mít všechno, co budu na tento projekt potøebovat, a budu mít dostateèné zásoby
a zváím, e nastal ten pravý okamik (Ga 4,4.5), potom tam dole, právì uprostøed
zemì, vybuduji církev. Bùh, všemohoucí Stvoøitel nebe a zemì, ten, který všechno
vlastní ( 24,1), který je všemohoucí (Mt 19,26) a vševìdoucí (Jb 37,16; 1 J 3,20) se
takto rozhodl. Nenašel však nic, èím by mohl za svoji církev zaplatit. Nebylo nic na
zemi ani na nebi, nic pod povrchem zemì ani v hloubce moøe, co by mohl dát, aby
vybudoval církev svých snù. Proto musel dát sám sebe.
Mým nejvìtším snem je vila u oceánu. Není to však sen, kvùli kterému bych byl
ochoten obìtovat svùj ivot. To bych se radìji vzdal vily ne ivota. Ale Bùh uvauje
jinak. Jen jeho krev mohla vykoupit církev. Neodsunul ji stranou, ale rozhodl se v její
prospìch. Pro Boha byl tento plán tak dùleitý, e jej zaplatil ivotem Jeíše Krista.
Ano, církev je nejdùleitìjším Boím snem.
Pøedstavte si, e bych mìl dost financí a naskytla by se mi pøíleitost mùj sen zrealizovat. Nejprve bych si urèitì vypracoval plány. Peèlivì bych vybíral toho nejlepšího
projektanta, který by byl odpovìdný za celou stavbu. Tuto práci bych svìøil jen tomu,
o kom bych byl pevnì pøesvìdèený, e je ve svém oboru nejlepší. Nebudu pøece
riskovat špatným výbìrem, zvláš kdy o tom sním celý ivot. Znáte nìkoho, komu
byste se nebáli svìøit nejdùleitìjší projekt svého ivota? Koho byste zapojili do realizace svého snu?
Je témìø ironií, e Bùh nechal svoji církev na vás. Ano, ètete správnì. Bùh nechal
nejvzácnìjší vìc, za kterou draze zaplatil, na tobì a na mnì. Svìøil ji tobì. Bùh nás
povolal. Jsme zodpovìdní za „staveništì“ jeho církve. Jak velice Bùh dùvìøuje lidem
a spoléhá se na ty, které povolává, aby mu slouili! My patøíme mezi nì.
Kdy si Bùh vybírá èlovìka, který má pracovat na jeho vysnìném projektu, jsou
jen dvì monosti, jak mùeme reagovat:
a) Povolání mùeš odmítnout. Prostì to pustíš z hlavy, èím dáš Bohu na vìdomí:
Boe, vybral sis nesprávného èlovìka. Nemám zájem zapojit se do tvého projektu.
b) Povolání mùeš pøijmout. Na Boí rozh odnutí øekneš A NO. Bùh potom
oèekává, e do toho vloíme celou svoji profesionální kvalifikaci, energii a vitalitu,
protoe si uvìdomujeme, e pracujeme na nejdraší vìci, jakou si Bùh dovolil.
Pro realizaci Boího snu je poptávka po lidech, lidské schopno sti myslet
a jakékoliv osobní tvoøivosti. Je potøebné tento vesmírný sen zrealizovat. A právì to
oèekává Bù h ode mne. Oèekává, e se pøizpùsobím, ale také e budu efektivn ì
komunikovat se stavitelem. (1 Te 5,17; Jk 5,16) Všichni dìlníci na stavbì mají pøijmout potøebné instrukce (1 Tm 3,16.17), protoe nestavìjí podle svých projektù, ale
podle tìch Boích. Bùh zná kadý nákres lépe ne my, protoe je to JEHO sen.
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2. Protoe církev je nadìjí pro tento svìt
Pavel a Silas se jednou setkali s dozorcem vìzòù, který se oèividnì chystal
spáchat sebevradu. Øekli mu: „Vìø v Pána Jeíše, a budeš spasen ty i všichni,
kdo jsou v tvém domì.“ (Sk 16,31) Jen víra v Jeíše Krista mùe nepøetritì
mìnit lidi k lepšímu. Zmìna spoleèenského, ekonomického nebo politického
stavu spoleènosti závisí na tom, kolik lidí v našem národì nebo ve svìtì pøijme
zmìnu, kterou v jejich ivotì zpùsobí Jeíš.
Ti, kteøí se setkali s Jeíšem, kteøí ho pøijali a dovolili mu pùsobit v jejich
ivotì, nezùstanou stejní jako døív. Teï budou jednat jako dozorce aláøe, který
si nakonec uvìdomil, e Pavla a Silase není tøeba dret za zavøenými dveømi.
Pozval je k sobì domù, pohostil je a radoval se spolu s nimi a celou svojí rodinou. (Sk 16,34)
Pøestavte si to! Ti, kteøí dnes stojí se zbraní v ruce proti sobì, si sednou spolu
ke stolu i se svými enami a dìtmi a nasnídají se! Ne, to není vysnìný svìt, ale
realita v Boím plánu s církví. Podrobný projekt této církve byl ji vypracován.
Mnoho velkých osobno stí Bible zmìnilo po setkání s Jeíšem svùj ivot,
ovlivnilo svoji spoleènost a zmìnilo ji k lepšímu. Podívejme se na nìkteré z nich:
Nikodém – uèitel té doby; b ìhem noci, v ní se setkal s Jeíšem, dokázal
zmìnit zpùsob svého myšlení. (J 3,1-21) Zacheus – státní úøedník; jedno setkání
s Jeíšem zpùsobilo, e zmìnil svùj ivot a zaèal být pøínosem pro všechny chudé
a spoleèensky znevýhodnìné lid i své spoleènosti. (L 19,1-10) Ø ímský setník
v Kafarnaum – úøedník, zodpovìdný za své vojenské záleitosti ve svém regionu.
(Mt 8,5-13)
Nejen lidé velcí jménem, i nepatrní èlenové spoleènosti zmìnili po setkání s Jeíšem svùj ivot –
slep ý, malomocný, smrtelnì nemocný, høíšníci
a vyvrhelové, zlo èinci a výtrníci. Ti všichni
zjistili, e Jeíš jim jde vstøíc s otevøenou
náruèí, e je pøijímá, e je opìtovnì
zaèleòuje do spo leènosti a dává jim
novou perspektivu ivota.
Taková je síla a moc církve.
Lidé v ní najdou Jeíše.
Proijí zmìnu. Všechny
trhliny se zahladí
a rozdíly zaniknou.
Všechna negativní
oznaèení, je lidi
rozdìlují (jako napø.
vysoký, malý,
hubený, obézní,
mu, ena,
chudý, bohatý, starý,
mladý, liberál,
konzervativec, èlovìk
ze Západu, Východu),
zaniknou a zùstane
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jedna úroveò – Boí dìti, Boí dìdici a spoludìdici Kristovi. (Ø 8,15-17) Takový je
Boí sen.

3. Protoe Bùh staví vilu tam nahoøe pro tebe i pro mne
„Vaše srdce a se nechvìje úzkostí! Vìøíte v Boha, vìøte i ve mne. V domì mého
Otce je mnoho pøíbytkù; kdyby tomu tak nebylo, øekl bych vám to. Jdu, abych vám
pøipravil místo. A odejdu-li, abych vám pøipravil místo, opìt pøijdu a vezmu vás
k sobì, abyste i vy byli, kde jsem já.“ (J 14,1-3)
Pokud bych mìl být realistou, mohl bych s klidem zapomenout na svùj sen o vile
blízko moøe, protoe stav mého úètu mi nìco takového nikdy nedovolí. Ale Bùh si
mého snu všiml a na nìco mì upozornil. I já chci dùvìøovat Boímu slovu a vìøit, e
to, co zde Písmo øíká, je pravdivé. A tak se svého snu – krásného domu – nevzdávám!
Nevím, o èem sníš ty. Buï si však jistý, e Bùh o tobì ví a tvùj sen ti splní.
Pokud znáte nìkoho, kdo na tomto svìtì nìco stavìl, potvrdí vám, e je to vdy
spojeno s mnoha problémy a tìkostmi. Nemám na mysli jen nestabilní politické,
vojenské, ekonomické nebo geografické okolnosti, ale také závist a nenávist ostatních. Témìø pravidelnì vidíme fotografie lidí, kteøí bìhem jediné noci ztratili své
domy, svùj majetek a mnohdy i ivot dùsledkem pøírodní katastrofy. Èlovìka to bolí.
Navíc – je rozdíl, zda urèitou penìní èástku vìnuji na poskytnutí jídla na nìkolik
mìsícù pro dìti a lidi odkázané na pomoc, nebo ji utratím za novou ozdobnou kliku
ke dveøím své vily.
Bùh však realizuje naše sny na místì, kde se nemùe stát nic nepøedvídaného.
Pracuje na nich tam, kde je dostatek místa pro splnìní všech snù – v nebi.
Nepøipravuje nám místo, kde strávíme posledních pár dní našeho ivota, ale vilu pro
vìènost. Tìším se na ten den, kdy si Jeíš a já vymìníme klíèe. Bude to den, kdy my
mu odevzdáme klíèe od jeho vysnìnému domu – církve, a vzápìtí dostaneme klíèe
k našim snùm. Pokud tento sen nezmìní svìt, co potom?

+

Námìty k diskuzi

1. Jaký je tvùj ivotní sen, který bys rád realizoval?
2. Je tvùj sen souèástí Boího snu? Pokud ano, jak s ním souvisí?
3. Porovnej tøi dùvody, proè je církev Boím nejvìtším snem, se situací tvého sboru.
V èem jsou rozdíly? Najdi tøi konkrétní kroky, jak pøemostit tuto propast mezi
Boím snem a realitou na zemi. Popovídejte si o tom s vaším kazatelem nebo
starším sboru a podìlte se s ním o své myšlenky.
4. Jako mláde zorganizujte program, kterým pøipomenete svému sboru, jaký je
Boí ideál církve.
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INFORMACE PRO ÚÈASTNÍKY
Proil jsi u nìjaké tvrdé zastavení v ivotì, které tì pøinutilo uvìdomit si,
e skuteèná realita je nìco jiného ne „reality show“?
Znáš osobnì Pøítele, který nejlíp rozumí tomu, co proíváš ve své
kadodenní realitì? Víš, kde jsou hranice tvých moností?
Máš pøíleitost pøijet a na vlastní kùi to vyzkoušet. Pozvi i své kamarády
a vyuij šanci poznat nové lidi a proít týden, který se pro tebe mùe stát
prvním krokem do skuteèné reality.
MÍSTO: Chatová osada Manínska Tiesòava u Pováské Bystrice (SR)
TERMÍN: 2.-9. èervence 2006
UBYTOVÁNÍ
Bungalovy:
Chatky:
Vlastný stan:
Karavan:

buòky 2-3lùkové pokoje s WC a sprchou
3-4lùkové chatky, WC a sprchy spoleèné v campingu
ve vlastním stanu, WC a sprchy spoleèné v campingu
ve vlastním karavanu, WC a sprchy v campingu

PØIHLÁŠKY zašlete na adresu vedoucího mládee ve svém sdruení. Termín
uzávìrky pøihlášek je 30. 4. 2006. Ubytovací kapacita je omezená, místa budeme
obsazovat podle poøadí pøihlášených.
INFORMACE a pøihlášky naleznete i na www.pathfinder.cz a www.poslitodal.cz
Zmìò svùj svìt – pøednášky modlitebního týdne mládee 2006
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