DOBRÁ
BA
SET

2022

Našim čtenářům

Z Boží milosti jsme mohli připravit další vydání
kalendáře „Dobrá setba“. Jeho účelem je dát našim
čtenářům každý den příležitost číst a zvažovat nějakou
část Bible. Bible není obyčejná kniha, popisující nebo
komentující události, obsahující vymyšlené příběhy
apod. Je to Slovo Boha, který tímto způsobem sděluje
lidem své myšlenky a svou vůli. Poněvadž má božský
původ, musí být držena v uctivosti a považována za
svatou. Často se o ní mluví jako o Svatém písmu.
Dobře si uvědomujeme, že mnoho lidí nevidí Bibli
v tomto světle. Mnohá kritika, namířená proti ní, je
neoprávněná, protože ji vyjadřují lidé, jejichž biblická
známost, pokud vůbec nějakou mají, je velmi omezená.
Chtěli bychom proto vyzvat čtenáře, aby sami četli
Boží slovo a také verše, které jsou z něho citovány
v tomto vydání „Dobré setby“, bez předsudků. Jejich
životní zkušenost a poznání lidské povahy jim umožní
posoudit platnost poselství Bible.

V minulosti vyjádřili mnozí čtenáři svou vděčnost
za požehnání a duchovní pomoc, která jim byla dána
denní četbou. To je pro nás povzbuzením, abychom
v práci pokračovali, a prosíme Boha, aby nadále dával
své požehnání. Jsme přesvědčeni, že mnozí hledí na
nejistotu, neklid a nepřátelství ve světě kolem sebe se
starostmi a snad i s obavami. Pravý pokoj srdce a mysli může být zakoušen skrze víru, která dává bezpečí
v Bohu a Spasiteli Ježíši Kristu, a to nejen pro tento život, nýbrž i pro věčnost. Každodenní poselství má vždy
na zřeteli tento cíl. Budeme pokračovat v pravidelných
nedělních komentářích o Janově evangeliu. Věříme,
že i tyto úvahy přinesou našim čtenářům požehnání,
neboť mluví o Zachránci, Spasiteli, který přišel na svět,
aby hledal a zachraňoval hříšníky.
Nakonec přejeme všem čtenářům Boží požehnání
pro rok 2022. kolektiv zpracovatelů
Biblické verše jsou uváděny podle českého studijního překladu Bible,
© Nakladatelství KMS 2009, případně dle kralického překladu (poznámka – „BK“). Je-li uvedena poznámka „přel.“, pak verš anebo jeho část byly
upravené – podle jiného překladu.
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1

sobota 1 leden

S O B O TA
LEDEN

denní čtení Bible:
Ozeáš 1,1-9 · Jakubův 1,1-8

Vždyť co člověku prospěje, získá-li celý svět, ale uškodí
své duši?

Matouš 16,26

Podstatná věc

Soused, který trpí astmatem, mi právě přál:
„Šťastný nový rok,“ a dodal: „A dobré zdraví. To je to
hlavní.“ Dobře ví, o čem mluví.
Jiný by snad řekl: „Nejdůležitější věcí je jistá práce.“ A třetí by snad za tu nejlepší věc považoval mít
správného partnera pro život.
Všechny tyto věci jsou skutečně důležité, ale je
tu rozhodně jedna věc, která je všechny převyšuje.
Týká se nejen času, který trávíme na této zemi; ale

má důsledky pro věčnost. Už jste tuto věc vzali na
vědomí? Dnes ráno jsem slyšel o náhlém úmrtí svého
velice milého kolegy. V zaměstnání byl velmi svědomitý a byl připravený komukoli pomoci. Rád bych
věděl, zda udělal to, co je nejdůležitější. Zda zvážil,
že jednoho dne se setká s Bohem.
Prosíme, nemějte nám za zlé, když se vás v průběhu roku snad vícekrát osobně zeptáme: „Jste
připraveni setkat se s Bohem?“ – Dali jste s Ním do
pořádku své věci? Mluvili jste s Ním otevřeně o svých
problémech nebo o temných tajemstvích ve svém
životě? Dnes vám nabízí odpuštění. Může tak učinit,
protože Ježíš Kristus, jeho vlastní Syn, zemřel za cizí
hříchy. Z tohoto důvodu je tou nejdůležitější věcí
v životě víra v Krista.
Ten, kdo ještě nezná Syna Božího jako svého Spasitele a Pána, postrádá to naprosto nejpodstatnější
pro krátký čas, který stráví na zemi, i pro věčnost.
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2

neděle 2 leden

NEDĚLE
LEDEN

denní čtení Bible:
Ozeáš 2,1-15 · Jakubův 1,9-18

Ježíš k nim opět promluvil: „Já jsem světlo světa. Kdo
mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo
života. Farizeové mu řekli: „Ty svědčíš sám o sobě; tvé
svědectví není pravé.“ Ježíš jim odpověděl: „I když
svědčím sám o sobě, mé svědectví je pravé, protože vím,
odkud jsem přišel a kam jdu. Vy nevíte, odkud přicházím
ani kam jdu.

Jan 8,12-14

Myšlenky k Evangeliu Jana

Farizeové přistihli jednu ženu při cizoložství a přivedli ji k Ježíšovi. V pokrytecké samospravedlnosti
žádali nejpřísnější trest: smrt. Avšak při jednání s nimi

se Ježíš zjevil jako světlo. V jeho blízkosti se vše stalo
zjevným – nejen skutky lidí, nýbrž také jejich myšlenky a pohnutky. A zároveň se ukázala Boží sláva ve své
spravedlnosti a milosti.
Většina lidí pociťuje božské světlo jako nesnesitelné. Dávají přednost tomu, aby se skryli ve tmě,
protože jejich skutky jsou zlé. Ale ten, kdo následuje
Ježíše Krista, ví, jaké požehnání je spojeno s tímto
světlem. Zná nejen světlé okamžiky, nýbrž má v sobě
samém život, a tím také světlo. Kristus je zdroj tohoto
světla, které je zde nazváno „světlo života“.
Farizeové cítí, že na tomto požehnání nemají žádný díl. Uraženi ve své pýše, jsou vůči Pánu nepřátelští
a používají jeho vlastní slova proti Němu (kap. 5,31).
Absolutně nechtějí přijmout to, že On je Boží Syn. A
protože v Něm vidí jen normálního člověka, domnívají se, že jeho vlastní svědectví nemůže být pravdivé.
Stojí v jasném denním světle, a žádají si oficiální důkaz toho, že slunce vzešlo. – Ale Pán ví, o čem mluví.
Nepotřebuje žádné další svědectví, protože On sám
je „ten pravý Bůh a věčný život“ (1. Janův 5,20).
· Dobrá Setba 2022 · www.gbv-dillenburg.de · www.gbv-online.org
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pondělí 3 leden

PONDĚLÍ
LEDEN

denní čtení Bible:
Ozeáš 2,16-3,5 · Jakubův 1,19-27

Povolávám dnes proti vám za svědky nebesa i zemi. Předložil
jsem ti život a smrt, požehnání a kletbu. Zvol si život, abys
zůstal naživu ty i tvé potomstvo.
5. Mojžíšova 30,19
Kdo věří v Syna, má věčný život, kdo však Syna odmítá,
nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.

Jan 3,36

Rozdělení lidstva

Svět se jeví jako pestrá mozaika národů, lidí a kultur, které se navzájem velmi liší. Ale ve skutečnosti, z
pohledu věčnosti, jsou tu jen dvě skupiny lidí: Ti, kteří
důvěřují Bohu, protože se před Ním cítí provinilí, a
potom ti druzí.

Pro ty první přináší Boží slovo, Bible, šťastné poselství:
smrt Ježíše Krista smazává hříchy všech těch, kteří se Mu
důvěřují. Stávají se potom „nad sníh bělejší“ (Žalm 51,9).
O druhé skupině, kterou tvoří ti, kdo odmítají Boha
a jeho odpuštění, nebo kteří si myslí, že se sami mohou vyrovnat se svou provinilostí, Bible prohlašuje, že
na nich zůstává Boží hněv.
Tyto dvě skupiny jdou na zemi cestou vedle sebe
a někdy je nesnadné je rozeznat, protože věřící neukazují vždy víru, která je v nich. Věc sama však zůstává definitivní: Lidé, kteří umřou ve víře, odcházejí
k Ježíšovi a je jim zajištěna blažená věčnost. Ti, kteří
zemřou v nevěře, když předtím žili daleko od Boha,
zůstanou od Něho daleko i ve věčnosti.
Boží poselství je přesné, mluví o nekonečné milosti, ale oslovuje nás. Zdalipak já věřím (nebo nevěřím)
v Ježíše, Pána, kterého Bůh vzkřísil z mrtvých (Římanům 10,9)? Kde budu na věčnosti? To samo slovo budí
hrůzu – pokud jsem s Bohem nevyřídil otázku svých
hříchů. A proto „na místě Kristově prosíme: Smiřte se
s Bohem“ (2. Korintským 5,20).
· Dobrá Setba 2022 · www.gbv-dillenburg.de · www.gbv-online.org
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4

úterý 4 leden

ÚTERÝ
LEDEN

denní čtení Bible:
Ozeáš 4,1-19 · Jakubův 2,1-13

Navrať se… je Hospodinův výrok, nebudu se na vás tvářit
zamračeně, vždyť jsem milosrdný… Jen uznej svou vinu…
Navraťte se, odvrácení synové, vyléčím vaše odvrácení…
Hle, přicházíme k tobě, protože ty, Hospodine jsi náš Bůh.

Jeremjáš 3,12.13.22

Navrať se

Neposlouchal jsem Pána? Vzdálil jsem se od
Něho? Nějaký hřích tíží mé svědomí? Tato Boží naléhavá výzva se obrací ke mně: „Navrať se.“
Vrátit se je jediné řešení, ať už závažnost pochybení, které mě tíží, byla jakákoli. Vrátit se k Bohu, jinak řečeno uznat před Ním své chyby, odsoudit jejich původ;

znovu nalézt Boha v modlitbě, trpělivou četbou jeho
Slova, možná s pomocí křesťanů, jimž důvěřuji.
Máme sklon si myslet, že Ježíšova láska závisí na
naší lásce k Němu; a máme strach se k Němu vrátit,
když jsme se provinili. Představujeme si, že Bůh je na
nás rozhněván a že se musíme vykoupit svou lítostí
nebo svými skutky. To je omyl. Bůh nás miluje, ať
už jsme udělali cokoli. Může být zarmoucen naším
jednáním, ale nikdy rozhněván.
Co od nás očekává, když jsme se dopustili hříchu?
Že jej uznáme a porozumíme, že Kristus už trpěl, aby
nám bylo odpuštěno. Můžeme se k Němu navrátit
okamžitě, s pokorou a důvěrou. Vždy nás očekává.
Čím déle od Něho zůstaneme vzdáleni, tím bude
náš návrat k Němu nesnadnější? Ano, protože jestliže
zůstaneme v tomto stavu, naše svědomí se otupuje
a naše srdce se zatvrzuje. Cílem Satana, nepřítele, je,
abychom lehkovážně přecházeli přes svá provinění, a
zabránit nám znovu nalézt šťastné vztahy s Bohem.
Láska našeho Otce se nemění. Jeho milost je bez
omezení pro toho, kdo se k Němu vrací.
· Dobrá Setba 2022 · www.gbv-dillenburg.de · www.gbv-online.org
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charakter spravedlnosti, dobroty, pravdy atd. Jsme
si vědomi, že jsme dalecí toho, abychom odpovídali
tomu, co Bůh požaduje. Ti, kteří by si mysleli, že jim
nelze nic vyčíst, se těžce mýlí. Je to snad příliš mnoho,
co Bůh vyžaduje? On nemůže vidět zlo, aniž by je
nepotrestal! Zdánlivě tu není naděje…
Ale Bůh přijímá ty, kteří, aniž by se snažili skrýt
své chyby, uznávají, že potřebují odpuštění: „Bože,
ty nepohrdneš zkroušeným a pokořeným srdcem.“

Matouš 5,48

Ježíš nepřišel na tento svět, aby volal spravedlivé,
nýbrž hříšné, lidi, kteří potřebují činit pokání (Matouš
9,13). Trpěl za hříchy, když zemřel na kříži. Spravedlivý
zemřel za nespravedlivé, potom byl vzkříšen. Bůh
plně přijímá ty, kteří k Němu přijdou ve víře v Ježíše
Krista, Spasitele. Přijímá je, považuje je za své děti, a
dokonce je ospravedlňuje, činí je před sebou dokonalými, protože je vidí „v Kristu“, podle absolutních
dokonalostí Krista. Pán Ježíš netrpěl nadarmo. Jeho
dílo je dokonalé. Vždy za to buď chválen!

středa 5 leden

STŘ EDA
LEDEN

denní čtení Bible:
Ozeáš 5,1-15 · Jakubův 2,14-26

Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.

Proto také /Ježíš Kristus/ může dokonale zachránit ty,
kteří skrze něho přistupují k Bohu, neboť je stále živ, aby
se za ně přimlouval.

Hebrejům 7,25

Dokonalý Spasitel

„Nikdo není dokonalý!“ Kdo neslyšel už někdy
tuto smutnou útěchu?
Nejsme dokonalí. Bůh sám je dokonalý. A nám
říká: „Buďte tedy dokonalí.“ Je v právu, když očekává, že jeho stvoření budou vyjadřovat jeho vlastní

(Žalm 51,19)

· Dobrá Setba 2022 · www.gbv-dillenburg.de · www.gbv-online.org
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čtvrtek 6 leden

ČT VRTEK
LEDEN

denní čtení Bible:
Ozeáš 6,1-11 · Jakubův 3,1-12

Kdo by vyznal, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a
on v Bohu.

1. Janův 4,15

Ježíš Kristus – Boží Syn

Historická osoba Ježíše Krista je více než nějaký
prorok, více než nějaký velký muž. On je Boží Syn.
Je to Bůh sám.
V Novém zákoně je představen jako Boží Syn ve
dvojím směru. V Janově evangeliu Jej nalézáme jako
věčného Božího Syna. Tam čteme: „Na počátku bylo
Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh… A
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili

jsme jeho slávu, slávu, kterou má u Otce jednorozený
Syn.“ (Jan 1,1.14)
Avšak v Lukášově evangeliu je také označen jako
Boží Syn, a sice na základě Svého zplození skrze Ducha Svatého. V Lukáši 1 říká anděl Marii: „Duch Svatý
přijde na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní; proto také
to Svaté, co se z tebe narodí, bude nazváno Syn Boží.“
(Lukáš 1,35)

Lidé sice Pánu Ježíši nepřiznali, že je Boží Syn,
označili Ho za rouhače Boha, a proto Jej zabili. Ale
Bůh se staral o to, aby římský setník, který držel stráž
při Jeho smrti, vyznal: „Tento člověk byl opravdu Boží
Syn.“ (Marek 15,39)
Pán Ježíš nezůstal v hrobě, nýbrž vstal, a tím dokázal, že je Boží Syn v moci (Římanům 1,4). Jako Boží Syn,
který se stal člověkem a zůstal jím, zaujímá nyní místo
cti v nebi (Hebrejům 1).

· Dobrá Setba 2022 · www.gbv-dillenburg.de · www.gbv-online.org
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pátek 7 leden

PÁT E K
LEDEN

denní čtení Bible:
Ozeáš 7,1-16 · Jakubův 3,13-18

Čas být zticha a čas mluvit.

Kazatel 3,7

A když otevřel sedmou pečeť, nastalo v nebi ticho asi na
půl hodiny.

Zjevení 8,1

Moudrý „kazatel“ popisuje vše z pozemského
hlediska, jak se to děje „pod sluncem“. To nás má vést
k zamyšlení, abychom se ptali po věčných věcech.
Byly doby, které se vyznačovaly zvláště Božím
mluvením. To byly kdysi časy proroků a zvláště
doba, kdy byl zde na zemi Pán Ježíš, Boží Syn. V Něm
mluvil Bůh k lidem. Byly také doby mlčení; mysleme
na staletí před tím, než Pán Ježíš přišel na zem.

Nyní lidé už téměř 2000 let slyší od Božích poslů
Jeho výzvu: „Učiňte tedy pokání a obraťte se, aby
byly vymazány vaše hříchy.“ (Skutky 3,19) Ale toto volání
nebude slyšet stále. Po něm bude následovat doba
mlčení – a běda lidem, když Bůh mlčí! Pak následuje
už jen „jakési hrozné očekávání soudu“ (Hebrejům 10,27).
Kdysi v jakémsi malém německém městečku býval
hamr – kovářská dílna s vodním kolem jako pohonem a někdy s nepřetržitým provozem kladiv. Lidé
si na dunění kladiv tak zvykli, že je to už nerušilo ani
v noci. Až jednou v noci kladiva umlkla. Tu se všichni
probudili a celé městečko zachvátilo vzrušení.
Milí přátelé, kteří žijete v křesťanském prostředí, i
vy si můžete na Boží poselství zvyknout tak, že vaše
svědomí jím už nebude dotčeno. Vyburcuje vás teprve Boží mlčení? – Pak už bude příliš pozdě!

· Dobrá Setba 2022 · www.gbv-dillenburg.de · www.gbv-online.org
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sobota 8 leden

S O B O TA
LEDEN

denní čtení Bible:
Ozeáš 8,1-14 · Jakubův 4,1-10

Ty věříš v Syna Božího? … Věřím, Pane. A poklonil se mu.

Jan 9,35.38

Níže uvádíme vyprávění jednoho mladého člověka.
„Když mě přítel pozval na evangelizační shromáždění, šel jsem tam prostě ze zvědavosti, ale nečekal
jsem, že uslyším to, co jsem uslyšel. Probudil se u
mne zájem. S netrpělivostí jsem čekal na další večer.
Když se na to zpětně dívám, mohu říci, že to byl nejlepší den v mém životě. Kazatel vyprávěl o potápějící
se lodi. Jeden z cestujících, který se čehosi držel, se
nedokázal rozhodnout skočit do záchranného člunu.
Přišla chvíle, kdy to už nebylo možné udělat. Loď se

potopila a vzala s sebou i tohoto člověka. V tu chvíli
kazatel zvolal: „Skoč! Nech být tu neužitečnou oporu.
Skoč do záchranného člunu! Kristus je ten záchranný
člun!“ Nedovedl jsem pochopit, o čem to mluví. Pro
mne to bylo příliš neurčité. V půli druhé v noci jsem
vyskočil z postele, vrhl se na kolena a zvolal jsem:
„Pane, přijmi mne takového, jaký jsem!“ To bylo vše,
co jsem dokázal říci, ale to stačilo. Pocítil jsem Boží
přítomnost a pochopil jsem, že On mě uslyšel. Hned
potom jsem pocítil nevyjádřitelnou blaženost a od
té doby stále děkuji Pánu za to, že za mě umřel. To,
co potom následovalo, bylo, jako bych objevil novou
zem. Plnilo mne to radostí, kterou jsem nikdy předtím
nezakusil, a tato radost nepřestává naplňovat mé
srdce.“
Velmi bychom si přáli, aby tato výzva: „Skoč!“
působila na duši každého, kdo ještě nepoznal Ježíše
jako svého Spasitele. Čtenáři, dovol Mu, aby tě zachránil!

· Dobrá Setba 2022 · www.gbv-dillenburg.de · www.gbv-online.org
21

20

9

neděle 9 leden

NEDĚLE
LEDEN

denní čtení Bible:
Ozeáš 9,1-17 · Jakubův 4,11-17

Vy soudíte podle těla; já nesoudím nikoho. Jestliže já
přece soudím, můj soud je pravdivý, protože nejsem sám,
ale jsem já a ten, který mne poslal, Otec. A ve vašem
Zákoně je napsáno, že svědectví dvou osob je pravé. Jsem
to já, kdo svědčí o sobě, a svědčí o mně také ten, který
mne poslal, Otec.

Jan 8,15-18

Myšlenky k Evangeliu Jana

Farizeové se projevují sebevědomě: Když vyslovili
rozsudek nad přistiženou cizoložnicí, dovolují si nyní
úsudek o Božím Synu. A ukazují se být svémyslnými:
Na jedné straně soudí jen „podle zdání“ (srv. s kap. 7,24)

a na druhé straně vědomě nechávají mimo zřetel
nepopiratelné znaky, které Ježíše potvrzují jako Mesiáše. Pán naproti tomu odpírá zaujmout postavení
soudce a lidi odsuzovat. Teprve v budoucím dni bude
Soudcem, ale ne nyní. Nyní je tu, aby přinesl na svět
lásku a světlo.
Svět je ovládán zlem. Až přejde doba milosti, bude
ho Bůh „spravedlivě soudit skrze muže, kterého k tomu
určil“ – skrze Ježíše Krista. Důkaz k tomu je přinesen:
Kristus byl vzkříšen z mrtvých (1. Janův 5,9; Skutky 17,31).
Soud, který byl přenesen na Syna člověka, bude
odpovídat pravdě – tak, jak vidí věci Bůh. A v tom
Boží Syn zcela souhlasí se svým nebeským Otcem.
To, že nějaká věc musela být potvrzena dvojnásobným svědectvím, vyžaduje také „jejich“ zákon –
Mojžíšův zákon (5. Mojžíšova 19,15), na který se jeho
protivníci odvolávají. Jestliže podle tohoto zákona má
být svědectví dvou lidí uznáno jako pravdivé, pak tím
spíše společné svědectví Boha Otce a Božího Syna.
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10

pondělí 10 leden

PONDĚLÍ
LEDEN

denní čtení Bible:
Ozeáš 10,1-15 · Jakubův 5,1-6

/Bůh/ nepřestal sám sebe dosvědčovat tím, že činil dobro:
dával vám z nebe déšť i úrodná období.

Skutky 14,17

Nikdo nemůže vidět Boha. Znamená to, že Bůh
neexistuje? To by byl pošetilý závěr. I když Ho nemůžeme vidět, zjevil svou existenci různými způsoby:
Skrze stvoření. Mistr se pozná podle svého díla.
„Co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé; Bůh jim to zjevil.
Jeho věčnou moc a božství, ačkoli jsou neviditelné, lze
totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí
o jeho díle, takže jsou bez výmluvy.“ (Římanům 1,19.20)
Pomocí našeho svědomí a osobních zkušeností. Bůh dal každému člověku svědomí jako ukazatel

dobrého a zlého (porovnej s Římanům 2,15). A dovoluje
nám, abychom často zakoušeli jeho dobrotivost
v okolnostech svého života (srv. s Matoušem 5,45; Skutky
17,25).
Naplňováním proroctví. Bůh, který jediný zná
budoucnost, dal v Bibli četná proroctví, která se naplnila. „Pamatujte…, protože já jsem Bůh (není jiný Bůh
a) není nikdo jako já. Od počátku oznamuji budoucnost
a od dávnověku, co se ještě nestalo.“ (Izajáš 46,9.10)
Skrze Ježíše Krista, svého Syna. V Něm se Bůh
zjevil plně. „Boha nikdo nikdy neviděl; jedinečný Syn,
který je v lůnu Otcově, ten nám o něm pověděl.“ (Jan
1,18)

Bůh se zjevil. Kdokoli si to přeje, může Ho zakusit,
jeho přítomnost, jeho lásku.
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11

úterý 11 leden

ÚTERÝ
LEDEN

denní čtení Bible:
Ozeáš 11,1-11 · Jakubův 5,7-12

My všichni se musíme objevit před soudnou stolicí
Kristovou, aby každý přijal odplatu za to, co vykonal v těle,
ať už to bylo dobré nebo zlé.
2. Korintským 5,10
Dobře, služebníku dobrý a věrný, byl jsi věrný nad málem,
ustanovím tě nad mnohým; vejdi v radost svého pána.

Matouš 25,21

V čase sněhu

Benajáš byl služebník krále Davida. Boží slovo ho
představuje jako hrdinu a vypráví nám jeden z jeho
statečných činů: bojoval proti lvu a zabil ho v jámě (2. Samuelova 23,20-23). A vyprávění upřesňuje, že to bylo v čase
sněhu. Benajáš tedy vykonal nesnadnou věc (zabil lva)

v nesnadném místě (uvnitř jámy, kde není možné ustoupit) a v nesnadných okolnostech (v čase sněhu). Bůh
si všímal a dal si práci, aby zaznamenal všechny tyto
detaily ve svém Slovu. Podmínky, ve kterých Benajáš
bojoval, ukazují statečnost tohoto muže víry.
Křesťané, Bůh se zajímá o všechny naše situace.
Ví, v jakých podmínkách Mu sloužíme a někdy vedeme pro Něho nesnadné boje. Vidí misionáře, který
zvěstuje evangelium v den velkého horka, nebo
křesťana, který jede ke svému nemocnému příteli
v den velké dopravní zácpy. Sleduje svého služebníka, který cestuje v nesnadných podmínkách v čase
silných dešťů, aby navštívil osamělé křesťany; a také
matku rodiny, která vykonává své denní úkoly v den,
kdy ji bolí hlava…
Bůh, který řídí celý vesmír, vidí i ty nejmenší detaily.
V nebi budeme udiveni, až zjistíme, že On si všímal
všeho. Potom s radosti odmění víru, která překonávala každodenní těžkosti. Pak si uvědomíme, že to
vítězství mohlo přijít jen od Něho.
· Dobrá Setba 2022 · www.gbv-dillenburg.de · www.gbv-online.org
27

26

12

středa 12 leden

STŘ EDA
LEDEN

denní čtení Bible:
Ozeáš 12,1-15 · Jakubův 5,13-20

Byli jste vykoupeni ne pomíjejícími věcmi, stříbrem nebo
zlatem, nýbrž drahou krví Krista jako beránka bez vady a
bez poskvrny.

1. Petrův 1,18.19

Chyby v myšlení
● Mýlíte se, když si myslíte, že po smrti je všemu
konec. Bůh nestvořil člověka jako nějaké zvíře. Po
smrti se sice tělo člověka rozkládá, ale „duch se
navrátí k Bohu, který jej dal“ (Kazatel 12,7).
● Mýlíte se, když tvrdíte: Můj slušný život mě ubrání
před Boží spravedlností. V Bibli je napsáno: „Všichni zhřešili a postrádají Boží slávu.“ (Římanům 3,23)

● Mýlíte se, když se spoléháte na lidi, kteří se za vás
po vaší smrti budou modlit. „Nikdo nevykoupí ani
bratra, člověk Bohu za sebe nedá výkupné.“ (Žalm
49,8) Jestliže umřete ve svých hříších, také s nimi
vstanete.
● Mýlíte se, když říkáte: Bůh je dobrý, odpustí všem
lidem. Bůh je svatý a spravedlivý, „jistě však nenechá viníka bez trestu“ (2. Mojžíšova 34,7).
Bůh je také láska. V Osobě svého Syna přišel na
zem jako člověk Ježíš Kristus. Tento bezhříšný člověk
zemřel na kříži, aby pykal za hříchy všech těch, kteří
v Něho věří. Jděte k Němu právě tak, jak jste! Uvěřte,
že také pro vás nesl trest za vaše hříchy! Přijměte
milost, kterou vám Bůh chce prokázat! Vykoupení
skutečně nic nestojí, protože Ježíš Kristus svou smrtí
zaplatil plnou cenu.
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13

čtvrtek 13 leden

ČT VRTEK
LEDEN

denní čtení Bible:
Ozeáš 13,1-15 · Přísloví 1,1-7

Vždyť i Kristus jednou provždy trpěl za hříchy, spravedlivý
za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu.

1. Petrův 3,18

Jak najdu Boha?

To je otázka, která zaměstnává mnoho lidí. Nechodí sice do kostela a ani nečtou Bibli. Ale velký odbyt
náboženských a esoterických knih dává soudit, že
potají se otázkou ohledně Boha zabývá mnohem
více lidí, než bychom si mysleli.
Jsme-li upřímní, musí každý nebo každá z nás
doznat toto: Vlastní smysl života spočívá v tom, že
každý člověk hledá Boha. Hluboce ve svém srdci si
přeje šťastný vztah k Němu. Mnozí ovšem hledají

příliš mělce. Udělají si například boha ze zábavy nebo
úspěchu v povolání a doufají, že tím vyplní prázdnotu svých srdcí.
Pokud o tom upřímně přemýšlíme, pak musíme
také my připustit, že se s mnoha věcmi ve svém životě
nedovedeme vyrovnat. Proto jeden sahá po láhvi a
druhý polyká uklidňující prostředky – až vznikne závislost. K nevyřešeným problémům přistupuje další.
Jen s Boží pomocí můžeme ty těžkosti zdolat.
Potřebujeme Boha! O tom není pochyb. Ale kde
Ho můžeme najít? Bible nám v Ježíši Kristu ukazuje
jediné dveře a jedinou cestu k Bohu. On říká:
● „Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn.“ (Jan 10,9)
● „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází
k Otci než skrze mne.“ (Jan 14,6)
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14

pátek 14 leden

PÁT E K
LEDEN

denní čtení Bible:
Ozeáš 14,1-10 · Přísloví 1,8-19

Nevzdaluj se ode mě, neboť soužení je blízko a pomocníka
není.

Žalm 22,12

Trpící Vykupitel
● „Obklíčilo mě množství býků.“ (verš 13) V těchto
slovech je vyjádřena nenávist a nepřátelství vysoce postavených Židů. Už během svého života
zakusil Ježíš Kristus jejich odpor. Ale když visel na
kříži, zasypávali Ho nejhoršími urážkami.
● „Obklíčili mě psi.“ (verš 17) Tímto výrokem je popsána krutost Římanů. Pilát tvrdě odsoudil Krále

Židů k smrti na kříži. Římští vojáci Ho bili a posmívali se Mu. Nakonec ve stínu kříže losovali o
oděv Božího Syna. Jaká necitelnost!
● „Zachraň mě ze lví tlamy!“ (verš 22) Tento verš
připomíná to, jak Ďábel při ukřižování Pána Ježíše rozvinul svou moc. Vystupoval proti Němu
nepřátelsky a zle. Přitom se naplnila slova Pána:
„Přichází vládce tohoto světa. Proti mně nemá
vůbec nic.“ (Jan 14,30) Přes útoky nepřítele zůstal
Spasitel poslušný až do smrti. Satan proti Němu
nemohl nic pořídit.
Nenávist Židů, krutost Římanů a moc Satana se
spolu spojily proti Pánu Ježíši. Avšak tím nebyla míra
jeho utrpení ještě plná. Aby vykonal dílo vykoupení,
musel být opuštěn Bohem.

· Dobrá Setba 2022 · www.gbv-dillenburg.de · www.gbv-online.org
33

32

15

sobota 15 leden

S O B O TA
LEDEN

denní čtení Bible:
Jóel 1,1-20 · Přísloví 1,20-33

Vždyť oni se měří sami sebou a přirovnávají se k sobě
samým a nechápou, oč jde.

2. Korintským 10,12

Člověk jako míra všech věcí

Toto téměř 2000 let staré biblické slovo se dnes
jeví jako vysoce aktuální, neboť člověk se stále více
činí mírou všech věcí. Co se při nějakém hlasování
považuje za dobré a za co se lidé přimlouvají, je pozvednuto na zákon. Mnoho lidí se řídí podle toho, co
říkají a píší média. Co slyší, vidí a čtou, to se pro ně
stává měřítkem. Ještě nikdy jste svůj názor nepodepřeli větou: „To ukazovali v televizi.“?

Dnešní biblický verš obsahuje Boží úsudek o takovém jednání. Náš Stvořitel říká: Lidstvo, které se měří
samo sebou a porovnává se se sebou, je nerozumné.
Bůh nám dává jiné měřítko – Bibli, své psané
Slovo, které je pravda. Obrazně ji můžeme přirovnat
k etalonu metru v Paříži, pomocí kterého bylo jednou stanoveno, jak je metr skutečně dlouhý. Zrovna
tak určuje Bible, co je hřích v Božích očích. Říká nám,
jak On je svatý, a nenechává nás v nejasnosti o tom,
co následuje po smrti.
Bible nás také učí, co je milost a jak Bůh může
zachránit ztraceného člověka. Ukazuje nám cestu
záchrany, která je otevřená pro každého.
Chceme se orientovat podle lidských myšlenek o
dobrém a zlém a jít po cestách ke štěstí, které propagují lidé? Anebo věříme tomu, co říká Bůh v Bibli,
a přijímáme jeho záchranu?
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16

neděle 16 leden

NEDĚLE
LEDEN

denní čtení Bible:
Jóel 2,1-17 · Přísloví 2,1-8

Řekli mu: „Kde je tvůj Otec?“ Ježíš odpověděl: „Neznáte
ani mne ani mého Otce; kdybyste znali mne, znali byste
i mého Otce.“ Tato slova řekl u pokladnice, když učil
v chrámě. A nikdo ho nezajal, protože ještě nepřišla jeho
hodina.

Jan 8,19.20

Myšlenky k Evangeliu Jana

Ježíš mluvil o svém nebeském Otci, který Ho poslal a vydal o Něm svědectví (srv. s kap. 5,37). Nato se
Ho farizeové ptají, kde je jeho Otec. Proč tato otázka?
Chtějí nepřímo poukázat na to, že Josef, muž Marie,
přece už vůbec nežije? V každém případě jejich

otázka ukazuje, že stejně jako předtím vehementně
popírají to, že Ježíš je Boží Syn.
Jak vážná je odpověď Pána! Mluvení a konání farizeů zjevovalo, že jsou Otci krajně odcizení. Přitom
přece vlastnili proroctví Starého zákona. „Kdybyste
totiž věřili Mojžíšovi, věřili byste mně… Nevěříte-li
jeho zápisům, jak uvěříte mým výrokům?“, říká Pán
na jiném místě (kap. 5,46.47).
Kdo tedy upřímně čte Písma, přijde ke Kristu. A
ten, kdo ve víře přijde ke Kristu a pozná Ho, podobným způsobem poznává Boha Otce. To znamená:
Boží Syn, který se stal člověkem, je ve své Osobě dokonané zjevení Boha, a proto také v nejširším smyslu
„světlo světa“ (Jan 8,12).
Farizeové Ho k smrti nenávidí. Ale přes své úmysly jsou bezmocní – dokud nepřijde „jeho hodina“.
Jen Pán sám rozhoduje, kdy se na Něm člověk bude
smět provinit. Kdyby Ho jen „poznali“, „neukřižovali
by Pána slávy“ (1. Korintským 2,8). – Znáte osobně Ježíše,
Božího Syna? Pak jste požehnané dítě Boha, Otce!
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17

pondělí 17 leden

PONDĚLÍ
LEDEN

denní čtení Bible:
Jóel 2,18-3,5 · Přísloví 2,9-22

Věrný v nejmenším je věrný i ve velkém; nepoctivý
v nejmenším je nepoctivý i ve velkém.

Lukáš 16,10

Hledáš pro sebe velké věci? Nehledej!
Věrně sloužit Bohu

Jeremjáš 45,5

Julie se už dlouho zajímá o zprávy misionářů, kteří,
plni víry a oddanosti, odjeli do vzdálených zemí. Jednou večer udělá velké rozhodnutí: „Pane, i já Ti chci
zasvětit svůj život. Ukaž mi, co ode mne čekáš.“ A plna
dojetí čeká. Jaké velké poslání jí Pán svěří? Ale k jejímu
velkému zklamání se neděje nic. Život pokračuje.

Julie má náročnou, málo příjemnou sousedku,
která od ní často žádá malé služby a nikdy ani nepoděkuje! V práci je to samý stres, Julie se namáhá od
rána do večera.
Jednou večer se její unavené oči zastaví u slov: „v
nejmenším věrný“. Náhle si uvědomí, že ji Bůh staví
na zkoušku. Chce, aby ukázala svou víru, svou lásku
a svou oddanost nejprve dnes v těch malých věcech.
Možná, že ji tak připravuje pro větší věci zítra.
Cožpak láska, která vede k tomu, aby oddaně
posloužila nepříjemné sousedce, není pro Boha tak
vzácná, jako láska, která motivuje služebníka na
misijním poli? A není víra, která svěřuje Bohu malé
každodenní starosti, stejné povahy jako víra, která
pomáhá misionářovi v dálce, aby překonával v klidu
nesnáze?
Milí spolukřesťané, učme se ukazovat Bohu svou
víru a lásku v malých věcech každodenního života.
Možná, že nám později svěří i větší poslání.
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18

úterý 18 leden

ÚTERÝ
LEDEN

denní čtení Bible:
Jóel 4,1-21 · Přísloví 3,1-18

V domě mého Otce jsou mnohé příbytky… A odejdu-li a
připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě,
abyste i vy byli tam, kde jsem já.

Jan 14,2.3

Heaven can wait

V idylickém přístavu Ankwitz na Achterwasser
u ostrova Usedom kotví plachetnice „Heaven can
wait“ (Nebe může počkat). Hned vedle je uvázaná
plachetní jola jménem „Sea love“ (Mořská láska). Obě
jsou to nádherné lodě, které upoutají pozornost každého znalce plachetnic. Od prvotřídního vybavení
až k útulnému koutku na sezení nechybí nic, po čem

srdce touží. Proč majitelé dali svým člunům taková
jména, zůstává jejich tajemstvím.
Žít tady a teď je heslem mnoha lidí. Nebe může
počkat. O onen svět se pokud možno nestarají. Viditelné věci mají prostě přednost. Člověk žije podle
hesla: „Jezme a pijme, neboť zítra zemřeme.“ (1. Korintským 15,32) A teď upřímně: Není to trochu málo?
Mysleme na to: Dveře nebe jsou nám otevřené! Boží
Syn přišel jako člověk na zem a na kříži dal svůj život,
abychom my mohli být s Bohem smířeni.
Krátce před svým návratem do nebe mluvil Ježíš Kristus o „domu svého Otce“ – o věčném místě
Božího přebývání. Tam má místo pro všechny, kteří
jsou vírou v Něho zachráněni. Tam budou provždy
doma. Přislíbil jim: „Odejdu-li a připravím vám místo,
opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam,
kde jsem já.“ (Jan 14,3)
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19

středa 19 leden

STŘ EDA
LEDEN

denní čtení Bible:
Ezdráš 1,1-11 · Přísloví 3,19-35

Ono tobě rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.

1. Mojžíšova 3,15

Kvůli pádu do hříchu se v životě člověka mnohé
změnilo. Nejsmutnější věcí byla ztráta jeho dříve
nerušeného vztahu k Bohu. Pak se Adam a Eva před
Ním skryli. Věděli, že musí zemřít. Bůh jim to tak řekl
předtím, než byli neposlušní. Neměli ihned před Bohem vyznat: „Provinili jsme se, přestoupili jsme Tvé
přikázání; je nám to líto!“?
Ale co se stalo? Bůh je předešel: Neponechal je
jejich osudu. Hledal ten padlý pár a první se zmínil
o důsledku jejich neposlušnosti: o smrti. Ale potom
ukázal řešení toho velkého problému.

Bůh mluvil k Satanovi o „semeni ženy“, které rozdrtí jeho hlavu. To ukazovalo na Vykupitele, Božího
Syna, našeho Pána a Spasitele, Ježíše Krista. Jeho
smírčí smrt na kříži je Boží milující odpovědí na tragický pád prvních lidí. To nám ukazuje Boží srdce.
Viděl předem beznaděj naší situace a měl připravené
řešení.
Boží úmysl je učinit lidi šťastné, v naprostém rozdílu k úmyslům Satana, který ponořil lidi do neštěstí
a oloupil je o jejich společenství s Bohem. Z tohoto
důvodu potřebuje být každý veden zpět k Bohu, a
proto tu je jen jedna cesta: cesta přes Golgotu, kde
Kristus podstoupil soud za všechny, kteří v Něho věří.
Skrze víru v Krista dostáváme nejen záchranu od
věčného zatracení, ale také podíl na Božích věčných
bohatstvích ve slávě nebe. To je mnohem více, než
naši prarodiče ztratili v pozemském ráji v Edenu.
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20

čtvrtek 20 leden

ČT VRTEK
LEDEN

denní čtení Bible:
Ezdráš 2,1-70 · Přísloví 4,1-9

Vírou dostal Noe pokyn ohledně toho, co ještě nebylo vidět,
a v bázni Boží připravil koráb k záchraně svého domu.
Hebrejům 11,7

Noemova víra
1. Základem jeho víry bylo Boží slovo. Když od Boha
obdržel sdělení o nadcházejícím soudu, uvěřil tomuto poselství a stavěl koráb. – I dnes se pravá víra
opírá o věčně platné Boží výroky. Jen jeho Slovo
dává přesvědčení a jistotu.
2. Okruh jeho víry se týkal toho, co nebylo vidět. Noe
věřil v neviditelného Boha a pevně počítal s tím, že

tu ohlášenou potopu na zem uvede, ačkoli ještě
nikdy nepršelo. – Biblická víra jde tedy daleko nad
viditelný svět. Neotřesitelně se drží existence Boha
a je přesvědčena, že všechny jeho předpovědi se
uskuteční.
3. Činnost jeho víry se ukázala ve stavbě korábu. S
ochotou a přesvědčením poslechl Noe božská
naučení. Každý úder kladivem při stavbě korábu
byl důkazem toho, že věří Bohu. – Pravá víra v srdci
se stává viditelnou v životě. Ten, kdo věří Bohu, je
připraven se Mu poddat a poslechnout jeho Slovo.
4. Výsledkem jeho víry byla záchrana před potopou.
Protože Noe věřil Bohu a poslouchal Ho, vešel se
svou rodinou do korábu a byl zachráněn. – Ten,
kdo uvěří evangeliu Boží milosti a uteče se k Vykupiteli Ježíši Kristu, ujde božskému trestu a je pro
věčnost zachráněn.
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21

pátek 21 leden

PÁT E K
LEDEN

denní čtení Bible:
Ezdráš 3,1-13 · Přísloví 4,10-27

Juda /Jidáš/ Iškariotský, jeden z Dvanácti, odešel
k velekněžím, aby jim ho vydal.

Marek 14,10

Juda /Jidáš/ Iškariotský – jméno toho muže je
symbolem ošklivé zrady. Co ho k ní vedlo? Ve třetí
kapitole Markova evangelia čteme, jak Ježíš povolal
Judu za učedníka a s ním jedenáct ostatních. Jsou
také nazváni apoštoly. Po dobu asi tři a půl roku se
Juda těšil velké výsadě. Byl ustavičně v bezprostřední
přítomnosti Ježíše a mohl slyšet to, co On mluvil, a
být svědkem Jeho zázraků.
Juda nemohl vyhlížet jako padouch. Byl jedním
z těch, kteří Ježíše následovali, alespoň dle všeho

zdání. Ale nikdy neuznal Ježíše za svého Pána. Možná, že doufal, že jeho Mistr bude jednoho dne králem
Izraele a že on sám dostane v jeho království pěkné
místo. Ježíš byl určitě působivá Osoba. Jeho kázání
bylo zvláštní. Ale Juda neměl spasitelnou víru ve
věčného Božího Syna, Spasitele světa.
Když věci dopadaly jinak a ukazovalo se, že vůdcové lidu jeho Mistra zavrhli a nechtějí Ho přijmout
jako krále nad Izraelem, ale naopak Ho plánovali
zabít, Juda viděl svou příležitost. Šel k velekněžím a
zradil Ježíše za peníze. Jak strašné!
Brzy ho však trápilo svědomí. Uvědomil si, že Kristus, kterého zradil, je nevinný. Pohrával si s milostí
jako hráč a prohrál. Juda si nakonec vzal život a měl
hrozný konec. Jeho duše přišla do místa věčné tmy,
daleko od Boží přítomnosti (srovnej s Matoušem 27,3-5;
Markem 14,21).
Judův příklad je pro nás varováním, jak je nebezpečné být jen přívržencem. Potřebujeme být pravými
učedníky Ježíše!
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22

sobota 22 leden

S O B O TA
LEDEN

denní čtení Bible:
Ezdráš 4,1-16 · Přísloví 5,1-14

Království Nebes je podobné člověku, který na svém poli
zasel dobré semeno. Zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel,
rozesel mezi pšenici plevel a odešel.

Matouš 13,24.25

Podobenství o plevelu mezi pšenicí (1)

Na trhu v Holandsku vyvěsil jeden vystavovatel
třináct sáčků se semeny různých rostlin, o nichž mluví
Bible. Přitahovaly živý zájem dvou mnichů náboženského řádu. Vyhledávali si dotyčné oddíly ve svých
Biblích.
Pod posledním sáčkem bylo jméno „plevel“. To je
zmátlo, protože tento výraz nebyl v jejich Bibli citován. Tak se majitele stánku zeptali. Ten jim vysvětlil,

že slovo „plevel“, řecky zizanion, většině čtenářů Bible
neznámé, je často překládané jako „koukol“.
Velmi brzy se rozvinula diskuse o významu podobenství o pšenici a koukolu (srovnej s Matoušem 13,24-30,
36-43). Souhlasili s tím, že „koukol“ byl plevel velmi
klamně podobný pšenici a v tom podobenství označuje nepravé vyznávající křesťany.
Nakonec jeden z mnichů poznamenal ke svému
společníkovi: „To nám dává dobrý podklad pro kázání příští neděli.“ Nato majitel stánku řekl: „Ano, ale
nejprve si člověk musí z podobenství určit své vlastní
postavení.“
„Co tím myslíte?“ zmateně se ptali ti dva. – „Předpokládám, že vy oba patříte k téže církvi a ke stejnému náboženskému řádu. Podle všeho se mezi vámi
nejeví žádný rozdíl. A přece může být jeden z vás
pšenice a ten druhý koukol. Jen Bůh sám to ví.“
/dokončení v pondělí/
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23

neděle 23 leden

NEDĚLE
LEDEN

denní čtení Bible:
Ezdráš 4,17-5,5 · Přísloví 5,15-23

Ježíš jim opět řekl: „Já odcházím; budete mne hledat,
ale zemřete ve svém hříchu. Kam já odcházím, tam vy
přijít nemůžete.“ Židé říkali: „Chce se snad zabít, že
říká: ‚Kam já odcházím, tam vy přijít nemůžete‘?“

Jan 8,21.22

Myšlenky k Evangeliu Jana

Boží Syn přišel jako světlo na tento svět, aby
vyvedl lidi ze tmy (srv. s kap. 12,46). Avšak oni milovali
tmu více než světlo. Nyní Ježíš židovským vůdcům
sděluje, že má v úmyslu odejít. Pak Ho budou hledat
nadarmo. Oni však hledali jen politického Mesiáše,

aby mohli uspokojit svou ctižádost a své světské žádosti. Ale Boží Mesiáš má zcela jiný charakter.
„Budete mne hledat“ – to připomíná jeden výrok
proroka Ozeáše: „Půjdou hledat Hospodina, ale nenajdou ho, vzdálil se od nich.“ (kap. 5,6) Bůh nedovolí,
aby se Mu posmívali! Nechá se najít jen od těch, kteří
se po Něm ptají celým srdcem a celou duší (srv. s 5.
Mojžíšovou 4,29).
Když jde o to, rozloučit se s touto zemí, pak tu jsou
dvě možnosti: Buď člověk zemře „ve svém hříchu“,
nebo „v Pánu“ (Zjevení 14,13). Všichni, kteří zemřou ve
svém hříchu, následovali svou vlastní vůli a odmítli
Ježíše Krista jako Zachránce. Jejich konec je druhá
smrt ve vzdálení od Boha. V protikladu k tomu jsou
nazváni blahoslavenými všichni, „kteří v Pánu umírají“. Ty očekává věčný život.
Jak rád by byl Pán vzal své posluchače tam, kam
On sám chtěl odejít – zpět k nebeskému Otci. Avšak
jejich nevěra a jejich zlá srdce to znemožnily. Spíše
Pánu připsali sebevražedné úmysly než plnou moc
vystoupit do nebe.
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24

pondělí 24 leden

PONDĚLÍ
LEDEN

denní čtení Bible:
Ezdráš 5,6-17 · Přísloví 6,1-11

Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími
dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno.

Jan 1,12

Podobenství o plevelu mezi pšenicí (2)

Majitel stánku s Biblemi na trhu poukázal dvěma
mnichům na důležitost otázky, kterou každý, kdo si
říká křesťan, musí zvážit: „Jsem skutečný křesťan, a
proto pšenice, anebo jsem podvrh, a tedy koukol?“
Nastala krátká pauza. Potom první s přesvědčením odpověděl: „V mém případě je to pšenice!“ –
„Proč jste si tak jist?“ zeptal se muž od stánku. „Je to
proto, že patříte k jisté církvi?“ Druhý potřásl hlavou:
„Nebo proto, že jste teolog?“

Opět potřásl hlavou, a potom radostně řekl: „Vím
to, protože mám věčný život skrze to, co učinil můj
Spasitel Ježíš Kristus na kříži. Jeho krev tekla jako
smíření za mé viny. Dal jsem Mu své srdce a svůj život
a apoštol Jan napsal: ‚Těm, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi.‘“ Majitel stánku s dojetím
odpověděl: „Potom jsme bratři, neboť ani já nemám
jiný základ pro svou víru.“
Pak promluvil ten druhý mnich: „To je také základ
toho, že na konci svého života zavřu oči v pokoji.“
Slzy vstoupily do očí všech tří, protože ve všem shonu
trhu mohli uznat jeden druhého za Boží dítě. Bylo jen
přirozené, že se společně pomodlili, než se rozešli.
Měli společnou víru a vztah ke svému nebeskému
Otci.

· Dobrá Setba 2022 · www.gbv-dillenburg.de · www.gbv-online.org
53

52

25

úterý 25 leden

ÚTERÝ
LEDEN

denní čtení Bible:
Ezdráš 6,1-12 · Přísloví 6,12-19

Když není rozsudek nad zlým činem vykonán rychle, srdce
lidských synů se díky tomu nadme, takže páchají zlo.

Kazatel 8,11

„Soucitný a milostivý je Hospodin, pomalý k hněvu a velkého milosrdenství.“ (Žalm 103,8). Tento výrok
se v Bibli nachází osmkrát. Je to zásada Boží vlády.
Poprvé tak mluvil k Mojžíšovi, když izraelský lid
přestoupil zákon, který mu právě byl dán (srovnej s 2.
Mojžíšovou 34,6).
Dnešní verš ukazuje všeobecnou reakci na Boží
trpělivost. Lidé si z ní udělali omluvu, aby pokračovali
ve svých zlých skutcích. To může pouze znamenat, že
Boží milostivé jednání je vykládáno jako tolerování

nebo dokonce jako důkaz toho, že Bůh neexistuje.
Jaký osudný omyl! Bible před ním vážně varuje:
„Nebo pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti
a trpělivosti, a nevíš, že Boží dobrota tě vede k pokání?
Svou tvrdostí a nekajícím srdcem si shromažďuješ hněv
ke dni hněvu a zjevení spravedlivého Božího soudu.
On odplatí každému podle jeho skutků.“ (Římanům 2,4-6)
„Proč si bereš do úst mou smlouvu, když nenávidíš
kázeň a když jsi má slova hodil za hlavu? Když vidíš
zloděje, máš v něm zalíbení a svůj podíl máš s cizoložníky. Svá ústa propůjčuješ zlu a tvůj jazyk se zaplétá se
lstí. Posadíš se, mluvíš proti svému bratru, haníš syna
své matky. Takto jsi jednal a já jsem mlčel. Představoval sis, že jsem jako ty. Kárám tě a předložím ti to před
oči.“ (Žalm 50,16-21)
„Pán… je k vám shovívavý, nechtěje, aby někdo
zahynul.“ (2. Petrův 3,9)
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26

středa 26 leden

STŘ EDA
LEDEN

denní čtení Bible:
Ezdráš 6,13-22 · Přísloví 6,20-35

Tento člověk přijímá hříšníky.

Přibližovali se k němu všichni… aby ho slyšeli.
A shromáždil se k němu veliký zástup.
Jak On přijímá

Lukáš 15,2
Lukáš 15,1

Marek 4,1

Kdo potřebuje lékaře? Nemocní, nebo ti, kterým
se daří dobře? Kdo ví, že potřebuje Spasitele? Ti, kdo
uznávají svá pochybení před Bohem, anebo ti, kteří
si myslí, že jsou spravedliví? Ježíš odpovídá: „Lékaře
nepotřebují zdraví, nýbrž nemocní. Nepřišel jsem
povolat spravedlivé, ale hříšné k pokání.“ (Lukáš 5,31.32)

Náboženští vůdcové odsuzovali Ježíše, protože
přijímal hříšníky a jedl s nimi. Ale jeho odpověď nám
činí dobře. Jeho posláním bylo přijít zachránit hříšníky, a takoví jsme všichni (Římanům 3,23). „Kristus Ježíš
přišel na svět, aby zachránil hříšníky.“ (1. Timoteovi 1,15)
Ani s největší snahou o dobré chování se nemohu
postavit před Boha, ale On mě chce přijmout ve své
přítomnosti. Uznat své chyby, svá uklouznutí a svou
nečestnost je první podmínkou. Druhou podmínkou
je přijetí řešení, které mi On dává, aby mne ve svých
očích učinil spravedlivého: uvěřit v Ježíše, který za
mne dal svůj život.
Ježíš je jediný prostředek daný lidem, aby byli přijati v Boží přítomnosti. Tento přístup není zakázán nikomu, ani tomu nejhoršímu člověku. Ježíš řekl: „Toho,
kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven.“ (Jan 6,37)
V Kristu nalézáme věčnou lásku a trvalé bezpečí.
Říká nám: „Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete
a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek.“ (Matouš 11,28)
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27

čtvrtek 27 leden

ČT VRTEK
LEDEN

denní čtení Bible:
Ezdráš 7,1-18 · Přísloví 7,1-27

/Ježíš se zeptal svých učedníků:/ „A za koho mě
pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Kristus, Syn
živého Boha.“

Matouš 16,13-17

Kdo je Ježíš?

O tom, že Ježíš existoval, nemá pochybnost nikdo,
ať věřící nebo nevěřící. Vedle Bible existují četná historická svědectví, napsaná autory jeho doby, která o
Něm mluví. Lidé Ho považují všeobecně za dobrého
člověka, který chtěl činit dobře svým spoluobčanům.
Někteří by dnes chtěli napodobovat jeho příklad tím,
že se zbavují svého bohatství, aby nalezli hodnoty,
které v jejich životě chybí. Jiní, jichž je více, naopak

myslí, že to vše patří k jiné době, že věci se změnily
a že je lépe hledat materiální prosperitu k užitku
druhých…
Ale jádro věci je jinde! Dříve než můžeme vědět,
jak napodobovat příklad Krista, je třeba vědět, kdo
On je. Když Ho stavíme mezi obyčejné lidi, dáváme
se chybnou cestou. Už za jeho života tu byli lidé,
kteří v Něm dovedli rozeznat „Syna živého Boha“. A
když Petr učinil toto prohlášení, Ježíš mu odpověděl:
„Blahoslavený jsi.“ Ano, blaho věřícího přichází z tohoto přesvědčení: „Bůh na svět poslal svého Syna,
toho jediného, abychom skrze něho měli život… On
miloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za
naše hříchy.“ (1. Janův 4,9.10)
Je s užitkem zabývat se Ježíšovou dobrotivostí a
oddaností během jeho života, ale především je třeba
vidět Božího Syna, jak dává svůj život, aby zachránil
hříšníky, a věřit zaslíbení, že „krev Ježíše Krista, jeho
Syna, nás očišťuje od každého hříchu“ (1. Janův 1,7).
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28

pátek 28 leden

PÁT E K
LEDEN

denní čtení Bible:
Ezdráš 7,19-28 · Přísloví 8,1-9

Jejich vlákna se nehodí na oděv a svými výtvory se
nepřikryjí.

Izajáš 59,6

Šaty dělají člověka

Toto okřídlené úsloví vyjadřuje to, co se potvrzuje
každý den: Upravený oděv vyvolává úctu a vážnost
od lidí, protože se ve svém úsudku nechávají ovlivnit
vnějším zjevem. Ale před Bohem toto přísloví neplatí. Ani nejkrásnější šaty Ho neovlivní. Ani zdvořilým
jednáním se nenechá oklamat.
Přesto na sobě mnozí lidé po celá léta pracují, aby
se jevili jako slušní nebo dokonce i jako zbožní. O
takových snahách mluví Izajáš v dnešním biblickém

slovu: Lidé si zhotovují oděv, v němž by se jednou
chtěli objevit před Bohem. Možná, že jsou dobročinní
a ochotní. Snad chodí o svátcích do kostela. A přece
používají špatný materiál, který se nehodí pro oblečení a nemůže přikrýt hřích.
Prorok vyvozuje závěr vedoucí k vystřízlivění:
„Všichni jsme jako nečistý a všechny naše spravedlnosti
jsou jako poskvrněné roucho.“ (Izajáš 64,5) Slušný a spravedlivý život neposkytuje základ k tomu, abychom
mohli před Bohem obstát. Potřebujeme lepší roucho,
abychom se hodili do jeho přítomnosti.
Opět to je Izajáš, který nám ukazuje řešení: „Zahalil mne pláštěm spravedlnosti.“ (Izajáš 61,10) Tímto
pláštěm je záchrana, kterou nám Bůh nabízí v Ježíši
Kristu.
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29

sobota 29 leden

S O B O TA
LEDEN

denní čtení Bible:
Ezdráš 8,1-30 · Přísloví 8,10-21

Hospodin, Hospodin, Bůh soucitný a milostivý, pomalý
k hněvu, hojný v milosrdenství a věrnosti, zachovává
milosrdenství tisícům, snímá vinu, přestoupení a hřích, jistě
však nenechá viníka bez trestu.

2. Mojžíšova 34,6.7

Boží dobrotivost

Možná, že jste už někdy slyšeli slova: „Bůh je tak
dobrotivý, že nakonec zachrání všechny lidi.“
● Avšak dobrotivost není slabost. V Bibli nenalézáme
„milého Boha“, nýbrž svatého, spravedlivého Boha,
který je také láska. Zůstává věrný sám sobě, a proto
naplní všechny předpovědi o soudu, stejně jako
předpovědi o milosti.

● Dobrotivost také není zapomnětlivost. Naše hříchy
se nepromlčují. Zůstávají na nás vězet, dokud je
nevyznáme. Pak nám je Bůh odpouští. Ale On dává
své odpuštění jen těm, kteří věří, že jeho Syn Ježíš
Kristus učinil za jejich hříchy na kříži smíření. Na
tomto základě dostávají odpuštění. Bůh je dokonce
ospravedlňuje. To znamená, že se na ně dívá tak,
jako kdyby nikdy nezhřešili.
● Dobrotivost není také ochota ke kompromisu. Nenechme se zaslepovat chybnými myšlenkami, že
Bůh v našem případě přimhouří oko. Ani nejmenší
lež z nutnosti, kterou jsme vyslovili v dobrém úmyslu, On nemůže omluvit. Povede nás k odpovědnosti nejen za velké hříchy, nýbrž přivede na světlo i
tajná pochybení.
Bůh je světlo a Bůh je láska. Není tedy ani tolerantní ani poddajný. Ale přijímá dnes všechny, kteří
před Ním poznají svou vinu a přijmou jeho nabídku
smíření. A ti druzí? Jak by mohli ujít soudu a trestu
spravedlivého Boha?
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30

neděle 30 leden

NEDĚLE
LEDEN

denní čtení Bible:
Ezdráš 8,31-9,4 · Přísloví 8,22-36

I říkal jim: „Vy jste zdola, já jsem shůry. Vy jste z tohoto
světa, já nejsem z tohoto světa. Proto jsem vám řekl, že
zemřete ve svých hříších. Jestliže neuvěříte, že Já jsem,
zemřete ve svých hříších.“ Říkali mu: „Kdo jsi ty?“ Ježíš jim
řekl: „Co vám od počátku říkám.“

Jan 8,23-25

Myšlenky k Evangeliu Jana

Pán vykresluje ostrý protiklad: Na jedné straně
stojí On, světlo světa, a na druhé straně oni, kteří
odmítají to světlo. Mravně viděno, jsou oni „zdola“
a stojí pod mocí Satana. Ježíš je z nebe; oni naproti
tomu jsou ze světa, daleko vzdáleni od Boha a ve

tmě. Kristus je světlo ve světě. Ale nepatří k němu, a
proto není ze světa; oni naproti tomu jsou ze světa:
Žijí ve svých hříších, a protože odmítají věřit v Krista,
také ve svých hříších zemřou.
Jen víra v Božího Syna může změnit jejich osud –
víra, která v Ježíšovi objeví toho „Já jsem“. Doslovně
zde není napsáno, „že já to jsem“, nýbrž, „že já jsem“.
Bůh sám se onehdy zjevil Mojžíšovi jako ten velký „Já
jsem“; proto Ježíšův výrok jasně zahrnuje jeho nárok
na to, že je Bůh (2. Mojžíšova 3,14).
Židé cítí něco z tohoto vznešeného nároku; ihned
se ptají: „Kdo jsi ty?“ dostávají krajně pozoruhodnou
odpověď: „Naprosto to, co k vám také mluvím.“ (v.
25 – přel.) To znamená: Ježíšova slova Jej představují
jako Toho, kdo On je: Pravda. To by nemohlo být
řečeno ani o nejlepším člověku. A kdybychom to
chtěli, nemohli bychom se sami ve slovech přece tak
zřetelně zjevit. A kdybychom to mohli, báli bychom
se to udělat právě proto, co jsme.
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pondělí 31 leden

PONDĚLÍ
LEDEN

denní čtení Bible:
Ezdráš 9,5-15 · Přísloví 9,1-18

A Bůh řekl: Hle, dal jsem vám každou rostlinu mající
semena na povrchu celé země a každý strom, na němž
je ovoce mající semena. To budete mít za pokrm.

1. Mojžíšova 1,29

Jídlo

Každodenní jídlo je pro nás velmi důležité. Přijímáme potravu, abychom se udrželi naživu a abychom se těšili z dobrého jídla.
Bible mluví také o tomto tématu. Podle Božích
směrnic se měli první lidé sytit obilím, zeleninou a
ovocem. Od doby Noema je lidem dáno za potravu
také maso. Jen krev nesměli jíst (1. Mojžíšova 9,3.4).

To platí také pro křesťanskou dobu, ve které žijeme. Kromě krve, kterou nemáme jíst, nás Bůh při
volbě potravin neomezuje (Skutky 15,28.29). Apoštol Pavel jasně učí: „Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré
a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s děkováním:
posvěcuje se to skrze slovo Boží a přímluvu /modlitbu/.“ (1. Timoteovi 4,4.5)
Toto biblické místo nás vyučuje a vede k tomu,
abychom Bohu před jídlem děkovali za pokrm. Krátkou, prostou modlitbou u stolu myslíme s vděčným
srdcem na Udržovatele všech lidí, který se stará o to,
abychom měli dost jídla.
Ve své dobrotivosti nám Bůh dává často více, než
k udržení života potřebujeme, protože nám chce dát
radost z dobrého jídla (1. Tim. 6,17). To nás však nikdy
nemá svádět k neodpovědnému hýření či plýtvání.
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1

úterý 1 únor

ÚTERÝ
ÚNOR

denní čtení Bible:
Ezdráš 10,1-44 · Přísloví 10,1-10

Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce.

Hebrejům 3,15

Bůh ke mně mluvil

Už jako dvanáctiletý jsem si myslel: Bůh není. Byl
jsem připraven tvrdě pracovat, abych dosáhl svých
vytčených cílů. Chtěl jsem mít dobré zaměstnání a
krásný dům. Ve 30 letech jsem těchto cílů dosáhl.
Avšak uspokojení, v které jsem doufal, stále chybělo.
Život mě nudil.
V oné době jsem poznal lidi, kteří byli jiní. Měli
vnitřní pokoj a radost, které mně chyběly. To mě
zlobilo. Když mi potom řekli, že to přichází od Boha,
zlobil jsem se kvůli tomu ještě více. Až dosud jsem

vždy považoval za hloupost, když někdo věřil v Boha,
který ovlivňuje náš život. Ale nemohl jsem popřít, že
oni byli šťastnější než já.
Zároveň jsem pozoroval změnu u své ženy. Její
nespokojenost a její neklid udělaly místo pokoji, který
jsem viděl i u svých nových přátel. Nakonec našla
odvahu mi říci, že přijala Ježíše Krista jako svého Vykupitele. Můj názor na život se ukázal být prázdným
a chybným. Po dlouhém boji jsem se vzdal svého
odporu a svěřil jsem svůj život Pánu Ježíši.
Teď vím, že Bůh je. Zjevil se v Bibli. Ke mně promlouval také životem mých přátel a změnou u mé
ženy. To byl klíč k otevření mého srdce.
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2

středa 2 únor

STŘ EDA
ÚNOR

denní čtení Bible:
Nehemjáš 1,1-11 · Přísloví 10,11-21

Řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého
příchodu a skonání věku?
Matouš 24,3
Vy buďte připraveni, protože neznáte hodinu, v níž přijde
Syn člověka.

Matouš 24,44

Kdy?

Jistě znáte datum svého narození. Ale jsou dvě
data, která neznáte: datum návratu Ježíše Krista a
datum své smrti. A přece mají tyto dvě události největší důležitost, neboť jedna či druhá vyznačí konec
času, kdy se rozhoduje o vaší budoucnosti.

Že každý člověk má někdy umřít, to se vám může
zdát všední, ale ať už jsou v módě jakákoli opačná
tvrzení filozofie, musíme si s důrazem připomenout
prohlášení Bible: „Je lidem uloženo jednou zemřít a
potom bude soud.“ (Hebrejům 9,27) Druhá část tohoto
varování je tak jistá jako ta první. Ale Bůh u toho nekončí a my vám chceme připomenout Jeho poselství
milosti. Ježíš řekl: „Kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo
mne poslal, má věčný život.“ (Jan 5,24) Nyní slyšíte Ježíšovo volání. Ve chvíli, kdy Mu odpovíte, prostě, ale ze
srdce: „Ano, já v Tebe věřím a přijímám Tě jako svého
Spasitele“, vám dá věčný život. Narodit se znovu, to
znamená přejít ze smrti do života.
Další událost, jejíž datum neznáte, je příchod Ježíše, aby k sobě vzal všechny ty, kteří žili pro svého
Spasitele. Tehdy, ze dne na den, skončí „vítaný čas“
(2. Korintským 6,2), čas možnosti v Něho uvěřit, neboť je
řečeno: „A dveře byly zavřeny!“ (Matouš 25,10)
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3

čtvrtek 3 únor

ČT VRTEK
ÚNOR

denní čtení Bible:
Nehemjáš 2,1-8 · Přísloví 10,22-32

Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta,
aby byl po celém obydleném světě proveden soupis
obyvatelstva… I šli všichni dát se zapsat, každý do svého
města. Také Josef vyšel… do Judska, do města Davidova,
které se nazývá Betlém.

Lukáš 2,1-4

Jak Bůh vykonává své plány

Císař Augustus vydal dekret o sčítání obyvatelstva.
Chtěl měřit svou moc počtem svých poddaných. Ale
nemyslel si, jaké budou důsledky tohoto rozhodnutí.
Ježíš se měl narodit v Betlémě podle toho, co bylo
oznámeno prorokem Micheášem (5,2).

Bůh si použil římského císaře, který nevěděl, že
jeho výnos je jen nástrojem v Božích rukou, aby se
naplnilo proroctví. Hlavní skutečností bylo narození
malého dítěte v Betlémě, a nikoli sčítání samo o sobě.
Výnos uvedl do pohybu celou říši, ale uprostřed tohoto pohybu Bůh uskutečňoval své plány.
To, co se jeví důležité pro svět, jsou rozhodnutí
císaře; to, co je pro svět bezvýznamné a o čem ani
neví, je Josefova cesta do Betléma. Uprostřed zástupu
se nikdo nestará o prostého tesaře, o Marii a dítě,
které se má narodit. Přesto se Mesiáš měl narodit
v Betlémě ve chvíli, kterou Bůh určil. To vše je tím
pozoruhodnější, že ke sčítání nedošlo ve chvíli, kdy
bylo vyhlášeno, ale později (Lukáš 2,2). Bůh naplnil takto své plány, týkající se lidstva, ve svůj čas a člověk,
neschopný je vidět, prochází mimo to, co naplňuje
Boží srdce. Ale Bůh mluvil a dal napsat své Slovo. A
vírou, když věříme tomu, co Písmo říká, známe Ježíše,
Spasitele, který k nám byl poslán.
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4

pátek 4 únor

PÁT E K
ÚNOR

denní čtení Bible:
Nehemjáš 2,9-20 · Přísloví 11,1-9

Pane, ke komu půjdeme? Máš slova věčného života a my
jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží.

Jan 6,68.69

„A já mám Krista!“

Jedna křesťanka cestovala pravidelně z Bristolu do
Cardiffu. Zvykla si rozdávat na cestě letáčky s biblickým poselstvím. Jeden spolucestující, zřejmě to byl
duchovní, rozhodně odmítl: „Mnohokrát děkuji, ale
já mám své náboženství.“ Mladá křesťanka přívětivě
odpověděla: „A já mám Krista.“
O dva roky později se ti dva opět setkali na stejně
cestě. Muž se chopil iniciativy: „Je to pěkné, že se
s vámi opět setkávám! Před nějakou dobou jste mi

nabídla letáček, který jsem odmítl. Vzpomínáte si
ještě na náš krátký rozhovor?“ Žena pokývla: „Ano,
docela dobře si ještě vzpomínám na tu cestu.“ Nato
duchovní vyprávěl: „Vaše odpověď mi prostě nedala
pokoj. Dlouho jsem vnitřně bojoval. Ale z Boží milosti
smím nyní také šťastně vysvědčit: Mám Krista!“
Poznal Ježíše Krista jako svého osobního Zachránce. Vírou v Něho a v jeho dílo na kříži nalezl hluboký
pokoj, který mu předtím přes přísné dodržování
náboženských předpisů chyběl.
Vykoupení a pokoj s Bohem jsou dary, které
můžeme dostat jen skrze víru v Pána Ježíše. Jen On,
který zemřel za hříšníky a po třech dnech vstal, nás
může smířit s Bohem.
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5

sobota 5 únor

S O B O TA
ÚNOR

denní čtení Bible:
Nehemjáš 3,1-15 · Přísloví 11,10-19

Pilát mu řekl: „Co je pravda?“

Jan 18,38

Pravda

Mnoho lidí sdílí názor římského soudce Piláta.
Nepovažují za možné, aby člověk v otázkách víry
nalezl absolutní pravdu. Podle jejich mínění má každý
mít svůj vlastní náhled na svět a žít podle vlastního
přesvědčení.
Takoví lidé zapomínají, že nám ten živý Bůh říká
pravdu. Jeho Syn přišel za tímto účelem na svět.
● Ježíš Kristus nám říká pravdu o lidech: „Ze srdce
vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství,

smilstva, krádeže, lživá svědectví, urážky.“ (Matouš
Z toho plyne: Nemáme dobré jádro, nýbrž
zlé srdce.

15,19)

● Pán Ježíš nám také pravdivě svědčí o Bohu:
„Nikdo není dobrý, než jeden: Bůh.“ (Lukáš 18,19)
Z toho plyne: Ačkoli Bůh musí odkrýt náš pravý
stav, míní to s námi dobře. Nechce, abychom
kvůli svým hříchům zahynuli, nýbrž abychom se
obrátili.
Podívat se těmto skutečnostem do tváře pro nás
není nic lehkého. Ale Ježíš Kristus nás k tomu povzbuzuje: „Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“
(Jan 8,32) Ten, kdo se přizná ke svým hříchům a ke
svému zkaženému srdci, zakusí ještě jednu stránku
božské pravdy. Na základě výkupného díla Pána Ježíše jedná Bůh v milosti. Místo aby odsoudil, odpouští
vinu a osvobozuje od moci hříchu.
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6

neděle 6 únor

NEDĚLE
ÚNOR

denní čtení Bible:
Nehemjáš 3,16-32 · Přísloví 11,20-31

„Mnoho mám o vás mluvit a soudit; ale ten, který mne
poslal, je pravdivý, a já mluvím ve světě to, co jsem slyšel
od něho.“ Nepoznali, že k nim mluvil o Otci. Ježíš jim řekl:
„Až vyvýšíte Syna člověka, tehdy poznáte, že Já jsem a že
sám od sebe nečiním nic, ale mluvím tak, jak mě naučil můj
Otec.“

Jan 8,26-28

Myšlenky k Evangeliu Jana

Viděli jsme, že Ježíšova slova dokonale zjevují, kdo
On je. Lidé naopak používají často slova, aby skryli
pravdu o sobě samých.

Nyní se učíme, že Ježíšova slova nejen zjevují
pravdu o Něm samém, nýbrž ale také ukazují, kdo
je člověk. O svých posluchačích měl Pán mnohé co
říci a soudit. Ale omezuje se na to, co Bůh, Otec,
chtěl, aby bylo vysloveno jako nutná pravda. Otec je
tedy zdrojem jeho slov. Tak Ježíšova slova vyjadřují
pravdu o Něm samém, stavějí svět do Božího světla
a zjevují Otce.
Pán o sobě už vícekrát mluvil jako o „Synu člověka“. Tento titul je v určitém protikladu k titulu „Mesiáš“. Protože Židé Ho nepřijali jako toho zaslíbeného
Mesiáše, nazval se „Synem člověka“ – to je obsažnější
titul, který vždy zahrnuje Ježíšovo zavržení a smrt, ale
také jeho vzkříšení a jeho budoucí slávu.
Když lidé Pána Ježíše na kříži „vyvýšili“, udělali
Mu s konečnou platností všechno zlé a všechno
násilí, které vzešlo z jejich srdcí. Ale nadarmo: Ježíš
jako vzkříšený ukazuje, že Mu je dána všechna moc
(Matouš 28,18). Vůdcové lidu to poznali, byli usvědčeni
skutečnostmi, ale většina z nich přesto nechtěla věřit.
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7

pondělí 7 únor

PONDĚLÍ
ÚNOR

denní čtení Bible:
Nehemjáš 3,33-4,8 · Přísloví 12,1-9

V činění dobra neochabujme, nezemdlíme-li, budeme ve
svůj čas žnout.

Galatským 6,9

Už nás unavuje mít soucit s druhými?

Zprávy v médiích stále podávají informace o utečencích, hladu a přírodních katastrofách. Při každém
neštěstí jsou přímo zasaženi lidé. A záplava takových
sdělení nás v průběhu času činí necitlivými pro jejich
těžkosti. Vzdálenost k nim je často příliš velká. Nemáme možnost jim bezprostředně pomoci. A tak se
dostavuje určitá „unavenost v prokazování soucitu“.
Nemusíme hledět do dalekého světa, abychom
byli konfrontováni s těžkostmi a problémy lidské

společnosti. I v našem nejbližším okolí jsou lidé, kteří
se už nedokážou vyrovnat se životem a potřebují
pomoc.
Vzniká otázka: Můžeme jim vůbec pomoci? Nepodobá se naše podpora kapce spadlé na rozpálený kámen? Apoštol nám k tomu dává výstižnou dopověď.
„Tak tedy dokud máme čas, čiňme dobro všem, zvláště
však těm, kteří patří do rodiny víry.“ (Galatským 6,10)
Začíná to modlitbou. Modleme se za tyto lidi a
prosme Pána, aby nám ukázal, jak jim – především
věřícím – můžeme pomoci. Nezapomínejme: Každý
z nás může přijít do těžké situace a je potom rád,
když mu někdo pomůže. Proto chtějme svou „únavu
v prokazování soucitu“ překonat, mít oči otevřené
pro těžkosti druhých a s možnostmi, které máme,
jim činit dobro.
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8

úterý 8 únor

ÚTERÝ
ÚNOR

denní čtení Bible:
Nehemjáš 4,9-5,5 · Přísloví 12,10-19

(Ježíš řekl:) Nebe a země pominou, ale má slova jistě
nepominou.
Lukáš 21,33
Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce.

Hebrejům 3,7.8

„Ano, přijdu brzy.“ (Zjevení 22,20)

Ve svém spisu: „Kristus opět přijde, Poselství modernímu člověku“, publikovaném v roce 1978, Norbert Hugedé, profesor na Sorbonně, ujišťuje: „Člověk
musí být slepý, aby popíral, že se dostáváme ke konci
historie našeho světa … Když dnes někdo začne uvažovat o tom, co se děje, dojde ke zjištění, že se svět

dostal na konec slepé ulice po stránce ekonomické,
sociální, politické a dokonce i náboženské.“
Od roku 1978 přes prosperitu, pokrok a mírové
snahy, četní lidé hledí do budoucnosti s rostoucí úzkostí a říkají: „Co na nás čeká?“
Událost světového dosahu je vskutku velmi blízko.
Ježíš Kristus opět přijde! „Sám Pán … sestoupí z nebe
a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří
tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni
v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem.“ (1. Tesalonickým 4,16.17)

Někteří se mohou posmívat: „V posledních dnech
přijdou s posměchem posměvači, kteří budou žít
podle svých vlastních žádostí a budou říkat. ‚Kde je to
zaslíbení jeho příchodu?‘“ (2. Petrův 3,3.4) Ale na nevěřící
obyvatele země se vylijí hrozné soudy.
Zatím Bůh nabízí všem svou milost. Jeho Syn Ježíš
Kristus zachraňuje od soudu všechny ty, kteří v Něho
věří. Jeho dílo je vysvobozuje od zatracení a staví je
do věčného bezpečí. Až přijde, bude příliš pozdě.
Dnes ještě můžete být zachráněni!
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středa 9 únor

STŘ EDA
ÚNOR

denní čtení Bible:
Nehemjáš 5,6-19 · Přísloví 12,20-28

Požehnán buď Panovník, den ze dne nosí naše břímě; Bůh je
naše spása.

Žalm 68,20 – dle pozn.

Den ze dne

Bůh nám dává bezpodmínečný slib, který chce
plnit každý den. Nese naše břímě! Smíme Mu předat
vše, co nás tísní nebo zatěžuje. Bible nás k tomu opakovaně vyzývá: „Uvrhni svou starost na Hospodina.“
(Žalm 55,23) A opět: „Všechnu svou starost uvrhněte na
něho.“ (1. Petrův 5,7) Tady není skutečně žádné omezení.
Všechno smíme našemu Bohu v modlitbě říci:
● Malé problémy, které nás zemdlévají ve všední
den, pro Něho nejsou bezvýznamné.

● Velké starosti, které nám působí úzkost, protože
před námi stojí jako hory, nejsou pro Něho příliš
velké.
Ulehčí to našemu srdci, když každého jitra svěříme
svému Bohu a Otci těžkosti dne. On převezme to
břemeno a nese je za nás.
Bůh je kromě toho naše záchrana v nebezpečích
denního života. V každé situaci můžeme počítat
s jeho pomocí a ochranou. Slyší také krátkou modlitbu uprostřed těžké situace: „Pomoz mi, Hospodine,
můj Bože! Zachraň mě podle svého milosrdenství!“
(Žalm 109,26)

Určitě je tu také každý den důvod, abychom
našeho Boha chválili a děkovali Mu za jeho pomoc:
„Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu, zvěstujte
den ze dne jeho spásu!“ (Žalm 96,2) Nedívali jsme se
často večer s údivem zpět na to, jak nás Bůh ochránil
v nebezpečných situacích?
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10

čtvrtek 10 únor

ČT VRTEK
ÚNOR

denní čtení Bible:
Nehemjáš 6,1-19 · Přísloví 13,1-12

Tobě dám klíče království Nebes, a cokoli svážeš na zemi,
bude již svázáno v nebesích, a cokoli rozvážeš na zemi,
bude již rozvázáno v nebesích.

Matouš 16,19

Když někdo chce rozumět smyslu tohoto pověření, které dal Ježíš Kristus Petrovi, nesmí směšovat
království Nebes s nebem samým. Království Nebes
je na zemi. Je to Boží království v jeho přítomné formě, dokud Kristus, Král, je v nebi. Bude trvat, dokud
se On nezjeví, aby zřídil na zemi svou vládu.
Když Ježíš Kristus žil na zemi, Židé očekávali Boží
království ve viditelné moci a slávě, tak jak to proroci
dříve ohlašovali. Ale většina obyvatelstva byla pod

vlivem náboženských vůdců a Krista zavrhla. Zůstali
nevěřícími a ukřižovali svého Krále. Království na
sebe proto vzalo charakter tajemství, známého jen
věřícím. Poté, co se Ježíš Kristus vrátil do nebe, měl
Petr ohlašovat uvedení království v těchto nových
okolnostech, a tak uvést království Nebes.
To udělal, a tak použil „klíče“, které mu byly svěřené. Petr zpřístupnil království nejprve Židům, potom
Samařanům, a nakonec všem národům (srovnej se Skutky
kap. 2; kap. 8, verši 4-17; kap. 10). Všichni, kteří uznají Ježíše
jako Spasitele a Pána, poslaného Bohem, mohou vejít
do tohoto království.
Ježíš Kristus ale nedal Petrovi autoritu nad vstupem do nebe samého. Toho se dosáhne výlučně
vírou v Krista, Pána a Vykupitele.
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11

pátek 11 únor

PÁT E K
ÚNOR

denní čtení Bible:
Nehemjáš 7,1-38 · Přísloví 13,13-25

Tu k němu /tj. k Ježíšovi/ přišel malomocný, padl před ním
na kolena a prosil ho: „Chceš-li, jsi mocen mne očistit.“
Ježíš, hluboce pohnut, vztáhl svou ruku, dotkl se ho a řekl
mu: „Chci, buď očištěn.“ A hned od něho malomocenství
odešlo a byl očištěn.

Marek 1,40-42

Chceš-li, jsi mocen mne očistit (1)

Malomocenství – lepra – je hrozná nemoc. Začíná
zdánlivě neškodně. Ale protože kromě kůže napadá primárně nervy, ti, kteří jsou nakaženi, ztrácejí
jakýkoli pocit horka nebo bolesti. To obecně vede
k dodatečným infekcím a zraněním. Lepra byla po

dlouhou dobu nevyléčitelná. Nikdo nemohl žádným
způsobem pomoci a nejméně ze všeho ten, kdo byl
postižen.
Z toho důvodu vždy, když je v Bibli zmínka o malomocenství, je pokaždé výstižnou ilustrací hříchu, od
kterého není nikdo uchráněný. Všichni bez výjimky
jsou zasaženi. A podobně jako lepra, tato nemoc
hříchu vede ke smrti a k zatracení.
Protože nebezpečí nákazy od malomocných bylo
velké, malomocní byli od ostatních přísně izolováni.
S hříchem tomu je podobně. Ačkoli hříšníkům nechybí rozptýlení, hluboko v jejich srdcích hřích působí, že
se cítí stále více osamělí. Nadto se stále více vzdalují
od Osoby, která jim může pomoci.
Malomocný v našich výše uvedených verších poznal svou situaci. Jak toužil, aby byl uzdraven a očištěn! A tak když slyšel o Pánu Ježíši, pak tu byla jen
jedna věc, kterou chtěl udělat: jít k Němu, k Božímu
Synu. Bez váhání nebo dbaní na druhé, kteří by mu
snad bránili, šel. Pak ho slyšíme, jak říká: „Chceš-li, jsi
mocen mě očistit.“
/dokončení zítra/
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12

sobota 12 únor

S O B O TA
ÚNOR

denní čtení Bible:
Nehemjáš 7,39-72a · Přísloví 14,1-12

Tu k němu /tj. k Ježíšovi/ přišel malomocný, padl před ním
na kolena a prosil ho: „Chceš-li, jsi mocen mne očistit.“
Ježíš, hluboce pohnut, vztáhl svou ruku, dotkl se ho a řekl
mu: „Chci, buď očištěn.“ A hned od něho malomocenství
odešlo a byl očištěn.

Marek 1,40-42

Chceš-li, jsi mocen mne očistit (2)

Něco nás zde překvapuje? Tento malomocný
nepřednáší žádné omluvy, ani nežaluje na druhé, že
ho nakazili. Ví jedno: Jestliže mi někdo může pomoci,
pak to je Ježíš a žádný jiný! A takovou důvěru očekává Pán Ježíš i od nás.

Stejně jako Boží Syn nezklamal toho člověka, tak
nezklame nikoho, kdo k Němu přijde s obtíženým
svědomím a provinilostí hříchu. „Ježíš, hluboce pohnut, vztáhl svou ruku.“ Jak jasně to ukazuje Spasitelovu velkou lásku!
Umíme si dobře představit, že se učedníci drželi
v náležité vzdálenosti od malomocného. Ale byl tam
Jeden, který necouval, ale šel až k němu. Neboť žádná forma malomocenství, žádný hřích nebyly příliš
velké. Jeho láska je nesrovnatelná. Dotkl se toho
muže, a když Jeho ruka ležela na tom člověku, který
byl pokryt nemocí, prostě řekl: „Chci, buď očištěn!“
Lepra musela ihned zmizet. Jak dojemná událost!
Kdokoli přijde k Ježíšovi jako ten malomocný,
může slyšet od Pána stejná slova: „Chci, buď očištěn!“
Kdokoli upřímně vyzná své břemeno hříchu, ihned
pocítí, že On odpouští hříchy a očišťuje nás. Kristus
sám zaslíbil: „Toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu
ven.“ (Jan 6,37)
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13

neděle 13 únor

NEDĚLE
ÚNOR

denní čtení Bible:
Nehemjáš 7,72b-8,12 · Přísloví 14,13-25

„A ten, kdo mne poslal, je se mnou; nezanechal mne
samotného, protože já stále činím to, co se jemu líbí.“ Když
toto mluvil, mnozí v něho uvěřili. Ježíš říkal Židům, kteří
mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými
učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“

Jan 8,29-32

Myšlenky k Evangeliu Jana

Když čteme Janovo evangelium, je nám nápadné,
že Syn Boží se často zmiňuje o tom, že Ho poslal
Otec. Ježíš měl tedy vyplnit úkol, který na jednom
místě nazývá také „dílo“ (kap. 17,4). Ať už si o Něm lidé
myslí cokoli a ať se od Něho jakkoli distancují – Otec

má velmi velké zalíbení ve všem, co jeho Syn činí, a
je s Ním.
Ježíšova slova mají nezvykle velkou působivost. To
cítí „mnozí“ posluchači a věří v Něho. Pán je staví na
zkoušku: Ten, kdo chce být jeho následovníkem nejen
podle jména, to dá poznat – tím, že zůstane v Ježíšově
slovu. Nebude tedy ukazovat nadšení po krátkou dobu,
nýbrž pevně se ho přidrží a podřídí se tomuto slovu. – I
dnes se mnozí křesťané považují za Ježíšovy učedníky.
Ale následují Ho skutečně? Anebo nám jsou Ježíšova
slova často nepohodlná, takže si raději děláme vlastní
představy o tom, co to znamená být křesťanem?
Všimněme si toho: Jen ten, kdo zůstává v Božím
slovu, pozná pravdu. Tedy nejprve víra a poslušnost,
potom následuje poznání – nikoli obráceně!
Mnozí se domnívají, že by se dostali pod nátlak,
kdyby se poddali pod Boží pravdu. Neboť pak člověk
musí žít tak jako Ježíš. Avšak nebyl Ježíš svobodný?
Jistěže byl! Ďábel naproti tomu svou lží přivádí lidi
do otroctví. A také hřích ujařmuje člověka. Proto
potřebujeme osvobozující sílu Boží pravdy.
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14

pondělí 14 únor

PONDĚLÍ
ÚNOR

denní čtení Bible:
Nehemjáš 8,13-9,3 · Přísloví 14,26-35

Napravují zkázu dcery mého lidu povrchně slovy: Pokoj,
Pokoj, ale žádný pokoj není.

Jeremjáš 8,11

Pokoj

Touha po pokoji a harmonických vztazích je ve
všech okruzích života velmi veliká:
● V politice se lidé intenzivně snaží o pokojná
řešení. Pokoušejí se rozhádané strany dostat
k jednomu stolu, aby podepsaly mírové smlouvy.
Avšak počet ozbrojených konfliktů ve světě se
nezmenšuje.

● Ve firmách jsou pracovníci zvláště školeni pro
konfliktní situace, protože každý ví, že nepřátelství a hádky na pracovišti činí podstatnou újmu
úspěchu podniku.
● V soukromém životě by každý také chtěl mít svůj
pokoj. Aby se zabránilo hádce v manželství a v rodině, mlčí se nebo se jde tomu druhému z cesty.
Že to nepodporuje harmonický vztah, je jasné.
Vzniká tedy otázka: Proč na základě lidských snah
není na zemi pravý a trvalý pokoj? Protože my všichni
od přirozenosti máme zlé srdce, které je zdrojem
nepřátelství a sváru.
Musíme být proměněni zvnitřku, aby se věci
zlepšily. To, co Ježíš Kristus kdysi řekl Nikodémovi,
platí také pro nás: „Musíte se narodit znovu.“ (Jan 3,7)
Tuto proměnu může způsobit jen Bůh svým Slovem
a svým Duchem. Jestliže věříme v jeho Syna Ježíše
Krista, daruje nám skrze nové narození nový život.
Pak jsme v stavu odložit své nepřátelské pocity a
hledat pokoj s našimi bližními.
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15

úterý 15 únor

ÚTERÝ
ÚNOR

denní čtení Bible:
Nehemjáš 9,4-25 · Přísloví 15,1-11

Protože však on sám /Ježíš Kristus/ zůstává na věčnost,
má nezměnitelné kněžství. Proto také může dokonale
zachránit ty, kteří skrze něho přistupují k Bohu, neboť je
stále živ, aby se za ně přimlouval.

Hebrejům 7,24.25

Aronovo kněžství trvalo, jen dokud byl živ. Bylo
však dědičné a po jeho smrti přešlo na jeho syna
Eleazara. Ale i jemu, stejně jako jeho následníkům,
„smrt bránila, aby zůstávali“ (v. 23). Naopak Pán Ježíš „je
stále živ“. Jeho kněžství je podle toho nezměnitelné.
Ten, kdo si rozsvítí světlo za jasného slunečního
svitu, ukazuje, že slunce mu nedostačuje. Stejně tomu

je, když si někdo zřídí lidské kněžství mezi Bohem a
lidmi na zemi. Jsou tím zpochybňovány důsledky Kristovy oběti; jeho velekněžství v nebi je považováno
za nedostačující. A přece Svaté písmo jasně prohlašuje, že „jedinou obětí učinil navždy dokonalými ty,
kteří jsou posvěcováni“ (Hebrejům 10,14). Bůh už nebude
vzpomínat na jejich hříchy a nepravosti. Proto mají
svobodu skrze Ježíšovu krev, tj. bez lidského prostředníka na zemi, vstupovat do svatyně svatých Boží
přítomnosti (srv. s Hebrejům 10,17.19).
Dílo vykoupení, vykonané Pánem Ježíšem, je dokonalé. A jako nejvyšší kněz u Boha je schopen cítit
s námi a soucítit s naší slabostí. On sám byl pokoušen
ve všech věcech jako my, „avšak bez hříchu“ (Hebrejům
4,15). Nechce, abychom klopýtali. A tak se uplatňuje
u Boha v náš prospěch a my se bez bázně můžeme
Bohu blížit, abychom se Mu klaněli nebo abychom
se k Němu modlili. Protože kněžství Pána Ježíše je
neproměnné, je mocen nás ochránit až do konce.
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16

středa 16 únor

STŘ EDA
ÚNOR

denní čtení Bible:
Nehemjáš 9,26-37 · Přísloví 15,12-22

Otec však řekl svým otrokům: ‚Přineste rychle to nejlepší
roucho a oblečte ho, a dejte mu na ruku prsten a na nohy
sandály. Přiveďte tučné tele, zabijte je, jezme a radujme
se.‘

Lukáš 15,22.23

Otcovy dary

„Ztracený syn“ se v nejhlubším bodě svého ztroskotaného života vzchopil, aby se s vyznáním vrátil
ke svému otci. Přišel bosý a v hadrech. Udivující je
způsob, jak ho otec přijal: „Když byl ještě daleko, jeho
otec ho uviděl a byl hluboce pohnut, i běžel, padl mu
kolem krku a zlíbal ho.“ (Lukáš 15,20)

Když syn vyznal svoji vinu, otec mu daroval nové
šaty, prsten a sandály. To byly jasné důkazy, že svému
synu úplně odpustil a opět mu dal všechna práva
syna. Tyto tři dary mají pro nás duchovní význam:
● Šaty svědčí o našem věčném přijetí u Boha. On
nás oblékl do šatů spasení a uvedl nás do dokonalého postavení.
● Prsten, který nemá ani začátek ani konec, mluví
o našem nezrušitelném, věčném vztahu k Bohu,
Otci. On nám daroval svůj božský, věčný život.
● Sandály představují naše synovství, neboť tehdy
chodili služebníci bosi, jen synové měli na nohou
sandály. K tomu jsme nyní v stavu Pána Ježíše
následovat.
Otec dal také zabít vykrmené tele a pozval k slavnosti. Navrátivší se syn zažil nejen srdečné přijetí, ale
směl se také podílet na radosti svého otce.
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17

čtvrtek 17 únor

ČT VRTEK
ÚNOR

denní čtení Bible:
Nehemjáš 10,1-40 · Přísloví 15,23-33

Srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně.

Římanům 10,10

Věřit a vyznávat

To, co kdysi řekl apoštol Pavel žalářníkovi ve
Filipách, platí i dnes každému, kdo chce uniknout
Božímu věčnému trestu: „Uvěř v Pána Ježíše, a budeš
zachráněn.“ (Skutky 16,31) Není jiná možnost. Ani slušný
život, ani dobročinnost nás neučiní přijatelnými pro
Boha. Jen osobní víra v Ježíše Krista, který zemřel na
kříži ke shlazení naší viny, nám přinese uspořádaný
vztah k Bohu. Protože nás na základě naší víry ve
Vykupitele prohlásí za spravedlivé, už se nemusíme
bát žádného trestu.

Po naší víře v srdci následuje vyznání ústy:
● Na pozvání k nevázané párty přívětivě odpovíme, že se takových zábav už neúčastníme, protože bychom nyní chtěli žít pro Boha.
● Když nám kolega v práci doporučuje lež z nouze,
rozhodně odmítneme, protože jako křesťané
chceme být pravdiví a čestní.
● Při rozhovoru se sousedkou o náboženském tématu využijeme příležitost, abychom jí vyprávěli
o své víře v Ježíše Krista.
Toto přiznání se k Pánu Ježíši má pro náš život na
zemi zachraňující a ochraňující účinek. Odděluje nás
od světa a chrání nás před mnohým svodem k hříchu.
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18

pátek 18 únor

PÁT E K
ÚNOR

denní čtení Bible:
Nehemjáš 11,1-36 · Přísloví 16,1-11

Na plášti a na svém boku má napsáno jméno: Král králů a
Pán pánů.

Zjevení 19,16

Výjev ve Zjevení 19 ukazuje Pána Ježíše jako budoucího Soudce, jak přichází z nebe na zem. Sedí na
bílém koni a vede válku ve spravedlnosti, aby potrestal zlo a aby přinesl trvalý pokoj.
Jeho zjevení na zemi uvede lidi v úžas a údiv. Ve
Zjevení 1,7 čteme: „Hle, přichází s oblaky a uzří jej
každé oko, i ti, kteří jej probodli.“ Jeden prorok předem říká: „Přivede v úžas mnohé národy. Králové kvůli
němu zavřou svá ústa.“ (Izajáš 52,15)

Důvodem pro to bude jeho nepopsatelná moc a
jeho jedinečná sláva, která pak bude zjevena. Nevystoupí jako pokorný služebník, jako poprvé. Kdo se
Mu dobrovolně poddá, bude mít podíl na jeho království. Kdo se však proti Němu vzepře, bude souzen.
Jako Král králů zaujme na zemi nejvyšší místo a
bude vládnout nade všemi lidmi. Každé koleno se
před Ním bude muset sklonit – také vládci a mocnáři
jednotlivých národů.
Pod jeho vládou nastane dlouho toužený mír mezi
lidmi. Ti uznají nad sebou Boží práva a budou spolu
žít v souladu. Jaký nádherný čas má lidstvo ještě před
sebou!
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19

sobota 19 únor

S O B O TA
ÚNOR

denní čtení Bible:
Nehemjáš 12,1-30 · Přísloví 16,12-24

Co je smrtelný člověk, že si ho ceníš a že si ho všímáš?

Jób 7,17

Co je člověk?
● Člověk je malý a nevýznamný. „Když hledím na
tvá nebesa – dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, které jsi upevnil – co je člověk, že na něj pamatuješ?“
(Žalm 8,4.5)

● Člověk je pomíjivý. „Hospodine, co je člověk, že
se k němu znáš? Syn člověka, že na něj myslíš?
Člověk se podobá vánku, jeho dny pomíjejí jako
stín.“ (Žalm 144,3.4)

● Člověk je hříšník. „Skrze neposlušnost jednoho
člověka /Adama/ mnozí se stali hříšnými.“ (Římanům 5,19)

● Člověk je Boží nepřítel. „Myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu, neboť se nepodřizuje Božímu
zákonu, ba ani nemůže.“ (Římanům 8,7)
Ve srovnání s vesmírem nejsme my lidé ničím.
Přesto se o nás Bůh zajímá. I když biblický úsudek
o nás vypadá špatně, On k nám obrací své srdce a
prokazuje nám svoji bezmeznou lásku. Místo aby nás
kvůli naší vzpouře a našim hříchům zatratil, chce nás
se sebou smířit a osvobodit nás od všech vin. Základ
pro to tvoří výkupné dílo, které vykonal jeho Syn
Ježíš Kristus na kříži Golgoty.
Jestliže ten milostivý Bůh k nám takto vztahuje
ruku na smíření – nechceme se pak my k Němu
obrátit?
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20

neděle 20 únor

NEDĚLE
ÚNOR

denní čtení Bible:
Nehemjáš 12,31-47 · Přísloví 16,25-33

Odpověděli mu: „Jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme
nebyli ničími otroky. Jak můžeš říkat, že se staneme
svobodnými?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím
vám, že každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu. A otrok
nezůstává v domě navždy; navždy zůstává syn. Jestliže
vás tedy Syn vysvobodí, budete vskutku svobodní.“

Jan 8,33-36

Myšlenky k Evangeliu Jana

„Pravda vás vysvobodí,“ řekl Ježíš židovským posluchačům. To nejsou nijak lichotivá slova; předpokládají,
že oslovení jsou svázaní, ujařmení. Ta slova jsou pravdivá a dotýkají se bolavého místa. Avšak jeho protivníci

nechtějí doznat, že jsou „otroci“ nějaké cizí moci ve
své vlastní zemi – jako to kdysi učinili bohabojní muži
Ezdráš a Nehemiáš (srv. s Ezdrášem 9,7 a Nehemiášem 9,36).
Místo toho se náboženští vůdcové cítí Ježíšovými slovy
uraženi ve své národní a náboženské pýše. Přirozeně
že byli Abrahamovými potomky, ale jejich tvrzení, že
nikdy nebyli podrobeni ve službě, zatím co nad nimi
Římané přece panovali, dokazuje jen jejich slepotu.
Jestliže lidé nechtějí přiznat skutečnost ve vztahu
ke své politické situaci, oč méně správně posuzují
svůj pravý vnitřní stav před Bohem. Krásné řeči tu
nepomohou. Pán ukazuje na hlavní věc: Hřích je
hlavním problémem člověka; ten ho zotročuje.
Židé se domnívali, že mají mezi národy privilegované postavení, že do jisté míry jsou „v domě“. A tak
tomu také bylo. Ale Bůh jim toto místo brzy odejme,
protože to je vyhrazeno „navždy“ jen těm, kteří se
silou jeho Syna nechají osvobodit.
„Neboť všichni jste synové Boží skrze víru v Krista
Ježíše.“ (Gal. 3,26 – přel.) – Synové vědí, co znamená
svoboda, a znají lásku svého Otce.
· Dobrá Setba 2022 · www.gbv-dillenburg.de · www.gbv-online.org
107

106

21

pondělí 21 únor

PONDĚLÍ
ÚNOR

denní čtení Bible:
Nehemjáš 13,1-14 · Přísloví 17,1-10

Když Ježíš okusil octa, řekl: „Dokonáno jest.“

Jan 19,30

Rodiče Hudsona Taylora (1832-1905), dobře známého misionáře v Číně, byli věřící. Z jejich příkladu
si časně ve svém životě všiml, jak velmi pomáhají
modlitba a Bible.
Příkladný život jeho rodičů na něho učinil dojem
a on se snažil být tak dobrým křesťanem jako oni.
Ale nedařilo se mu to. Později připustil, že se to nemohlo dařit. Všechny jeho snahy selhávaly a nakonec
se považoval za beznadějný případ a nemohl po své
smrti očekávat nic dobrého. Měl tedy raději plně

užívat svůj pozemský život? Nalezl přátele, kteří ho
v tomto postoji podporovali.
V jedné krabičce, kde byly lístečky s texty, nalezl
evangelizační traktát. „Tam bude na začátku nějaký
příběh a na konci kázání nebo mravní naučení,“ myslel si. „Přečtu si začátek a konec nechám těm, kdo
takové věci mají rádi.“
Když četl, Hudson narazil na výraz: „Skončené
dílo Krista.“ To mu připomnělo slova, která Ježíš
zvolal z kříže: „Dokonáno jest!“ Co bylo dokonáno?
Sám si dal odpověď: „Úplné a dokonalé smíření za
hříchy. Celý dluh byl zaplacen Ježíšem Kristem, naším
Zástupcem.“
Hudson pokračoval ve svých úvahách: „Jestliže to
dílo bylo úplně skončeno a všechen dluh byl zaplacen, co dalšího mám činit já?“ A poklekl, aby vírou
přijal dílo vykoupení a děkoval svému Spasiteli.
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22

úterý 22 únor

ÚTERÝ
ÚNOR

denní čtení Bible:
Nehemjáš 13,15-31 · Přísloví 17,11-19

Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn; bude
vcházet i vycházet a nalezne pastvu.

Jan 10,9

Pán… je k vám shovívavý, nechtěje, aby někdo zahynul, ale
chce, aby všichni dospěli k pokání.

2. Petrův 3,9

Dveře paláce

Pětiletá holčička šla spát. Předtím se ta malá ještě pomodlila a v její modlitbě byla prosba za jejího
dědečka, který nevěřil v Krista: „Pane Ježíši, prosím,
nezavírej dveře svého paláce příliš rychle, aby můj
dědeček ještě mohl vejít dovnitř.“

Její modlitba nám připomíná důležitou skutečnost: Dveře nebe jsou dnes stále ještě otevřené. Ale
nebude tomu tak provždy. Dveře jsou otevřené, protože Ježíš Kristus zemřel za hříšníky. A Boží trpělivost
je stále ještě nechává otevřené, neboť Boží přání je,
„aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání
pravdy“ (1. Timoteovi 2,4).
To mladé děvče tomu rozumělo a mělo starost
o svého dědečka. Možná, že necítil, že je ztracený
kvůli svým hříchům a že potřebuje být zachráněn.
Možná, že to byl upřímný člověk, který se těšil úctě
svých sousedů. Pokořit se před Bohem a připustit
svou vlastní nehodnost je něco, co my, pyšné bytosti,
považujeme za těžké. Někteří lidé jsou dokonce dotčeni tím, že sami nemohou ničím přispět ke svému
věčnému spasení.
Možná, že se vaši příbuzní nebo kolegové z práce
či někdo z vašich sousedů za vás pravidelně modlí.
Jedna věc je však o vás pravda v každém případě:
Ježíš Kristus za vás zemřel a čeká na vás, abyste se
k Němu obrátili.
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23

středa 23 únor

STŘ EDA
ÚNOR

denní čtení Bible:
Ester 1,1-9 · Přísloví 17,20-28

Když jednou Aramejci vytáhli na loupežnou výpravu, odvedli
z izraelské země mladé děvče. Sloužilo pak Naamánově
ženě. Řeklo své paní: Kéž by se můj pán dostal před proroka,
který je v Samaří. Potom by ho zbavil malomocenství.

2. Královská 5,2.3

Mladé děvče z Izraele bylo válkou vytrženo ze své
vlasti a od své rodiny, a nyní musí pracovat v domě
Naamána, aramejského vojevůdce, sloužit u nepřátel
svého lidu. – Nemohli bychom si pak myslet, že bude
pochybovat o Boží věrnosti a dobrotivosti?
Ale ona zjevně přijímá svůj úděl tiše z Boží ruky. A
všechno to zlé, co Aramejští udělali jí a jejímu lidu, jí

nebrání v tom, aby měla soucit se svým pánem, když
se dovídá o jeho nevyléčitelné nemoci.
Srdce, která sama zakusila trápení, jsou citlivá pro
trápení druhých. Ze slov této zajatkyně mluví opravdová účast. Avšak když dává poukaz, jak může být
její pán uzdraven, ukazuje nadto pozoruhodnou víru:
Nemůže se sice opírat o nějaký příklad toho, že by
v její době byl v Izraeli uzdraven nějaký malomocný,
ale nepochybuje o tom, že prorok Elizeus jako Boží
muž působí v jejím lidu a že je schopen Naamána
uzdravit.
Nakonec asi také její chování – totiž jak věrně
vykonávala svou službu – přispělo k tomu, že se její
svědectví jevilo Naamánově manželce jako věrohodné.
Chtějme se nechat povzbudit příkladem tohoto
prostého děvčete, abychom byli Pánu věrni tam, kam
nás postavil. Pak On může také prostému svědectví
o Něm požehnat, takže lidé naleznou věčné spasení.
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24

čtvrtek 24 únor

ČT VRTEK
ÚNOR

denní čtení Bible:
Ester 1,10-22 · Přísloví 18,1-12

Když Ježíš přišel do oblasti Cesareje Filipovy, ptal se svých
učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“

Matouš 16,13

V Evangeliích ustavičně čteme, že Pán Ježíš se sám
nazývá „Syn člověka“. To je majestátní titul, který nalézáme ve Starém zákoně. V knize Daniele označuje
vládce nad budoucím Božím královstvím, jehož vláda
nikdy neskončí (kap. 7, verše 13. 14 a 27).
Titul „Syn člověka“ zahrnuje to, že Boží Syn se
stal pravou lidskou bytostí. Byl Boží Syn od věčnosti;
je „Bůh požehnaný na věky“ (Římanům 9,5). Ale stal se
člověkem, aby vykonal Boží radu v její plnosti. Jméno
„Syn člověka“ je tak protějšek jména „Boží Syn“. Jako

Boží Syn nemá žádný počátek, ani se Jím nestal. Jako
Syn člověka vstoupil na svět skrze vtělení, „když přišla
plnost času“ (Galatským 4,4; srovnej také s Žalmem 2,7).
Nyní titul „Syn člověka“ znamená mnohem více
než pouhou skutečnost vtělení, jakkoli velmi se nás
to dotýká. Jako Syn člověka také trpěl a šel tak, jak to
o Něm je napsáno (srovnej s Markem 14,21), přímo na kříž.
Z tohoto důvodu bude jako Syn člověka vládnout a
vykoná soud na zemi, kde stál jeho kříž (srovnej s Matoušem 26,24; Janem 6,62).
Jak se srdce zachráněných, vykoupených lidí radují při pomyšlení, že Pán Ježíš brzy přijde z nebe a
zaujme místo, které Mu náleží, které pro sebe získal
jako Syn člověka!
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25

pátek 25 únor

PÁT E K
ÚNOR

denní čtení Bible:
Ester 2,1-10 · Přísloví 18,13-24

V domě mého Otce jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyly, řekl
bych vám to. Neboť vám jdu připravit místo.

Jan 14,2

„Dům Otce“, o kterém zde Pán Ježíš Kristus mluví,
je bezprostřední Boží přítomnost v nebi. Odtud Boží
Syn přišel na zem, aby se stal člověkem; a krátce
před svou smrtí na kříži vysvětlil svým učedníkům,
že se tam po svém vzkříšení vrátí. To, co pro ně bylo
úplně nové a ohromující, bylo zaslíbení, že jednoho
dne vezme své učedníky, tj. všechny, kdo mají víru
v Něho, aby tam byli s Ním.
Kvůli hříchu byli lidé vyhnáni z ráje a z Boží blízkosti. Jak tedy by si mohli nárokovat právo na takové

nebeské požehnání? Protože Bůh je čistý a svatý,
nemůže mít nikdy společenství s hříchem.
Byl to Boží Syn sám, kdo pro nás otevřel nebe.
Udělal to dvojím způsobem. Předně museli být
ztracení hříšníci učiněni vhodnými pro nebe. Za tím
účelem Pán vešel do smrti a podstoupil Boží trest za
hřích. To je přičteno k dobru každému člověku, který
v Něho uvěří a vyzná Mu viny svého života. Smírčím
dílem Ježíše Krista byl očištěn od všech hříchů a poskvrnění a má volnost k tomu, aby bez strachu stál
před Bohem.
Potom Boží Syn sám pro nás připravil nebe svým
návratem do slávy. Stal se člověkem; a přece byl Bůh
a člověk v jedné Osobě, a od té doby takový je. Když
dokonal své dílo na zemi, vystoupil do nebe jako
člověk: „Prvorozený všeho stvoření“, a tak připravil
„místo“ pro všechny, kteří Mu náležejí. Budou sdílet
jeho slávu.
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sobota 26 únor

S O B O TA
ÚNOR

denní čtení Bible:
Ester 2,11-23 · Přísloví 19,1-7

Neboť Syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je
ztraceno.
Lukáš 19,10
Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky.

1. Timoteovi 1,15

Bůh činí vždy první krok

Člověk se hříchem vzdálil od Boha: „Vaše zvrácenosti se staly hradbou mezi vámi a vaším Bohem.“
(Izajáš 59,2) Kdyby člověk mohl dodržovat Boží zákon,
mohl by se k Bohu přiblížit. Ale to je pro něho nemožné. A jak se tedy hříšný člověk může přiblížit ke
svatému Bohu a smířit se s Ním? Jedině když přijme
prostředek, který dal Bůh sám: Jeho vlastního Syna!

„Jako nepřátelé jsme byli usmířeni s Bohem smrtí jeho
Syna.“ (Římanům 5,10)
Bůh činí vždy první krok. Otec marnotratného
syna tu je jako ilustrace. Když se syn po vyčerpání
zásob vrací domů s obtíženým svědomím a těžkým
krokem, „když byl ještě daleko, jeho otec ho uviděl
a byl hluboce pohnut; i běžel, padl mu kolem krku a
zlíbal ho“ (Lukáš 15,20).
Dobrý Samařan je další ilustrací. Přichází na pomoc člověku, zraněnému lupiči na cestě z Jeruzaléma
do Jericha. „Ale jeden Samařan na své cestě…, když
ho uviděl,… přistoupil, na jeho rány nalil olej a víno
a obvázal je… zavezl do hostince a postaral se o něj.“
(Lukáš 10,33.34)

Na jiné cestě se vzkříšený Ježíš přibližuje ke dvěma
učedníkům, kteří se smutní vzdalují od Jeruzaléma:
„Přiblížil se k nim sám Ježíš a šel s nimi.“ (Lukáš 24,15)
Ježíš nás vždy chce vzít za ruku, i když naše kroky
jsou váhavé a nesou stopy pochyb a utrpení. On je
ten dobrý Pastýř, který hledá svou ztracenou ovci a
vede ji zpět do ovčince (Lukáš 15,5.6).
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neděle 27 únor

NEDĚLE
ÚNOR

denní čtení Bible:
Ester 3,1-15 · Přísloví 19,8-14

„Vím, že jste potomci Abrahamovi, ale usilujete mne zabít,
protože mé slovo nemá ve vás místo. Já mluvím o tom,
co jsem viděl u svého Otce, a vy činíte to, co jste slyšeli
u vašeho otce.“ Odpověděli mu: „Náš otec je Abraham.“
Ježíš jim řekl: „Kdybyste byli Abrahamovy děti, činili byste
Abrahamovy skutky.“

Jan 8,37-39

Myšlenky k Evangeliu Jana

Jak pyšní byli ti náboženští Židé tehdy na to, že
pocházejí od Abrahama! Ale jakkoli výhodný může
být přirozený původ vzhledem k vážnosti a blahobytu
v tomto světě, tak málo bezpečí skýtá pro budoucí

svět. Někdo může pocházet od Abrahama, a přece
nebýt jeho „dítě“, protože s ním nemá žádnou podobnost. Člověk může dokonce mít původ od Abrahama, a zároveň být nejhorším Božím nepřítelem.
Anebo ještě jasněji: Člověk může dokonce Abrahama
nazývat svým otcem, a zároveň být dítětem Ďábla. Na
tohoto „otce“ poukazuje Pán svým protivníkům, když
říká: „Vy činíte to, co jste slyšeli u vašeho otce.“
Duchovní příbuznost s Abrahamem nebyla u Ježíšových nepřátel poznatelná. „Abrahamovy skutky“
byly skutky víry a poslušnosti: On jednal v důvěře
v Boha a byl „činitel jeho slova“. Oni naproti tomu
nenechávali do sebe Ježíšovo slovo vniknout. Pýcha
a nepřátelství učinily jejich srdce tak tvrdými, jako
je půda nějaké cesty: Semeno Božího slova tam nemohlo vniknout.
Přesně to odlišuje pravého věřícího od někoho,
kdo se ke Kristu přiznává jen navenek: Přijímá „v tichosti zaseté slovo“ a „uchovává je v srdci“ (Jakubův 1,21;
Žalm 119,11). U věřícího dostává Boží slovo místo důvěry,
cti, vedení a lásky.
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pondělí 28 únor

PONDĚLÍ
ÚNOR

denní čtení Bible:
Ester 4,1-17 · Přísloví 19,15-29

„Aby hledali Boha, zda by se jej snad mohli dotknout a
nalézt ho, a přece není od nikoho z nás daleko.“

Skutky 17,27

Ve staré době bylo město Atény metropolí. Na
ulicích bylo možné potkat lidi prakticky všech ras
a národností. Město bylo také jedním ze středisek
kultury a vzdělání. Na Areopagu, dobře známém
návrší, vystupovali řečníci. To byla obvyklá praxe.
Ale jednou tam mluvil člověk, jehož slova zněla neobvykle. Prohlásil, že existuje vzkříšení mrtvých, a to
Atéňany zaujalo.
Řečníkem byl apoštol Pavel. Ten hlásal nejslavnější zvěst ze všech zvěstí. Mluvil o Ježíši Kristu, Božím

Synu. V Aténách Pavel uviděl něco, co ho přinutilo,
aby se zamyslel. Ve městě bylo mnoho chrámů zasvěcených modlám. Atéňané, aby nevynechali některého z bohů, postavili oltář „neznámému bohu“.
To vedlo Pavla k tomu, aby ukázal na Boha, který
je Stvořitel a Udržovatel všeho. On dává každému
život a On „není od nikoho z nás daleko“; dokonce
ani dnes, kdy o Něm mnozí ani nepřemýšlejí. Bůh
chce, aby Ho našli. Cesta k Němu vede přes Ježíše
Krista, jeho Syna, který umřel na kříži, a potom vstal
z mrtvých. Ten, kdo se k Němu obrátí, vyzná své
hříchy a vírou přijme odpuštění, pozná Boha jako
Otce, který svým dětem projevuje lásku. Nemůžeme
se obejít bez jeho lásky.
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1

úterý 1 březen

ÚTERÝ
BŘE ZEN

denní čtení Bible:
Ester 5,1-14 · Přísloví 20,1-10

Jste zachráněni milostí skrze víru, a ta záchrana není
z vás – je to Boží dar.

Efeským 2,8

Dárek bez podmínky
Babiččina návštěva je pro naši čtyřletou dcerku
každý týden svátkem. Dlouho před domluvenou
dobou příchodu stojí už netrpělivě u zahradních
vrátek a vyhlíží.
Dnes se ale malá Lída schovala. Nechce dokonce
ani říci „Dobrý den“. Proč? Babička jí při poslední
návštěvě slíbila: „Příští týden ti přinesu dárek, když
budeš až do té doby hodná.“ Ale Lída se hádala se

svým bratrem. Její svědomí jí říká, že si žádný dárek
nezaslouží.
Když se babička dnes zase loučí, bere si Lídu do
náruče a slibuje: „Příští týden ti přinesu opravdu dárek.“ Malá udělá ustaraný obličej a ptá se: „Když budu
hodná…?“ Ne, babička tentokrát nespojuje se svým
slibem žádnou podmínku. Lída září. Tak teď se může
na příští týden opravdu těšit!
Tak podobně jednal Bůh s námi lidmi. Ve Starém
zákoně dal zákon, deset přikázání. Tam platilo: „To
čiň, a budeš žít!“ Ale žádný člověk nedokáže tomuto
měřítku vyhovět. Hříšná žádost je prostě silnější.
Proto Bůh nahradil zákon milostí. Jeho Syn Ježíš
Kristus přišel k nám na zem, aby na kříži zemřel
za ztracené lidi. Kdo nyní dozná své hříchy a věří
ve Vykupitele, dostává věčný život – darovaný bez
podmínek.
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2

středa 2 březen

STŘ EDA
BŘE ZEN

denní čtení Bible:
Ester 6,1-14 · Přísloví 20,11-20

Kdo by se však napil z vody, kterou mu dám já, nebude
nikdy žíznit, ale voda, kterou dám, se v něm stane
pramenem vody tryskající k věčnému životu.

Jan 4,14

Z jakého pramene pijete?
Pán Ježíš je pramenem života, z kterého musíme
pít, abychom utišili žízeň duše kvůli pokoji s Bohem.
Cesta k tomuto prameni byla připravena samým Bohem. Bůh je světlo; nikdo nemůže v jeho přítomnosti
obstát ve svém přirozeném stavu. Ale Bůh je i láska.
U Něho je odpověď na otázku hříchu: dobrá zvěst,
která vyhlašuje, že „Kristus Ježíš přišel na svět, aby

zachránil hříšníky“ (1. Timoteovi 1,15). „Nebo tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo
v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3,16)
Když Jan Křtitel uviděl Ježíše, vydal svědectví: „Hle,
Beránek Boží, který snímá hřích světa.“ (Jan 1,29) Ježíš
přišel na tento svět podle Boží vůle, aby vykonal dílo
vykoupení. Udělal to, co by nikdo jiný nemohl udělat.
A On to vykonal k plnému Božímu uspokojení. Na
kříži Golgoty nesl „hříchy mnohých“ (Židům 9,28), to
jest všech těch, kteří Ho přijímají vírou. Byl „vydán
pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění“
(Římanům 4,25).
Nyní se všichni, kteří v Něm prostřednictvím víry
získali spasení, těší pokoji s Bohem. Našli v Něm
bezpečný pramen a pijí „živou vodu“ (Jan 4,10), která
vytéká z tohoto pramene. Našli v Něm to, co mnozí
nemohou najít, když jsou vzdáleni od Boha. Žízeň
duše je utišena.
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3

čtvrtek 3 březen

ČT VRTEK
BŘE ZEN

denní čtení Bible:
Ester 7,1-10 · Přísloví 20,21-30

O jedno jsem Hospodina žádal, to jedno jsem hledal:
Abych přebýval v domě Hospodinově po všechny dny
svého života, abych mohl hledět na Hospodinovu nádheru
a abych mohl přemítat v jeho chrámu.

Žalm 27,4

„Po všechny dny svého života.“ – Nemířil David
tímto předmětem příliš vysoko? Ale měli bychom
dnes, se všemi svými výsadami, z kterých se těšíme
v této době milosti, být spokojeni s něčím menším?
David žádal Boha, aby mohl „přebývat v domě
Hospodinově“ pro zbytek svého života, a hodlal se o
toto přání snažit se všemi jeho důsledky. Boží přítom-

nost pro něho byla důležitá. A tak si David přál, aby
byl tam, kde se bude moci těšit ze společenství s Ním.
Jestliže je toto i naším přáním, pak zbytek Davidových přání nám bude také důležitý:
„Hledět na Hospodinovu nádheru“, to jest být
schopen dívat se na jeho nadměrně velikou slávu a
krásu.
„Přemítat v jeho chrámu“, tj. tímto způsobem hledat jeho lepší poznání.
Každý by měl nejprve zachovávat tato přání pro
sebe; pak se může spojit s těmi, „kdo dostali stejně
vzácnou víru jako my“ (2. Petrův 1,1), když hledíme na
Pána společně ve velebení každou neděli. A můžeme „přemítat“ o Něm, když je kázáno a vykládáno
Boží slovo „jako Boží výroky“ (1. Petrův 4,11) a dotýká se
našich srdcí.
Jaké podněty získáváme, když se naše srdce snaží
hledět na Pána v jeho kráse a slávě a učíme se více
poznávat Jej a jeho cesty!
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4

pátek 4 březen

PÁT E K
BŘE ZEN

denní čtení Bible:
Ester 8,1-14 · Přísloví 21,1-10

Skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo
v něho věří.

Skutky 10,43

Odpuštění

Venku za Jeruzalémem stály kdysi tři kříže. Vpravo
a vlevo viseli dva zločinci, uprostřed Ježíš Kristus.
● Jeden zločinec nechtěl odpuštění. V hodině své
smrti neměl nic lepšího na práci, než posmívat se
Spasiteli. Jeho svědomí zůstalo tvrdé a jeho srdce
necitelné. Žil bez Boha a chtěl bez Boha umřít.
● Druhý zločinec hledal odpuštění. Nebyl lepší než

ten druhý, ale smrt na kříži považoval za svůj
trest. Náhle poznal, že jeho poprava je spravedlivý rozsudek za jeho hříchy. Přede všemi přiznal:
„Dostáváme, co si zasluhujeme za své skutky.“ (Lukáš 23,41) Avšak nezoufal si, nýbrž hledal pomoc u
Ježíše Krista: „Vzpomeň si na mne, až přijdeš do
svého království.“ (Lukáš 23,42) Protože obrátil svou
důvěru na Spasitele, nalezl krátce před svou
smrtí pokoj s Bohem.
● Na kříži uprostřed umíral Ježíš Kristus, aby lidem,
činícím pokání, přinesl odpuštění. Byl nevinný,
ale přesto byl odsouzen k smrti. Ve svém životě
nikdy neudělal hřích. Jako čistý, svatý člověk byl
v stavu dát za cizí vinu svůj život.
Svou obětní smrtí vytvořil předpoklad pro to, aby
Bůh mohl na naše vyznání odpustit hříchy. Je jen
otázka, zda my se ke své vině známe jako ten druhý
zločinec a vírou v Ježíše Krista pro sebe přijmeme
Boží odpuštění.
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5

sobota 5 březen

S O B O TA
BŘE ZEN

denní čtení Bible:
Ester 8,15-9,10 · Přísloví 21,11-20

A k tomu všemu je mezi námi a vámi upevněna veliká
propast, aby ti, kdo chtějí, nemohli přejít odtud k vám, ani
se přepravit odtamtud k nám.

Lukáš 16,26

V našem verši je nám představena informace o
místě, kde se nalézají mrtví. Pochází od toho, kdo
zemřel už dávno, totiž od Abrahama, muže víry.
Dovídáme se něco o životě po smrti! Stojí to za to
přečíst si celou tu historii v Lukáši 16. To, že naše
bytí po smrti pokračuje – to je skutečnost, na kterou
v tomto kalendáři často upozorňujeme. Ježíš Kristus,
poněvadž je Boží Syn, je jediný jistý a věrný svědek,
který si zasluhuje důvěru. Krátce nám podává zprávu

o tom, že v „říši mrtvých“ jsou dvě navzájem oddělená místa, mezi nimiž leží nepřekročitelná propast.
Na jedné straně této propasti prožívají lidé radost
a potěšení po překonání všech těžkostí zemského
života. Jestliže je tedy stav věřícího na cestě k věčnosti takový, jaký bude jeho stav po vzkříšení! Miliony
křesťanů čekají na tuto nepředstavitelně krásnou
budoucnost, kterou nyní nelze popsat.
V druhém místě je situace člověka také nezměnitelná, avšak je charakterizována nepokojem, mukami
a bolestí. Výraz „trpím bolestí v tomto plameni“ ukazuje na hrůzu takového stavu. Určitost slohu tohoto
vyprávění a některé podrobnosti mají pudit každého
člověka, aby se zamyslel nad svou budoucností.
V souvislosti s tím, že po smrti už nikdo nemůže
změnit náš díl, by každý člověk už nyní měl učinit
rozhodnutí o tom, kde bude na věčnosti, poněvadž
po smrti není cesty zpět.
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neděle 6 březen

NEDĚLE
BŘE ZEN

denní čtení Bible:
Ester 9,11-22 · Přísloví 21,21-31

„Nyní mne usilujete zabít, člověka, který vám pověděl
pravdu, kterou slyšel od Boha. To Abraham neučinil. Vy
činíte skutky svého Otce.“ Řekli mu: „My nejsme zrozeni ze
smilstva! Máme jednoho Otce, Boha.“ Ježíš jim řekl: „Kdyby
byl Bůh váš Otec, milovali byste mě, neboť z Boha jsem
vyšel a od něho přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, ale
on mne poslal.“

Jan 8,40-42

Myšlenky k Evangeliu Jana

Jestliže byl na zemi nějaký národ, který se jevil
jako nejméně nemravný, pak to byli Izraelité. Jestliže
si lidé mohli činit nárok na to, že mají Boha jako svého

Otce, pak oni jako první. Ale když Ježíš přišel na tuto
zem, vyšla pravda na světlo. On sám je neklamným
zkušebním kamenem nábožnosti. Žel, náboženští
vůdcové lidu se ukázali být Božími nepřáteli, nikoli
jeho dětmi. Jinak by milovali Toho, který k nim přišel
od Boha.
Pokoušeli se Ježíše zabít a odporovali pravdě.
Tím ukázali oba hlavní Satanovy rysy: vraždu a lež.
Tak dokázali, že podle původu jsou sice Abrahamovi
potomci, avšak mravně viděno, jsou dětmi Ďábla.
Takovou mírou se nárok a skutečnost, vyznání
a pravda mohou rozcházet. Přiznávat se dnes jen
křtem a večeří Páně ke křesťanství nestačí. Člověk
musí přijmout Ježíše jako Zachránce a Pána svého
života, a pak obdrží právo nazývat se „Božím dítětem“ (Jan 1,12).
„My nejsme zrozeni ze smilstva,“ tvrdí Ježíšovi
protivníci. Chtějí tím říci: „My nejsme děti ze smilstva – ale ty!“? Jak zavrženíhodný a Bohu se rouhající
byl tento útok na Krista, který byl zrozen z Ducha
Svatého (srv. s Lukášem 1,35)!
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pondělí 7 březen

PONDĚLÍ
BŘE ZEN

denní čtení Bible:
Ester 9,23-10,3 · Přísloví 22,1-8

I vstal a přišel ke svému otci. Když byl ještě daleko, jeho
otec ho uviděl a byl hluboce pohnut; i běžel, padl mu kolem
krku a zlíbal ho.

Lukáš 15,20

Podobenství o zbloudilém synu z Lukáše 15 je
dobře známé většině lidí v křesťanských zemích.
Tímto podobenstvím Pán Ježíš jasně ukazuje, jak nás
Bůh hledá, po které cestě jdeme a jak jdeme stále
více dolů. Že opouštíme rodičovský dům a nakonec
se ocitáme u koryta vepřů!
Ale podobenství tím nekončí. Zbloudilý syn poznal svou chybu a rozhodl se vrátit domů s pokáním
kvůli svým hříchům. A co otec? Zapomněl snad na

svého sobeckého syna? Ovšemže ne! Dlouho čekal
na jeho návrat. Vyběhl mu vstříc a s udivující láskou
ho přijal. Kde se setkali? Mezi korytem a otcovským
domem.
Takový je přesný obraz Božích cest. Hledá svá
ztracená stvoření. V osobě svého Syna jako člověka
skutečně nemajícího žádný hřích, prošel dlouhou
cestu, aby se s nimi setkal. A kde se Bůh setkává
s pokání činícím hříšníkem? U golgotského kříže,
kde spravedlivý Ježíš Kristus zemřel za nespravedlivé
a splnil všechny spravedlivé požadavky Boha. Díky
tomu může Bůh Otec podle své milosti přijmout a
odpustit každému hříšníkovi, který upřímně lituje
svých hříchů a nachází útočiště v tom Ukřižovaném.
Ten, kdo dal své vztahy s Bohem do pořádku u
kříže, se může radovat, že na něho čeká ten pravý
dům, dům Otce.
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úterý 8 březen

ÚTERÝ
BŘE ZEN

denní čtení Bible:
Ámos 1,1-15 · Přísloví 22,9-16

„Usmířím ho darem, který půjde přede mnou, a potom
uvidím jeho tvář; snad mne milostivě přijme.“

1. Mojžíšova 32,21

Tak usuzoval Jákob, když se měl po mnoha letech
znovu setkat se svým bratrem Ezauem, kterého
podvedl ohledně prvorozenství. Tento nečestný čin
ho zneklidňoval. Bál se, že se mu Ezau pomstí. A aby
bratra obměkčil, poslal mu Jákob předem dar – stáda
dobytka, což v naší době by stálo velmi mnoho. Tato
Jákobova opatrnost nebyla, mluvíme-li po lidsku,
plodem chybných představ, neboť on nemohl vědět,
že jeho bratr už má v úmyslu se smířit, jak to ukazuje
následující kapitola.

Ale nepostupují tak ve vztahu k Bohu mnozí, kteří
před Ním mají pocit viny a snaží se Ho obměkčit
svými dobročinnými skutky a oběťmi? Ale nejsou si
jisti, zda Bůh takové „dárky“ přijme. A tato nejistota
má dobrý základ: Bůh nikdy nepřijme „dárky“ od
hříšníků. Ne proto, že by jim nechtěl odpustit, ale
proto, že v otázce hříchu Ho může uspokojit jen jeho
Syn, Ježíš Kristus.
Čtenáři, obrať se k Bohu se svými hříchy. Pověz
mu, že chceš dosáhnout odpuštění. Potom nebudeš
mít nejistotu v otázce svého údělu ve věčnosti. Bůh
tě přijme, když se položíš k nohám Ježíše, toho jediného prostředníka mezi Bohem a lidmi.
„Tvé slzy ni modlitby to nezmohou,
čím Bůh by moh‘ usmířen být,
jen Krista krev můž‘ zprostit vin duši tvou,
jen On dá ti milost a klid.
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středa 9 březen

STŘ EDA
BŘE ZEN

denní čtení Bible:
Ámos 2,1-16 · Přísloví 22,17-29

Ale když /Petr/ viděl silný vítr, dostal strach. Začal tonout
a vykřikl: „Pane, zachraň mě!“ Ježíš hned vztáhl ruku,
zachytil ho.
Matouš 14,30.31
A v nikom jiném není záchrana, neboť není pod nebem
jiného jména daného lidem, v němž bychom měli být
zachráněni.

Skutky 4,12

S. O. S.

S. O. S. je signál, vysílaný námořníky v nouzi.
Jednotlivá písmena tohoto signálu jsou počátečními
písmeny slov: Save Our Souls (Zachraň Naše Duše)!

Signál je vysílán, když všechna naděje na záchranu
vlastními prostředky je ztracena. Přežití potom závisí
jen na milosrdenství někoho zvenku.
Signály S. O. S. – signály nouze – jsou vysílány ve
všech druzích situací v našem světě, ale existuje také
S. O. S. – duchovní signál nouze. Každý člověk jde po
cestě, která musí končit ve smrti. Když lidé žijí, aniž by
dbali na Boha, zapomínají na věčné odsouzení. Nikdo
nemůže uniknout vlastním úsilím. Z tohoto důvodu
Bůh čeká, že dostane signál S. O. S. od toho, kdo
pozná svou potřebu pomoci zvenku, jinými slovy,
pozná potřebu Božího zásahu.
Když se apoštol Petr začal topit ve vlnách Galilejského jezera, zvolal k Ježíšovi: „Pane, zachraň mě!“ A
byl okamžitě v dosahu Ježíšovy vztažené ruky, která
ho uvedla do bezpečí.
Podobně Ježíš přijde dnes na pomoc těm, kteří
se ve svém zoufalství, zármutku nebo vzpouře obrátí
k Němu, aby došli odpuštění, porozumění, lásky a
útěchy.
Jen On je Spasitel. Není žádný jiný.
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čtvrtek 10 březen

ČT VRTEK
BŘE ZEN

denní čtení Bible:
Ámos 3,1-15 · Přísloví 23,1-12

Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil,
ale aby byl svět skrze něj zachráněn.

Jan 3,17

„Kdo ustanovil všechny končiny země? Jaké je jeho
jméno a jaké je jméno jeho syna, jestlipak víš?“ (Přísloví
30,4) To, že Bůh má Syna, znali už ve staré době. Na to
ukazuje kniha Přísloví. Apoštol Jan, Ježíšův učedník,
napsal, že Syn byl poslán na svět. To vše dostatečně
přesvědčivě mluví o věčné existenci Božího Syna. Bůh
dokonce předem stanovil, jaké jméno bude na světě
mít – Ježíš (tj. „Hospodin – Zachránce“). V tom jménu
je vyjádřen cíl jeho života: Bůh si přeje darovat záchranu všem. O tom se stále mluví v našem kalendáři.

Soudíme-li podle vnějších známek, Ježíšovo narození se v ničem nelišilo od narození druhých lidí.
Zvláštní bylo, že se lidé snažili Ho zabít ještě jako
malého. Písmo mluví o jeho dětství jen velmi málo.
Když Mu bylo přibližně třicet let, začal svou veřejnou
službu Bohu a lidem. Jeho jedinečnost spočívá ještě
i v tom, že podle jeho slov a podle jeho nezištného
života poznáváme, jaký je Bůh. Prostě srovnejte
svůj život i své nejlepší úmysly s jeho činy a uvidíte
ohromný rozdíl.
Boží Syn, který přišel v těle, byl nakonec zabit
svými stvořeními vně bran Jeruzaléma. Na základě
jeho smrti dává Bůh vykoupení každému věřícímu. I
nyní je připraven dávat milost ve světě, který očekává
soud. Miliony křesťanů věří v toto vše, i když nejsou
schopni to vše chápat. Vede je to k tomu, aby se
klaněli Otci i Synu.
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11

pátek 11 březen

PÁT E K
BŘE ZEN

denní čtení Bible:
Ámos 4,1-13 · Přísloví 23,13-25

Ty věříš, že je jeden Bůh. Dobře činíš. Také démoni tomu
věří, avšak chvějí se.

Jakubův 2,19

Skutečně existují démoni? Bible jasně říká, že
existují. Ale mnoho lidí Bibli nevěří. V tomto vztahu
si protiřečíme. Když si pohané okrašlují tváře a těla
a nasazují si masky, aby odháněli zlé duchy, to jest
démony, tu se shovívavě usmíváme a máme za to,
že jsme nad to povzneseni. Ale uprostřed některých
křesťanských kruhů se před některými svátky konají
obdobné věci. Mnozí ani nevědí, jak vznikly.
Pravidelné čtení horoskopů přijímáme jako normální praxi, avšak to přivádí k určité závislosti na

okultismu. Ve filmu a v literatuře zjevy a duchové
vládnou mocí, která dominuje nad obyčejnými lidmi. Na diváky a na čtenáře to významně působí, a
takovým způsobem pronikají nadpřirozené síly do
našeho života.
To vše ukazuje, že nestojíme nad ideami starých
pohanských mýtů. Žijeme v bezprostřední blízkosti
sféry temných sil. Proto je tak důležité se vážně obracet k Božímu slovu. Když odvrhujeme skutečnost
existence Boha a jeho moci, poddáváme se působení
pověrečných a démonských sil. Ježíš Kristus má moc
nad nečistými duchy i dnes, stejně jako tomu bylo
v době jeho přebývání na zemi (viz Marek 1,27; Skutky
8,4-7). Jestliže Mu v opravdové víře důvěřujeme, pak
se už nemusíme bát okultních sil.
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12

sobota 12 březen

S O B O TA
BŘE ZEN

denní čtení Bible:
Ámos 5,1-13 · Přísloví 23,26-35

V tísni jsem volal k Hospodinu, křičel jsem ke svému Bohu.
Ze svého chrámu uslyšel můj hlas a můj křik před ním
pronikl k jeho uším.
Žalm 18,7
Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista uznal za
ztrátu.

Filipským 3,7

Několik cestujících ve vagonu diskutovalo všeobecně o různých věcech; o tom, co by mělo být a co
by nemělo být. Jedna velmi malá starší paní s vrásčitou tváří naslouchala. Pak se jeden z cestujících
obrátil na ni: „A co vy si myslíte?“

„Víte,“ byla její odpověď a mluvila přitom s cizím
přízvukem, „co se mne týče, já jsem ztratila všechno.
Původně jsem ve své vlasti byla bohatá a žila jsem
se svou rodinou. Ale to vše vzalo za své v občanské
válce. Už celá léta jsem nyní sama v cizí zemi. Abych
vystačila s penězi, musela jsem pracovat, čemuž jsem
nebyla zvyklá. Ale nelituji. Ve svém osamění jsem nalezla Boha. Nyní znám Ježíše Krista. Ve dnech, kdy se
mi dobře dařilo, jsem nikdy nebyla skutečně šťastná
ani spokojená. Ale v Ježíšovi jsem našla opravdové
štěstí.“
V oddělení nastalo ticho, a bylo to dobře! Stojí za
to uvažovat o nestálosti života: dnes blahobyt, zítra
možná trápení, nemoc a nedostatek. A přece vnější
neštěstí nemusí zničit naši naději, neboť skutečné
štěstí nespočívá v materiálních věcech, ani v lidské
lásce, jakkoli je to cenné a důležité. Skutečné štěstí je
možné najít jen v Ježíši Kristu. On dává pokoj, radost,
útěchu a věčný život. „Volej mě v den soužení, vytrhnu
tě a ty mě budeš oslavovat.“ (Žalm 50,15)
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13

neděle 13 březen

NEDĚLE
BŘE ZEN

denní čtení Bible:
Ámos 5,14-27 · Přísloví 24,1-10

„Proč nerozumíte mé řeči? Proto, že nemůžete slyšet mé
slovo. Vy jste z otce Ďábla a chcete činit žádosti svého
otce. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, protože
v něm pravda není. Když mluví lež, mluví ze svého
vlastního, protože je lhář a otec lži. Poněvadž já říkám
pravdu, nevěříte mi.“

Jan 8,43-45

Myšlenky k Evangeliu Jana

Daří se vám snad podobně jako tehdy Ježíšovým
posluchačům? Čtete Bibli, Boží slovo, a nerozumíte,
co vám chce říci. To nespočívá v tom, že Bible byla
napsána v jiné kultuře, v jiném jazyku a v jiné době.

Ne, pak tu je v základu tentýž problém jako u Ježíšových současníků: Nejsme „naladěni“ na stejnou
frekvenci.
Boží slovo nemůžeme chápat jen intelektem, musíme mu věřit srdcem. Je tedy zapotřebí rozhodnutí
vůle – ochota připustit k sobě Boží slovo a nechat je
mluvit ke svědomí. Ten, kdo se uzavře tomuto nároku, dříve či později rozvine city a myšlenky, které se
obracejí proti Bohu a zvláště proti jeho Synu Ježíši
Kristu.
Mnozí lidé se domnívají, že jejich myšlenky jsou
v každém směru svobodné. Ale není to pravda. Ten,
kdo nechce přijmout Boží pravdu, kterou zde zvěstoval a představoval Ježíš, stojí pod vlivem Ďábla.
Tento vrah lidí měl vždy zacíleno na Boží stvoření:
Už od zahrady Eden se pokoušel je pronásledovat a
zaslepovat lží.
Pravda není žádná proměnná, nýbrž je to pevná
veličina. Ukazuje, jak Bůh vidí věci. Nezačínejme si
nic se lží – a je jedno, jak sympatickým způsobem
k nám přichází.
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pondělí 14 březen

PONDĚLÍ
BŘE ZEN

denní čtení Bible:
Ámos 6,1-14 · Přísloví 24,11-22

Velice jásej, dcero sijónská, hlahol, dcero jeruzalémská!
Hle, přichází k tobě tvůj král. Je spravedlivý a zachraňující.
Pokorný, jede na oslu, na hříběti, osličím mláděti.

Zacharjáš 9,9 – dle pozn.

Kristus Spasitel /Zachránce/ – (1)

Když někdo mluví o záchraně a o Spasiteli, předpokládá to naléhavou nouzi, která vyžaduje pomoc
a osvobození od těžkosti. Hřích skutečně způsobil
lidem mnoho těžkostí: nemoci, nepřátelství, smrt a
věčné odsouzení.
Vždy znovu byla kladena otázka, odkud může
lidem přijít pomoc. David, pisatel mnoha žalmů a

král Izraele, znal odpověď. Ve svém mládí často trpěl
soužení a pronásledování, ale za všech dob zakoušel
Boží vysvobození.
David v mnoha žalmech chválí Boha jako Spasitele: „Spása spravedlivých je od Hospodina, on je
jejich záštitou v čas soužení. Hospodin jim pomáhá
a vytrhuje je, vytrhuje je od ničemů a zachraňuje je,
neboť v něm hledají útočiště.“ (Žalm 37,39.40)
Bůh často používal jednotlivce, aby pomohl svému lidu, když byl v těžké situaci. Avšak jako poslední
instance byl tím Zachráncem On: „Ale já jsem Hospodin, tvůj Bůh, z /od/ egyptské země. Neznáš Boha
kromě mě, mimo mě jiný zachránce není.“ (Ozeáš 13,4)
Většina vysvobození, která Bůh dal svému lidu
v době Starého zákona, byla z pozemských zkoušek.
Pro spasení od hříchů, to jest pro věčné spasení ztracených, musel na zem přijít Boží Syn. Jeho příchod
jako Spasitele byl ohlášen prorokem Zachariášem,
jak jsme to četli v našem úvodním verši.
/pokračování zítra/
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úterý 15 březen

ÚTERÝ
BŘE ZEN

denní čtení Bible:
Ámos 7,1-17 · Přísloví 24,23-34

/Marie/ porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on
vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.

Matouš 1,21

Kristus Spasitel /Zachránce/ – (2)

Než Ježíš Kristus přišel na zem, Bůh dával těm,
kteří Mu důvěřovali, vysvobození od jejich zemských
trápení. Ale rozhodný akt spasení, vysvobození od
hříchů a věčná záchrana, ještě měl být naplněn. Proto
přišel na zem Boží Syn.
Bylo to prorokováno dlouho předtím ve Starém
zákoně a první oznámení v Novém zákoně na to
ukazuje. Jeho jméno mělo být nazváno Ježíš, to jest:

Hospodin je spasení. To je jeho jméno, protože „On
vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“
Tato nabídka odpuštění hříchů neměla být omezena jen na Židy. Když se Samařané seznámili s Ježíšem, vydali svědectví: „Teď… víme, že toto je skutečně
Zachránce světa.“ (Jan 4,42)
Je zarmucující, že většina nechtěla Ježíše uznat za
Zachránce. Když visel na kříži, posmívali se Mu: „Jiné
zachránil, sám sebe zachránit nemůže.“ (Matouš 27,42)
Tito posměvači nedovedli pochopit, že On na sebe
bral ta utrpení dobrovolně: ve své smrti na kříži nesl
Boží trest, a tak položil základ pro naši záchranu.
Po své smrti, vzkříšení a nanebevstoupení je o
Ježíši Kristu vyhlášeno, že On je ten jediný, ve kterém
může být nalezeno spasení a ve kterém „bychom
měli /musíme/ být zachráněni“ (Skutky 4,12). To je jediný způsob, jak můžeme uniknout spravedlivému
potrestání od Boha, které zasluhujeme, a obdržet
věčné spasení.
/pokračování zítra/
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středa 16 březen

STŘ EDA
BŘE ZEN

denní čtení Bible:
Ámos 8,1-14 · Přísloví 25,1-10

Neboť jste zachráněni milostí skrze víru, a ta záchrana není
z vás – je to Boží dar; není na základě skutků, aby se nikdo
nechlubil.

Efeským 2,8.9

Kristus Spasitel /Zachránce/ – (3)

V našich předchozích úvahách jsme ukázali, že Ježíš Kristus je Spasitel /Zachránce/, ve kterém „máme
/musíme/ být zachráněni“. Možná že se zeptáte: „Ale
jak máme být zachráněni?“ Co nás přivede k tomu,
abychom nejen řekli, že Kristus je Zachránce, ale že
On je náš, nebo spíše můj Zachránce?
Mohli bychom se zeptat jinak: Jak obdržím tuto
záchranu? Dnešní verš nám dává odpověď. Když

jde o otázku věčného spasení, žádným způsobem
nemohu udělat něco, čím bych si je zasloužil. Jsem
naprosto závislý na Boží milosti v Ježíši Kristu. Ale
mohu se Krista uchopit vírou. Protože On obětoval na
kříži Golgoty svůj život, je nám nabízeno odpuštění
našich hříchů zdarma. Musím se toho chopit vírou.
Víra, to jest skutečné uvěření v Božího Syna a v Jeho
dílo smíření za hřích, nám dává přístup k věčné záchraně. Žádná osobní snaha nebo domnělá zásluha
nepřipadají v úvahu.
Každý, kdo upřímně věří v Krista, však může říci:
„Ježíš je můj Zachránce.“ Je s Ním navázán věčně jistý
vztah. Náš verš říká věřícím: „Byli jste zachránění skrze
víru.“ To je skutečnost, o které nemůže být pochybováno. Věřící mají záchranu svých duší (srovnej s 1. Petr.
1,9), a jejich věčná záchrana je zajištěna (srovnej s Janem
5,24 a s 1. Tesalonickým 5,9).
/dokončení zítra/
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17

čtvrtek 17 březen

ČT VRTEK
BŘE ZEN

denní čtení Bible:
Ámos 9,1-15 · Přísloví 25,11-18

Pán však stál při mně a posilnil mě,… a byl jsem
vysvobozen ze lví tlamy. Pán mě vysvobodí od každého
zlého činu a zachová pro své nebeské království.

2. Timoteovi 4,17.18 – dle pozn.

Kristus Spasitel /Zachránce/ – (4)

Všichni, kdo svou víru obrátili na Krista, jsou spaseni. Obdrželi věčnou záchranu. Avšak v Novém zákoně jsou oddíly, které mluví o záchraně v přítomné
a v budoucí době. Pro to je několik důvodů:
– Křesťané stále žijí ve světě, který je pod nepřátelským vlivem Satana.
– To, že Boží hněv ještě zasáhne tuto zemi, se
musí uskutečnit.

– Fyzické tělo věřícího stále ještě nemá podíl na
vykoupení (srovnej s Listem Římanům 8,23).
Nuže tato hlediska se žádným způsobem nedotýkají jistoty křesťanovy plné záchrany. Například apoštol Pavel zakoušel v mnoha situacích nepřátelství
světa, ale také vysvobození skrze Krista. Byl si jist, že
Pán ho „vysvobodí od každého zlého činu a zachová
pro své nebeské království“.
Boží hněv přijde: Dojde k odplatě za každé zlo,
které se na zemi stalo. Ale věřící jsou ujištěni, že
jsou Kristem zachráněni „od přicházejícího hněvu“ a
dosáhnou svého nebeského cíle (srovnej s 1. Tesalonickým
1,10; Římanům 5,9).
Ježíš Kristus, náš Pán a Spasitel, se stal Člověkem,
a přece je současně Bůh Syn. Proto „zůstává na věčnost…, proto také může dokonale zachránit ty, kteří
skrze něho přistupují k Bohu“ (Hebrejům 7,24.25).
Jaký pokoj a jistotu to dává všem, kteří svěřili
svůj život Kristu a mohou říci: „On je můj Spasitel /
Zachránce/!“.
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18

pátek 18 březen

PÁT E K
BŘE ZEN

denní čtení Bible:
Abdijáš v. 1-11 · Přísloví 25,19-28

Co máme povídat? A jak se ospravedlníme? Bůh postihl
provinění tvých otroků.

1. Mojžíšova 44,16

Skryté hříchy

Josefovi bratři prodali z nenávisti svého bratra
jako otroka Izmaelitům. Aby svůj zlý skutek zatajili,
oklamali svého otce. Poslali mu krví potřísněné šaty
jeho syna. Ten pak věřil, že Josef byl roztrhán nějakým divokým zvířetem.
Od té doby uplynulo více než 20 let, v nichž Josefovi bratři s sebou nosili svou vinu. Kvůli hladu
cestovali do Egypta, aby tam nakoupili obilí. Když

egyptský vládce – byl to Josef, jehož oni však nepoznali – s nimi jednal tvrdě, jejich svědomí procitlo a
obžalovávalo je. Jeden k druhému říkali: „Jistě neseme vinu za svého bratra. Viděli jsme soužení jeho duše,
když nás prosil o milost, a nevyslyšeli jsme ho. Proto na
nás přišlo toto soužení.“ (1. Mojžíšova 42,21) Přišli k poznání, že jejich zlý čin byl vlastní příčinou jejich těžkostí.
Na druhé cestě do Egypta nakonec poznali, že je
Bůh chce vést k vyznání jejich hříchu. Egyptskému
vládci ohlásili: „Bůh postihl provinění tvých otroků.“
Nyní přišla chvíle, kdy se jim Josef nechal poznat a
ze srdce jim odpustil jejich zlý čin.
Bůh má i dnes prostředky a cesty, jak skryté hříchy
přivést na světlo. Chce, abychom je dali do pořádku
vyznáním před Ním a před dotčenými lidmi.
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19

sobota 19 března

S O B O TA
BŘE ZEN

denní čtení Bible:
Abdijáš v. 12-21 · Přísloví 26,1-9

Které se stále učí, a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy.

2. Timoteovi 3,7

Jak velmi se můžeme mýlit ve svém úsudku o
druhých lidech! Starší muž působil dojmem neupraveného člověka, a to nejen svým oděvem. A tak jsem
od něho neočekával žádné hluboké nebo vznešené
myšlenky. Avšak on znal Bibli, anebo alespoň její
některé části.
Řekl mi, že hledá pravdu, ale kde ji nalézt? Řekl
jsem jen: „V Bibli.“ Ale on vznášel pochybnosti, zda
tu nejsou jiné cesty, jak ji najít, a který překlad Bible
je spolehlivý? A co apokryfy? Jsou součásti Svatého
písma? Jsou Boží slovo?

Otázka za otázkou. Když jedna byla zodpovězena,
hned následovala další. Uvědomil jsem si, co mému
protějšku chybí: Odmítal věřit. Nechtěl se odhodlat
k tomu, aby se rozhodl následovat Ježíše. Doporučil
jsem mu, aby se modlil k Bohu a upřímně Ho prosil, aby mu ukázal, že existuje a co od něho žádá.
K mému údivu skutečně slíbil, že to udělá.
Je důležité hledat pravdu, zvláště v této době svobody názorů. Tisíce hlasů vyjadřují své náhledy. Ale
zkoumání každého mínění by byl beznadějný úkol.
Boží slovo prohlašuje, že skrze Bibli mluví Bůh sám
a zjevuje se nám. Proto bychom ji měli pečlivě číst a
zkoumat její nároky. Pak přijde výzva k našemu srdci.
Jsme připraveni přijmout to, co je Boží vůle, a pak
to činit? To byl problém muže, s nímž jsem mluvil.
Doufám, že tomu porozuměl.
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20

neděle 20 březen

NEDĚLE
BŘE ZEN

denní čtení Bible:
Jonáš 1,1-16 · Přísloví 26,10-19

„Kdo z vás mne usvědčí z hříchu? Říkám-li pravdu, proč
mi nevěříte? Kdo je z Boha, slyší Boží slova. Vy neslyšíte,
protože nejste z Boha.“ Židé mu odpověděli: „Neříkáme
správně, že jsi Samařan a máš démona?“ Ježíš odpověděl:
„Já nemám démona, ale ctím svého Otce, vy však mne
znevažujete.“

Jan 8,46-49

Myšlenky k Evangeliu Jana

Zde se Pán Ježíš stává velmi konkrétním: Jeho nepřátelé Mu mají dokázat nějaký hřích. Je někdo, kdo
by někdy zpozoroval nějaký Ježíšův chybný krok?
Jaký neobyčejný výrok spočívá v těchto slovech

Božího Syna! Žádný upřímný člověk by nic takového
nemohl říci. Naopak staletí ukázala, „že jsou všichni
pod hříchem, jak je napsáno: ‚Není spravedlivého, není
ani jednoho.‘“ (Římanům 3,9.10)
Ježíš Kristus je ten jediný svatý a bezhříšný člověk.
To je v Novém zákoně potvrzeno na mnoha místech:
On neučinil žádný hřích, v Něm není hřích a z vlastní
zkušenosti neznal hřích (1. Petrův 2,22; 1. Janův 3,5; 2. Korintským 5,21).
Urážky od jeho nepřátel dosahují svého vrcholu,
když jim Pán předkládá, že nejsou „z Boha“. Tato
výčitka je pro náboženské lidi nesnesitelná – tak
jako pro bezbožné lidi není nic odpudivějšího než
myšlenka, že v nás nepřebývá nic dobrého.
Když jim Ježíš říká, že nejsou pravé Abrahamovy
děti, nýbrž dokonce děti Ďábla (v. 39.43), jeho protivníci
odpovídají zlovolnými obviněními: Že On je ze Samařanů a že má démona, a že tedy On sám je „dítě“
Ďábla. Jak zlé! Ale jak na to Pán reaguje? Nesnaží
se sám ospravedlnit, nýbrž hledá – jako vždy – čest
svého nebeského Otce.
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21

pondělí 21 březen

PONDĚLÍ
BŘE ZEN

denní čtení Bible:
Jonáš 2,1-11 · Přísloví 26,20-28

Všechno má svou chvíli, každý záměr pod nebem má svůj
čas. … Je čas bořit a čas stavět.

Kazatel 3,1.3

Inspirován Božím Duchem, popisuje král Šalomoun v knize Kazatel lidský život z pozemského
pohledu; nikoli z Božího stanoviska ale ze stanoviska
člověka, jehož život je poměrně krátký. Šalomoun
zkoumal tu palčivou otázku hlubšího smyslu života.
Přišel ke střízlivému závěru: nic zde není trvalé. To ho
vedlo téměř k zoufalství. Ve všem, co člověk podniká,
se projevuje působení podobné pelyňku.
Nový zákon tento účinek potvrzuje a dává mu
správné jméno: hřích! Našim uším to možná zní jako

něco staromódního, co se hodilo pro minulé generace. Avšak když se na tento předmět podíváme,
zůstává tím, čím je: celá naše existence, všechny naše
aktivity a dokonce i naše myšlení nesou pečeť hříchu,
a v důsledku toho také pomíjivosti. Znamená to, že
náš život nemůže být jiný než nesmyslný?
Vůbec ne! Bůh sám má připravené řešení, neboť
„všechno, co Bůh učiní, to bude pro věčnost“ (Kazatel
3,14). Přeje si „zbořit“ všechno, co nese pečeť hříchu,
a „postavit“ to, co bude trvat přes pozemský život.
Protože Pán Ježíš zemřel na kříži za ztracené lidi,
Bůh nám může a chce dát nový, věčný život, který
není a nemůže být dotčen hříchem. Není to veliká
odpověď na otázku proč, za jakým účelem a jaký je
cíl našeho života?
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22

úterý 22 březen

ÚTERÝ
BŘE ZEN

denní čtení Bible:
Jonáš 3,1-10 · Přísloví 27,1-9

Aj, všichni žízniví, pojďte k vodám, i ten, kdo nemá peníze.
Pojďte, kupujte a jezte, pojďte, kupujte bez peněz a bez
úhrady víno a mléko.

Izajáš 55,1

Pojďte, kupujte bez peněz!

Možná si myslíme: Když to nic nestojí, musí mít ta
věc nějaký háček, neboť v našem světě nedostaneme
nic zadarmo. Ale zde volá Bůh skrze proroka třikrát:
Pojďte! Myslí to vážně. Přece nechce žíznivého a
chudého klamat. Naopak! Chce, abychom přišli a pili
z této vody života, neboť jde o žízeň naší duše. Jeho
Syn Ježíš Kristus dává, aniž by vyžadoval peníze, ale

každý si musí nechat tuto vodu osobně darovat. A
proto:
1. Pojďte k vodám! Tvá živá duše má žízeň a potřebuje živou vodu. Touto vodou je působivé Boží slovo.
Když je čteš a věříš mu, změní tvůj život.
2. Pojď, kupuj a jez! Proč máš kupovat to, co ti Bůh
chce dát? Nuže, možná že máš nějakou Bibli
v knihovničce. Avšak co ti je tato kniha platná,
když tam jen tak stojí a práší se na ni? Užitečnost
Božího slova poznáš teprve tehdy, když si v něm
každý den budeš nějaký oddíl číst a přivlastníš si
poselství. Pán pak může k tobě osobně mluvit.
3. Pojď, kupuj bez peněz a bez úhrady víno a mléko!
Tato voda života je tak cenná, že si ji penězi nemůžeš koupit, a proto není ani udaná žádná cena.
Ale vědomým obrácením se k Bohu získáš pro své
srdce pravou radost (= víno) a zdravou potravu (=
mléko).
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23

středa 23 březen

STŘ EDA
BŘE ZEN

denní čtení Bible:
Jonáš 4,1-11 · Přísloví 27,10-18

Tu se všichni Řekové chopili představeného synagogy
Sosthena a bili ho před soudem, ale Gallio si toho vůbec
nevšímal.

Skutky 18,17

Jako soudce vydal Gallio spravedlivý rozsudek.
Ale jeho lhostejnost vůči Božímu evangeliu je otřesná.
Bez povšimnutí kolem sebe nechal projít příležitost,
aby poznal Vykupitele Ježíše Krista. Boží milost, kterou každý člověk potřebuje ke své věčné záchraně,
ho nezajímala.
Mnoho lidí jedná jako Gallio. Jakmile se jim mluví
o Ježíši Kristu, pokrčí rameny a odvrátí se. S křesťanskou vírou nechtějí nic mít. Z nezájmu se zbavují
možnosti dát s Bohem své věci do pořádku.
Jednou pro ně bude pozdě! Na onom světě už
nebudou mít možnost, aby Pána Ježíše přijali jako
svého osobního Vykupitele. Protože nemají odpuštění hříchů, věčně zahynou.

Lhostejnost
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Když apoštol Pavel zvěstoval v Korintu evangelium, byl Gallio římský místodržící Achaje. Jednoho
dne byl konfrontován s žalobou Židů proti Pavlovi:
„Tento člověk přemlouvá lidi, aby ctili Boha v rozporu
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24

čtvrtek 24 březen

ČT VRTEK
BŘE ZEN

denní čtení Bible:
Micheáš 1,1-16 · Přísloví 27,19-27

Miluji vás, praví Hospodin. Ptáte se: Jak jsi nám prokázal
lásku?

Malachiáš 1,2

Boží láska

Bůh dává v době milosti zvěstovat evangelium.
V něm všem lidem sděluje: „Miluji vás.“ Ale mnozí to
zpochybňují. Domnívají se, že Bůh je nemiluje, protože byli postiženi těžkými ranami osudu. Nechápou,
proč to mají tak těžké, a rozhořčeně se Boha ptají:
„Jak jsi nám prokázal lásku?“
Ani já nemohu pochopit vše, co Bůh dopouští
v mém životě. Přesto jsem přesvědčen, že mne miluje. Podal mi o tom nevyvratitelný důkaz: „V tom se

ukázala Boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého
Syna, toho jediného, abychom skrze něho měli život.“
(1. Janův 4,9)

Bůh z lásky ke mně poslal na zem svého jediného
Syna a vydal Ho na smrt ke shlazení mých vin. Ačkoli
jsem proti němu zhřešil a neptal jsem se na Něho,
Bůh mne přijal, když jsem se k Němu obrátil s vírou
ve Vykupitele Ježíše Krista. Nikdy zcela nepochopím,
že mě Bůh tak miloval! Přesto mě Bible ujišťuje, že
mne nic a nikdo nemůže odloučit od jeho lásky (Římanům 8,39).
Nikdo nemůže právem říci: Bůh mě nemiluje! Kříž
Golgoty dokazuje opak. Tam Bůh z lásky ke všem
lidem obětoval svého Syna, aby každý, kdo uvěří
v Pána Ježíše, byl zachráněn.
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25

pátek 25 březen

PÁT E K
BŘE ZEN

denní čtení Bible:
Micheáš 2,1-13 · Přísloví 28,1-10

V tebe doufali naši otcové, doufali, a tys je vytrhoval.
… Ale já jsem červ a ne člověk, potupa pro lidi, lidem
opovržený.

Žalm 22,5.7

Zatím co Žalm 69 mluví o utrpeních Pána, která
strpěl od rukou lidí, když s Ním jednali jako se zločincem, Žalm 22 nám připomíná tři hodiny tmy, které
následovaly. Byly to hodiny, kdy Kristus byl Bohem
opuštěn a byl v soudu pro naše hříchy.
Když se slunce zatmělo a přišel čas soudu, když
Bůh „Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem“
(2. Korintským 5,21), On nedostal odpověď na své volání.
Zakusil to, co vyjádřil Jeremjáš v Pláči těmito slovy:

„Zahalil ses oblakem, aby nepronikla žádná modlitba.“
(Pláč 3,44)

Můžeme rozumět tomu, proč se Bůh skryl právě
ve chvíli, když jeho Syn Jej vrcholně oslavil? Bylo to
kvůli tobě a kvůli mně! V těchto chvílích On nesl naše
hříchy a těžce na Něm spočíval Boží hněv. I dnes
nám Žalm 22 ustavičně připomíná jeho nadměrně
hluboké soužení: „Nevzdaluj se ode mě…, pospěš mi
na pomoc…, Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“
(verše 12. 20. 2)

To je nevyzpytatelné tajemství. Bůh jako svatý
a spravedlivý Soudce vykonal tento soud na svém
Synu. A ačkoli současně byl dokonale oslaven, zůstal
v mlčení. Měl někdy větší důvod k tomu, aby otevřel
nebe a dal znát své zalíbení ve svém Synu? Ale to
nemohlo být. Opět kvůli tobě a kvůli mně. Jak velmi
je náš Bůh hoden našeho velebení!
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26

sobota 26 březen

S O B O TA
BŘE ZEN

denní čtení Bible:
Micheáš 3,1-12 · Přísloví 28,11-19

V něm (v Ježíši Kristu) máme vykoupení skrze jeho krev –
odpuštění našich provinění podle bohatství jeho milosti.

Efeským 1,7

Zůstanete-li v mém slovu, … poznáte pravdu a pravda vás
vysvobodí.

Jan 8,31.32

Otroctví

Harriet Beecher Stowe se narodila ve Spojených
státech v roce 1811. Velmi časně osiřela. Ve věku
dvaceti let se usadila v Ohiu, kde se setkala se svým
manželem a prožila velký zármutek, když ztratila malého synka, který zemřel na choleru. V tomto trápení

prosila Pána, aby ji uschopnil činit dobro druhým.
V té době byla země rozdělena mezi podporovatele otroctví a ty, kteří je tak jako její rodina odmítali.
Protože její dům ležel na cestě svobody ve směru do
Kanady, Harriet mohla přijmout více utíkajících. Zděšena obchodem s otroky a jejich nelidskými životními
podmínkami, napsala několik článků do novin a jejich
věci zasvětila knihu „Uncle Tom’s Cabin“ (Chaloupka
strýčka Toma). Tato kniha, která realisticky popisovala
smutné podmínky otroků, měla obrovský úspěch.
Když tito otroci dosáhli Kanady, byli svobodní;
jejich páni už nad nimi neměli moc.
Všechny lidské bytosti, ať si toho jsou nebo nejsou
vědomy, jsou v otroctví svých žádostí a dokonce i
Ďábla. Ale ti, kteří uvěří v Pána Ježíše, najdou svobodu, protože Ježíš je koupil za cenu své vlastní krve,
vylité na kříži.
Koupil je pro Sebe. Z milosti byli osvobozeni od
toho, co je drželo v zajetí. Jsou skutečně svobodní.
Více než to, náležejí Kristu, svému mocnému Vykupiteli, který je miluje.
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27

neděle 27 březen

NEDĚLE
BŘE ZEN

denní čtení Bible:
Micheáš 4,1-14 · Přísloví 28,20-28

„Já nehledám svou slávu; je však někdo, kdo hledá a
soudí. Amen, amen, pravím vám, kdo by zachovával mé
slovo, nespatří smrt na věčnost.“ Židé mu řekli: „Teď
jsme poznali, že máš démona. Abraham zemřel, i proroci,
a ty říkáš: ‚Kdo by zachoval mé slovo, neokusí smrti na
věčnost.‘“

Jan 8,50-52

Myšlenky k Evangeliu Jana

Obdivujeme dokonalého člověka Ježíše Krista,
který je zároveň věčný Bůh. Jak klidně zde reaguje
na nejhorší urážku, kterou Mu někdo mohl způsobit:
připisovat Mu démona. Nyní se ukazuje být pravdou,

co jednou o sobě řekl: „Jsem tichý a pokorný v srdci.“
(Matouš 11,29) Není tu žádný hněv – v protikladu k těm
mnohým, kteří myslí na svoji vlastní obranu a přitom
často haní ty, kteří je urážejí.
Ježíš vše přenechává svému Otci. On sám je
spokojen s tím, aby sloužil, a je schopen a připraven
zachraňovat. Jak udivující je v této souvislosti, že
opět zve k následování sebe: „Amen, amen, pravím
vám, kdo by…“ – a i kdyby to byl předtím jakkoli bohaprázdný nepřítel – „zachovával mé slovo, nespatří
smrt na věčnost.“ Toto poselství o záchraně mohlo
vycházet jen ze srdce plného božské lásky a zaslouží
si, aby bylo přijato.
Ale Ježíšovi nepřátelé používají tohoto závažného výroku Pána vítězně jako důkazu, že Abraham a
proroci s jeho učením nemohli mít nic společného,
neboť oni přece už nepopiratelně byli mrtví. Ježíš
podle těchto nepřátel proto musel být posedlý, když
říkal něco takového. Ne, Ježíš neměl na mysli první,
tělesnou smrt, nýbrž tu druhou smrt, věčné oddělení
od Boha. Před tou chce lidi zachránit – až dodnes!
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28

pondělí 28 březen

PONDĚLÍ
BŘE ZEN

denní čtení Bible:
Micheáš 5,1-14 · Přísloví 29,1-9

Učinila, co mohla.

Marek 14,8

Ale co je u světa bláznivé, to si vybral Bůh, aby zahanboval
moudré, a co je u světa slabé, to si vybral Bůh, aby
zahanboval silné.

1. Korintským 1,27

Na svých cestách mohu mluvit o Ježíšovi (1)

Anna se narodila ve vzdělané čínské rodině, ale
kupodivu se nikdy nenaučila číst. Celý svůj život strávila tím, že se starala o své rodiče, potom o své bratry,
kteří byli zasaženi tuberkulózou. Když zemřel poslední, který jí zanechal nějaké peníze, Anně bylo 82 let.

Ráda by věděla, co může dělat pro Pána, neboť byla
křesťanka. Navštívila některé přátele, ale ti nevěděli,
co by jí poradili. Náhle si pomyslela: „Vždycky jsem
chtěla cestovat. Strávila jsem celý svůj život doma vedle mých milovaných. Nikdy jsem neopustila Šanghaj.
Protože dobře znám evangelium, mohla bych o něm
mluvit na svých cestách.“
Anna se stala putujícím evangelistou. Své peníze
utratila cestováním vlakem po celé Číně. Někdy jela
první třídou, kde mnozí cestující byli důležití členové
vlády; mluvila jim o Ježíšovi. Někteří byli rozhořčeni
její snahou mluvit jim evangelium, ale více se jich
usmívalo a byli připraveni s ní o věci mluvit.
V průběhu posledních pěti let svého života Anna
projela tisíce kilometrů. Jela do pouště na dalekém
severu země, přímo do Urumqi. Autobusem dojela
až na himálajskou náhorní plošinu, více než 3300
metrů vysokou. Přijela až dolů do jižní Číny a mluvila
evangelium každému, kdo chtěl poslouchat.
/dokončení zítra/
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29

úterý 29 březen

ÚTERÝ
BŘE ZEN

denní čtení Bible:
Micheáš 6,1-16 · Přísloví 29,10-19

Tak bude slovo mé, které vyjde z mých úst: Nenavrátí se
ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná to, co si přeji, a zdárně
dokáže to, k čemu ho pošlu.

Izajáš 55,11

Byla jsem udivena její oddaností (2)

Včera jsme viděli, jak Anna, stará čínská křesťanka,
projížděla celou Čínu, aby mohla během svých cest
mluvit o Ježíšovi.
O několik let později se jeden křesťan, který navštívil správního úředníka, setkal s manželkou toho
muže. Četla Bibli. Udiven se jí zeptal, zda je křesťanka.
Toto je její svědectví:

„Jednoho dne jel můj manžel do jiného města
vlakem. Jakási starší paní s ním začala rozmluvu a
nakonec mluvila o Ježíšovi. Řekla mu: ‚Důvod, proč
konám tyto cesty, je ten, že chci šířit toto dobré poselství.‘ To na manžela udělalo velký dojem, i když
se nikdy nestal křesťanem. Pokud jde o mne, já jsem
byla udivena oddaností té ženy. Řekla jsem si: ‚Co je
na Ježíšovi tak zajímavého, že se cítí povinna cestovat
po celé Číně ve svém pokročilém věku?‘ Koupila jsem
si Bibli a brzy jsem nalezla spasení.“
Její manžel vždy ukazoval blahovolný postoj vůči
křesťanům i přes svou vazbu na vládu, která se
evangeliu protivila, a dělal vše, co mohl, aby zabránil
nejhorším výstřelkům pronásledování v oblasti své
správy. Bůh působí zvláštním, obdivuhodným způsobem! Užil si slabou, starou paní, aby mluvila k těm,
kteří v té zemi měli moc, jak to nemohl nikdo jiný.
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30

středa 30 březen

STŘ EDA
BŘE ZEN

denní čtení Bible:
Micheáš 7,1-20 · Přísloví 29,20-27

Bydlím na vysokém a svatém místě, i s tím, kdo má
zdeptaného a poníženého ducha.

Izajáš 57,15

Jsou nám zde jmenována tři místa, kde Bůh může
a chce přebývat.
Nejprve bydlí „na vysokém místě“. To je místo
Jeho přebývání jako toho „Vznešeného a Vyvýšeného,
který přebývá ve věčnosti“. On, kterého „nebesa nebes
nemohou pojmout“ (1. Královská 8,27), „přebývá v nepřístupném světle“ (1. Timoteovi 6,16). V tom vidíme Jeho
vše převyšující velikost a všemohoucnost.
Potom bydlí „na svatém místě“. To je místo Jeho
přebývání jako Toho, „jehož jméno je Svatý“, místo

setkávání mezi Bohem a člověkem. Kdysi bylo předobrazeno pozemskou svatyní, dnes je to pro všechny
věřící nebeská svatyně, kam smějí vstupovat jako
kněží do Boží přítomnosti, a to na základě „oběti těla
Ježíše Krista jednou provždy“ (Hebrejům 10,10). Zde se
nám ukazuje Boží milost a láska.
Co ale máme říci ke třetímu místu přebývání:
„s tím, kdo má zdeptaného a poníženého ducha“?
Ach, pro toho Vznešeného a Vyvýšeného není příliš
nepatrnou věcí vstoupit do srdce ubohého, který
tu leží sklíčen! Od takového Bůh neočekává, že se
pozvedne k jeho vysokosti, ne, Bůh přichází k němu,
aby „oživoval ducha ponížených a aby oživoval srdce
zdeptaných“. On je „Otec milosrdenství a Bůh veškerého povzbuzení“ (2. Korintským 1,3).
Jsi sklíčen? Hleď k Němu a budeš „zářit“ a v tvé
tváři „nebude stud“ (Žalm 34,6)!
Děkuj Mu za to, že ti je tak blízko. Budeš „Mu znovu vzdávat chválu za spásu jeho přítomnosti“ (Žalm 42,6).
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31

čtvrtek 31 březen

ČT VRTEK
BŘE ZEN

denní čtení Bible:
Nahum 1,1-14 · Přísloví 30,1-10

Ježíš jí řekl: Jdi, zavolej svého muže a přijď sem.

Jan 4,16

U studnice v Sychar se Pán Ježíš setkal s jednou
ženou, jejíž život byl charakterizován hříchem.
Avšak to pro Spasitele nebylo důvodem pro to,
aby s ní nerozmlouval. Mluvil s ní, aby její život postavil do Božího světla a aby jí zároveň zjevil sebe
samého. Nečinil to před druhými lidmi. Nikoli, v
osobním rozhovoru se pokoušel získat její srdce.
Jak to učinil?
Musel položit prst na černou skvrnu v jejím životě. Obrátil se k jejímu svědomí a vyzval ji: „Jdi,
zavolej svého muže!“ Tím odkryl hřích jejího života.

Odpověděla Mu: „Nemám muže.“ On však, jenž zná
srdce a život nás lidí do všech detailů, pokračoval:
„Dobře jsi řekla: ‚Nemám muže. Vždyť jsi měla pět
mužů, a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi
řekla pravdu.“
Ale Pán nejen věci odkryl. Po Jeho výzvě: „Jdi,“
následovalo ihned pozvání: „a přijď sem.“ To jsou
slova milosti a lásky. Ačkoli On zcela zná náš hříšný
život, nikoho neodhání. Ukazuje, že On je ten Dobrý
pastýř, který dal Svůj život za ovce. Zemřel na kříži
za naše hříchy, aby Bůh každému, kdo uvěří v Krista
jako ve svého osobního Zachránce, mohl darovat
věčný život. Ten, kdo takto ve víře poslechne pozvání Pána Ježíše, se stane ovcí jeho stáda a už nikdy
nemůže zahynout.
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pátek 1 duben

PÁT E K
DUBEN

denní čtení Bible:
Nahum 2,1-14 · Přísloví 30,11-23

Díky Bohu za jeho nevýslovný dar!

2. Korintským 9,15

Odmítnout dárky?

Ten, kdo odmítne nějaký dárek, se sám připravuje
o radost a uráží dárce. Čím cennější je nějaký dárek,
tím větší je ztráta obdarovaného a urážka dárce.
Bůh dal svého milovaného Syna, aby všichni, kteří
v Něho věří, byli zachráněni. Nevěřit v Něho tedy
znamená opovrhovat Božím darem. Jaká ztráta pro
nás a jaká urážka Boha!
Přesto mnoho lidí nechce nic vědět o Božím
největším daru. Proč? Důvodem je především lhostejnost a materialistické životní cíle. Ale vězí za tím

ještě více: Jsme příliš pyšní, než abychom přijali Boží
milost, protože nechceme doznat, že jsme proti
Němu zhřešili. Abychom uklidnili své svědomí, rádi
si vzpomínáme na dobré skutky, které jsme udělali.
Ty ale nezpůsobí smazání ani jednoho hříchu. Hříchy
našeho života jsou skutečností, nezarůstají trávou.
Pán Ježíš kdysi řekl: „Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné k pokání.“ (Lukáš 5,32) Těmto hříšným
nabízí Bůh svou milost. Někdo, kdo má zapotřebí
milost, je vskutku provinilý a zasluhuje trest. Doznat
to nám připadá nekonečně těžké. Je to však ta jediná podmínka, kterou musíme a můžeme splnit,
abychom obdrželi odpuštění. Kdo to prožil, je Bohu
hluboce vděčný za jeho nekonečně cenný dar!
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2

sobota 2 duben

S O B O TA
DUBEN

denní čtení Bible:
Nahum 3,1-19 · Přísloví 30,24-33

Na jezero se snesla větrná bouře; začali se naplňovat
vodou a byli v nebezpečí.

Lukáš 8,23

Genezaretské jezero leží na severu Izraele. Při
jedné cestě přes jezero se dostal Ježíš Kristus a jeho
učedníci do prudké bouře. Mezi muži byli zkušení rybáři, ale nyní byli ve smrtelné úzkosti a snažně prosili
Mistra o pomoc. Jak se jim pak ulehčilo, když vítr a
vlny se náhle utišily a poddaly se Ježíšovu slovu moci!
Bezděčně zvolali: „Kdo to jen je, že přikazuje dokonce
i větrům a vodě, a poslouchají ho?“ (v. 25)
Přitom učedníci přece Pána Ježíše už znali! Vždyť
Ho ve víře přijali za svého Vykupitele a následovali

Ho. Ovšem bylo tu pro ně ještě mnohé, čemu se
museli naučit – především pokud šlo o jeho slavnou
velikost jako Božího Syna.
I dnes znají mnozí tento radostný úžas z Božího
Syna: „Kdo to jen je!“ Stále znovu jsou věřící křesťané
v těžkých životních okolnostech překvapeni tím, jak
k nim Kristus obrací svou lásku a svou božskou moc,
a to často mnohem více, než oni očekávali.
Druzí však spíše pochybují nebo jsou malověrní, a
z tohoto důvodu se ptají: „Kdo to jen je?“
● Kdopak je tento Ježíš, že uplatňuje nároky na
můj život?
● Je skutečně Boží Syn?
● Mohu Mu svěřit svůj život pro časnost i pro
věčnost?
Všechny, kteří se ještě tak ptají, bychom chtěli
vybídnout k tomu, aby četli Bibli. Ta nám na mnoha
příkladech ukazuje, že Ježíš Kristus se všem, kteří Mu
důvěřují, prokazuje ve všech životních okolnostech
jako pomocník a jako Pán situace.
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3

neděle 3 duben

NEDĚLE
DUBEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 1,1-19 · Přísloví 31,1-9

„Jsi snad větší než náš otec Abraham, který zemřel?
Také proroci zemřeli. Co ze sebe děláš?“ Ježíš odpověděl:
„Kdybych já oslavil sám sebe, má sláva by nic nebyla. Můj
Otec to je, kdo mne oslavuje a o kom vy říkáte: ‚Je to náš
Bůh.‘ Vy jste ho nepoznali, ale já ho znám. Kdybych řekl,
že ho neznám, budu lhář jako vy. Ale znám ho a jeho slovo
zachovávám.“

Jan 8,53-55

Myšlenky k Evangeliu Jana

„Kdo by zachoval mé slovo, nespatří smrt na věčnost,“ řekl Ježíš. Jeho nepřátelé v tom vidí důkaz toho,
že Ježíš má démona. Argumentují: Jestliže člověk,

který zachová Kristova slova, nikdy neuvidí smrt –
proč potom Abraham a proroci zemřeli? Tvrdí On
snad, že je větší než Abraham? Co ze sebe dělá?
Ne, Ježíš ze sebe nic nedělá, naopak – On zaujal
„způsob služebníka“ (Filipským 2,7); stal se člověkem,
ačkoli „je nade vším, Bůh požehnaný na věky“ (Římanům
9,5). Ale Bůh Otec má velké zalíbení v tom, aby poctil
svého Syna. Mysleme na Ježíšovo narození – tam to
byli andělé, kteří Jej oznámili jako Zachránce; nebo
na jeho dětství – tu to byli mágové, kteří se klaněli
Králi; anebo na jeho křest – byl to Otec sám, kdo
poctil svého milovaného Syna.
Pán ví, o kom mluví; zná svého nebeského Otce
od věčnosti. Žije s Ním a pro Něho. Jeho nepřátelé
naproti tomu žijí přes všechnu svou nábožnost bez
Boha. Protože Boží slovo nedosáhlo jejich srdce, zůstávají bez pravého poznání Boha.
Jak posoudí Boží Syn nás? Patříme snad také k těm
lidem, kteří obelhávají sami sebe i druhé? Ten, kdo
tvrdí, že zná Boha, ale nezachovává jeho Slovo, je
ještě v zajetí sebeklamu.
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4

pondělí 4 duben

PONDĚLÍ
DUBEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 1,20-31 · Přísloví 31,10-20

Nyní byl /je/ Syn člověka oslaven a Bůh byl /je/ oslaven
v něm.

Jan 13,31

Slávy

V Janu 12,23 Pán Ježíš říká: „Přišla hodina, aby
oslaven byl Syn člověka.“ Tu myslí na budoucnost,
kdy nastoupí vládu nad vesmírem. Pak bude jeho
oficiální sláva viditelná pro všechny lidi. V jeho
dokonalé vládě nad nebem a zemí poznají, jaký je
mocný, moudrý a dobrotivý.
Ačkoli se Pán v Janu 13,31 vyjadřuje podobně, je
na tomto místě míněno něco jiného. Když zde říká:
„Nyní je (byl) Syn člověka oslaven“, ukazuje na kříž.

Když tam dal svůj život, zářila jeho mravní sláva.
Většina lidí z toho nic neviděla. Avšak ten, kdo ve
víře hledí na kříž, poznává něco z jeho mravní vznešenosti.
● Ježíš Kristus poslouchal Boha po celý svůj život.
Ale na kříži dosáhla jeho poslušnost nejvyššího
bodu. Z pověření Otce dal svůj život.
● Jak velmi Spasitel trpěl ve třech hodinách tmy,
když za nás byl v Božím soudu! A přece vytrval,
dokud nebylo vše vykonáno.
● Na kříži se ukázala také jeho dobrovolná oddanost Bohu. Obětoval svůj život, aby mohl být
naplněn Boží plán spasení.
● Jeho láska k nám byla tak velká, že se sám vydal, aby nás vykoupil. Kvůli tobě a mně vytrpěl
utrpení smrti.

· Dobrá Setba 2022 · www.gbv-dillenburg.de · www.gbv-online.org
193

192

5

úterý 5 duben

ÚTERÝ
DUBEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 2,1-14 · Přísloví 31,21-31

On se nad tím slovem zachmuřil a se zármutkem odešel,
neboť měl mnoho majetku.
Marek 10,22
Pokračoval ve své cestě a radoval se.

Skutky 8,39

Se zármutkem nebo s radostí?

Dva lidé přišli do kontaktu s Ježíšem Kristem.
Jeden odešel zachmuřen, druhý pokračoval ve své
cestě s radostí. Proč tyto rozdílné reakce?
Ten první byl velmi nábožný člověk, který se
upřímně snažil dodržovat Boží přikázání. Když přišel
k Ježíšovi, zeptal se Ho: „Co mám učinit, abych získal
věčný život?“ Doufal, že od Něho obdrží uznání za

svůj přísně pravověrný život. Ale Spasitel mu odpověděl: „Jedno ti chybí.“ Jeho dobré přirozené vlastnosti činily tohoto muže slepým pro to, že přese všecko
je ztracený hříšník, který potřebuje vykoupení obětní
smrtí Pána Ježíše. Žel, dal svému bohatství přednost
před Spasitelem a zase Ho opustil.
Ten druhý muž byl Etiopan, který cestoval do Jeruzaléma, protože hledal pravého Boha. Ale vracel
se zpět stejně nespokojený, jako přijel. Ovšem získal
jeden poklad: svitek Knihy Izaiáše – část Božího psaného slova! V něm četl, když mu Bůh přivedl do cesty
evangelistu Filipa. Ten se ho zeptal: „Rozumíš tomu,
co čteš?“ Pak navázal na právě čtené místo v Izaiáši
53 a zvěstoval mu evangelium o Ježíši Kristu. Muž
naslouchal, uvěřil poselství, nechal se pokřtít a stal
se radostným následovníkem Pána Ježíše.
Komu se podobáme – ty a já?
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6

středa 6 duben

STŘ EDA
DUBEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 2,15-25 · 1. Petrův 1,1-7

Abyste však věděli, že Syn člověka má na zemi pravomoc
odpouštět hříchy, řekl ochrnutému: „Tobě pravím, vstaň,
vezmi svá nosítka a jdi do svého domu.“

Lukáš 5,24

„Musíme se znovu vzchopit!“

Tuto větu slyšíme a čteme častěji, například tehdy,
když politické strany zaznamenaly velké ztráty. Ten,
kdo se musí „znovu vzchopit“, tedy zcela nově uspořádat, ten ztroskotal nebo „leží na zemi“. Cílů nebylo
dosaženo a naděje zklamaly. K takovým věcem dochází v politice a ve společnosti, ale také v osobním životě.
„Znovu se vzchopit“ potom znamená: Opět se postavit na nohy, vzpřímit se, jít novými cestami, které

vedou k cíli. Zvlášť důrazné a působivé a s velkým dosahem to je, když Ježíš Kristus vyzve nějakého člověka,
aby se „znovu vzchopil“, a zároveň mu s příkazem dává
sílu, aby tuto výzvu provedl: „Tobě pravím, vstaň…“
V našem oddílu z Bible jde o chromého muže,
který byl sám o sobě naprosto neschopný se vzpřímit a jít. V této události se jasně ukazuje, že žádná
bída člověka, žádná nemoc, žádné utrpení nemají
svůj původ v dobrém Božím stvoření, nýbrž v pádu
člověka do hříchu a v jeho následcích. Proto mluví
Ježíš tomu věřícímu ochrnutému nejprve o odpuštění jeho hříchů. A pak dokazuje, že On – Boží Syn a
Syn člověka – má skutečně plnou moc k tomu, aby
odpouštěl hříchy: uzdravuje toho nemocného. Dává
mu sílu, aby se pohyboval, aby vstal, aby vzal své
lůžko a šel domů.
V přeneseném smyslu Ježíš může a chce tento
div vykonat při každém, kdo je „ochromen“ hříchy
svého života. Neboť my jsme neschopni dát svou
věc s Bohem do pořádku ve vlastní síle. Musíme jen
s vírou jít k Ježíšovi, Božímu Synu.
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7

čtvrtek 7 duben

ČT VRTEK
DUBEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 3,1-13 · 1. Petrův 1,8-16

Některá cesta připadá člověku správná, avšak nakonec je
cestou smrti.

Přísloví 16,25

Ježíš mu /Tomášovi/ řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i
Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“

Jan 14,6

Cesta smrti

Před mnoha lety, kdy oblast Michiganu byla ještě
prakticky neobývaná, se dva muži vydali na cestu
k novému hornickému táboru. Jednoho zimního jitra
začali poslední etapu své cesty. Ale v noci sníh zasypal stopy, které zanechali dřívější cestující.

Přesto ti dva muži s důvěrou vyrazili. Čím bylo
později, tím hustší byly lesy. V hlubokém lese a při
daných povětrnostních podmínkách se už nemohli
orientovat podle slunce. Poněkud neklidní šli dále.
S ulehčením náhle objevili čerstvé stopy: Dva muži
šli jen s nepatrným náskokem před nimi. Uklidněni
zrychlili ti dva své kroky. A po další hodině si byli jisti,
že jsou docela blízko u cíle.
Avšak začalo se šeřit a tábor stále nebylo vidět. Tu
se před nimi pohnul stín. Muži se instinktivně chopili
zbraní. Stín patřil muži – byl to indián – a ten pak řekl
lámanou angličtinou. „Bílí muži jsou ztraceni na cestě
smrti.“ Tu pochopili svůj omyl: Stopy, které sledovali,
byly jejich vlastní; chodili v kruhu!
V přeneseném smyslu se mnohým daří podobně:
Doufají, že dosáhnou nebe, ale orientují se přitom
jen podle sebe a svého úsudku. A tak jsou na „cestě
smrti“! Jen orientace podle Ježíše Krista, zachránce
a Pána, vede k Bohu a k nebi.
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8

pátek 8 duben

PÁT E K
DUBEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 3,14-24 · 1. Petrův 1,17-25

Když jsme ještě byli bezmocní, zemřel Kristus v určený čas
za bezbožné.

Římanům 5,6

„Nemusíte mi nic říkat, mně stejně není pomoci,“
řekl muž evangelistovi, který s ním chtěl navázat rozhovor. „Přirozeně,“ odpověděl tento, „jen tak někdo
vám nemůže pomoci, ale Ježíš ano.“ – „Ne, ne; já
jsem příliš bezbožný člověk. Mně už nikdo nemůže
pomoci.“
Ten druhý otevřel svůj Nový zákon a prstem
ukázal na místo v Epištole Římanům 5,6: „Tady si to
přečtěte!“ Ten četl: „Když jsme ještě byli bezmocní,
Kristus zemřel v určený čas za bezbožné.“ Zdálo se, že

muž nevěří svým očím. Opakoval: „Kristus zemřel za
bezbožné – to jsem dosud nevěděl. Něco takového
jsem ještě nikdy neslyšel!“ Ruce se mu začaly třást a
ten silný muž s hlubokým dojetím a pohnutým hlasem zvolal: „Neměl jsem tušení, že mne Ježíš má tak
rád!“ Pak v hluboké úzkosti zvolal: „Ó Bože, zachraň
mne pro Ježíše!“ Jeho prosba byla vyslyšena. Bůh mu
dal jistotu odpuštění skrze Ježíše Krista, který kdysi
za bezbožné zemřel.
Když zde Ježíš Kristus žil, často se setkával s lidmi,
kteří měli kvůli své zlé minulosti špatnou pověst.
„Zbožní lidé“, farizeové a učitelé zákona, Jej proto kritizovali. Avšak Pán odpověděl: „Nepřišel jsem povolat
spravedlivé, ale hříšné k pokání.“ (Lukáš 5,32)
Bezbožných lidí je dost. Ale to, že Kristus za bezbožné zemřel, mnozí z nich nevědí. Až do dnešního
dne chce však Jeho láska vést mnohé k pokání a k
záchraně.
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9

sobota 9 duben

S O B O TA
DUBEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 4,1-16 · 1. Petrův 2,1-8

Filip přiběhl a uslyšel, že čte proroka Izaiáše, i řekl:
„Rozumíš tomu, co čteš?“ On řekl: „Jak bych mohl, když mi
to nikdo nevysvětlí?“

Skutky 8,30.31

Jak číst Bibli?

Pro každého člověka je podstatnou věcí číst Bibli.
Ale jak ji číst s užitkem? Jestliže neznáte Bibli, která je
Slovem samého Boha, a chcete se dát do její četby,
uvědomte si, že nebudete všemu rozumět při prvním
přečtení. Proste Boha, aby vás vedl svým Duchem.
Přejděte rychle kapitoly, které se vám zdají být nesnadné ke čtení. Přečtete si je později znovu a budete
lépe rozumět ve světle toho, co jste už přijali. Nechte

se proniknout prostými vyprávěními, která nemusejí
být vysvětlována.
Varujte se toho, abyste zavrhovali, co se vám
nezdá být logické nebo nesouhlasí s tím, čemu vás
dosud učili. Nepodlehněte pokušení vynalézat si vysvětlení. Buďte nedůvěřiví k rychlým závěrům, které
vám někteří lidé nebo náboženské sekty nabízejí s
tím, že jedině ta jsou správná.
Bible tvoří jednotu a všechny její části k sobě patří.
Ti, kteří si vytvářejí nějaká zvláštní učení, si berou
biblické texty z různých míst a organizují je podle
svých myšlenek.
Nehledejte potvrzení toho, co jste si vždy mysleli,
ale hledejte pravdu. Jste-li upřímní ve svém hledání
a upřímně si přejete najít to, co vám Bůh chce říci,
nebudete zklamáni. Od 1. Mojžíšovy knihy až po
Zjevení je velkým tématem Bible Ježíš Kristus, Boží
Syn, Ten, kterého Bůh oznamoval předem a kterého
představuje jako Spasitele všem lidem.
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10

neděle 10 duben

NEDĚLE
DUBEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 4,17-26 · 1. Petrův 2,9-12

„Váš otec Abraham zajásal, že mohl uvidět můj den;
uviděl jej a zaradoval se.“ Židé mu řekli: „Ještě ti nebylo
padesát let, a viděl jsi Abrahama?“ Ježíš jim řekl: „Amen,
amen, pravím vám, dřív než byl Abraham, já jsem.“ Zvedli
kameny, aby je na něho hodili. Ježíš se však skryl a vyšel
z chrámu.

Jan 8,56-59

Myšlenky k Evangeliu Jana

Bůh vyvolil Abrahama, aby z něho dal vzejít nesčetnému potomstvu – lidu, který byl Božím vlastnictvím (5. Mojžíšova 7,6). Větší než tento patriarcha nebyl
v očích Židů nikdo.

Pán neváhá přijmout jejich výzvu ve vztahu k Abrahamovi. Dává jim vědět, že jejich praotec vyhlížel
s velkou touhou, aby uviděl Krista jako vládce na této
zemi – a že to viděl a radoval se. To se stalo přirozeně
ve víře, ale jeho posluchači chápou vše pouze fyzicky.
Jako tak často, posluchači chybně chápou Ježíšova
slova. On mluví o Abrahamovi, který viděl Ježíšův
den, a myslí si, že On si ze své strany činí nárok na
to, že viděl Abrahama. Toto neporozumění vede
Pána k mocnému výroku: „Dřív než byl /povstal/
Abraham, já jsem.“
Abraham „povstal“, to znamená, že v nějakém
určitém časovém okamžiku začal svou existenci. Naproti tomu o Božím Synu čteme: „Já jsem.“ Toto: „Já
jsem“ Židé už jednou z Ježíšových úst slyšeli (v. 24), a z
2. Mojžíšovy 3,14 to znali: „Jsem, který jsem.“
„Já jsem“ představuje trvalou existenci, neproměnnost – věčného Boha. Jak nesrovnatelně větší
je Ježíš z Nazaretu než Abraham! Výtečnost Božího
Syna na nás působí a vede nás k tomu, abychom Ho
obdivovali.
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11

pondělí 11 duben

PONDĚLÍ
DUBEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 5,1-20 · 1. Petrův 2,13-25

Naše viny nám přerostly přes hlavu a naše provinění
vzrostlo až k nebesům.

Ezdráš 9,6

Nejmenší sněhulák světa nebyl lidským okem
k rozeznání: Figurka byla velká přesně 0,003 milimetrů. Koncem roku 2016 vznikla v jednom kanadském
institutu. Umožnila to nanotechnologie.
Malý, menší, nejmenší. Člověk chce všechno miniaturizovat. O to, co funguje v technice, se člověk pokouší také u tématu hřích a vina. Člověk je zmenšuje,
vylepšuje, banalizuje – a když to vše nepomáhá, pak
omlouvá a vysvětluje. Potom už nejde o hřích, nýbrž
jen o malý prohřešek, o obejití daně, o odskočení.

A to jsou věci příliš malé, než abychom se jimi vážně
zabývali a nějak si je vyčítali!
Miniaturizovat hřích? To jde nanejvýš v našich
myšlenkách, ale ne ve skutečnosti. Hřích nesmíme
přikrašlovat, neboť on odděluje od Boha – někdy
ale také od partnera v manželství, od vedoucího, od
přítele, od dětí. Hřích ničí a zraňuje. Někdy, když
jsme sami, cítíme, že „je velký až k nebesům“.
Bible ukazuje východisko: „Kde se rozhojnil hřích,
tam se nadmíru rozhojnila milost.“ (Římanům 5,20) Proto
tu je naděje pro každého, kterého trápí jeho vina.
Neboť Bůh dokázal svoji lásku: Poslal na svět svého
Syna Ježíše Krista, aby nyní „žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život věčný“ (Jan 3,16).
Nechtějme zmenšovat hřích slovy! Přiznejme si
ho! Hřích skutečně nemůže být miniaturizován a
nesmí být omlouván – hřích může a má být smazán!
Proto Ježíš Kristus zemřel na kříži. A proto je nyní pro
každého, kdo chce, připravena milost a odpuštění.
Nejen trochu, nýbrž nadmíru bohatě! – Přijměte je!
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12

úterý 12 duben

ÚTERÝ
DUBEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 5,21-32 · 1. Petrův 3,1-7

Pozvedá chudého z prachu, vytahuje nuzného ze smetiště,
aby je posadil se šlechtici a dal jim do dědictví slavný trůn.

1. Samuelova 2,8

Jest-li ještě kdo?

Mifibozet, vnuk krále Saula, se bál setkat se s
králem Davidem (2. Samuelova 9). Dva důvody vysvětlují jeho postoj: Prvním byly obavy ze msty ze strany
Davida, který byl nyní ustanoven králem; druhý se
týkal jeho osoby, neboť byl kulhavý, a to v době, kdy
kulhaví byli ve společnosti zavržení. Ale o čem tento
muž nevěděl, bylo, že král David je plný dobroty a
že pro něho poslal a chce ho přijmout u svého stolu
jako syna.

Stejně tak, když si je někdo vědom své provinilosti,
se může dnes skrývat daleko od Boha z podobných
důvodů. Bůh se zjevuje jako Ten, který nás miluje a
chce nás zachránit. Spasení, které nám nabízí, je zcela
mimo nás a náš stav, ať už je jakkoli bídný: „Když
se však zjevila dobrota a lidumilnost Boha, našeho
Zachránce, zachránil nás ne na základě skutků, které
jsme my učinili ve spravedlnosti, nýbrž podle svého
milosrdenství.“ (Titovi 3,4.5) Taková je Boží láska: bez
podmínek a bez omezení. Tato dobrotivost a tato
láska byly učiněny zjevnými v Ježíši Kristu: „Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi,
člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné
za všechny.“ (1. Timoteovi 2,5.6) Kvůli Němu a Jeho oběti
Bůh odpouští hříšníkovi, ospravedlňuje provinilého a
přijímá ho jako své dítě do rodiny věřících.
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13

středa 13 duben

STŘ EDA
DUBEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 6,1-12 · 1. Petrův 3,8-17

Hospodinovým slovem byla učiněna nebesa a dechem jeho
úst všechen jejich zástup.

Žalm 33,6

Všemocný Bůh Stvořitel učinil svým slovem nejen
nebesa, nýbrž také zem. Ať stojíme u moře a hledíme
na hru vln, nebo ať se díváme na majestátní svět hor,
anebo ať prostě hledíme za odplouvajícími oblaky –
vždy smíme myslet na to, že to Bůh svým slovem
povolal v bytí. On to nejen učinil, On také celý vesmír
udržuje slovem své moci.
Tento velký a mocný Stvořitel není příliš velký pro
to, aby se nesklonil k nám lidem. Není příliš mocný,
aby se o nás nestaral. Možná že řekneš: Tomu nevěřím.

To není možné. Jak se má Bůh, který je větší než Jím
stvořený vesmír, starat o mne, člověka na malé planetě Zemi? – Neučinil to cestou své všemohoucnosti,
nýbrž tak, že Stvořitel se stal člověkem, a tak vstoupil
do svého stvoření. O Ježíši Kristu, Božím Synu, jenž se
kdysi stal člověkem, je napsáno: „Znáte přece milost
našeho Pána Ježíše Krista: ačkoli byl bohatý, stal se
kvůli vám chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli.“
(2. Korintským 8,9) – Jeho stání se chudým nepozůstávalo
jen v tom, že se stal pokorným člověkem, nýbrž také v
Jeho obětní smrti na kříži. Byl hotov zemřít za hříšné
lidi, kteří se obrátili k Bohu, svému Stvořiteli, zády.
Na kříži Golgoty vzal na sebe Boží trest, který jsme si
každý z nás zasloužili za svůj hříšný život. Nyní Bůh
může omilostnit každého, kdo Mu vyzná své hříchy a
uvěří ve Vykupitele.
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14

čtvrtek 14 duben

ČT VRTEK
DUBEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 6,13-22 · 1. Petrův 3,18-22

Požehnaný král, jenž přichází ve jménu Pána.

Lukáš 19,38

Ježíš Kristus přišel do Jeruzaléma, aby tam na
kříži trpěl a zemřel. Když několik dní předtím vjel do
města, jel na mladém oslátku. Tím se naplnilo, co o
příchodu Mesiáše a Vykupitele předpověděl prorok
Zacharjáš (kap. 9,9). Ještě před branami města, v blízkosti Olivové hory, Jej vítá hlasitě plesající zástup slovy
dnešního verše. Je to citát ze Žalmů a vztahuje se
rovněž na Mesiáše: On je Král Izraele; On je ten zaslíbený Vykupitel, který měl přijít. To tito lidé uznávají.
Ano, Kristus přišel ke svému lidu „ve jménu Pána“.
Nejprve ale ještě ne jako Král a Vládce, nýbrž jako

Zachránce světa. Byl rozhodnut provést Boží plán
spasení, aby smířil hříšníky s Bohem. A jen On, Spasitel, věděl, co to pro Něho bude znamenat. Co asi pociťoval, když plesajícím zástupem vjížděl do města?
O několik dnů později přece ulicemi tohoto města
ponese svůj kříž k popravišti na pahorku Golgota!
Jaký protiklad mezi tímto výjevem plesání a čirou
nenávistí zástupu, navedeného vůdci lidu.
Avšak Boží Syn také věděl, že utrpení, která Mu
lidé způsobí, nemohou přinést vykoupení z našich
hříchů. K tomu musel On, který byl bez hříchu, strpět trest od Boha – soud nad hříchy, které Ježíš sám
neučinil, ale které učinili ztracení hříšníci.
Jaký dar, že Kristus ještě nenastoupil svou královskou vládu a ještě nevykonal soud nad svými nepřáteli, nýbrž že vykonal to velké dílo vykoupení. Proto
nyní může každý, kdo v Něho věří, obdržet odpuštění
svých hříchů a věčný život!
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15

pátek 15 duben

PÁT E K
DUBEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 7,1-16 · 1. Petrův 4,1-6

Ty víš, jak mě tupí, haní a ostouzejí; máš před sebou
všechny mé nepřátele.

Žalm 69,20

Když přemýšlíme o Kristových utrpeních na kříži,
myslíme často nejprve na jeho tělesné bolesti, které
Mu způsobili jeho mučitelé a které On snášel bez
jakéhokoli odporu „jako beránek vedený na porážku,
a jako ovce před střihači byl němý, ústa neotevřel“
(Izajáš 53,7).
Přitom snadno přehlížíme, že Pán Ježíš byl až do
nejhlubšího nitra zasažen posměchem a utrháním
lidí. Teď halasný zástup volal: „Ukřižuj, ukřižuj ho!“
(Luk. 23,21) O několik dnů předtím Jej lidé při jeho

vjezdu do Jeruzaléma vítali jásavým voláním jako
„Syna Davidova“. Avšak nyní hleděl Spasitel s kříže
do tváří naplněných nenávistí, které se pásly na
jeho mukách.
Zvláště Ho zasáhl posměch vůdců lidu, který náš
dnešní verš prorocky ohlašuje. Jak často a jak trpělivě
hovořil Ježíš právě s nimi, aby jim jasně postavil před
oči jejich mravní stav. Ale oni zůstali tvrdí a neupustili
od svého zlého plánu zabít Ho. A nyní se Mu ještě
posmívali v jeho utrpeních. Co přitom Spasitel pociťoval, to si můžeme přečíst například v Žalmech:
„Potupa mi láme srdce.“ (Žalm 69,21)
Pán Ježíš snášel všechny tyto útoky tiše a trpělivě. Chtěl vytvořit hříšníkům cestu k Bohu a věděl, že
se to může stát jen jeho smírčí smrtí. K tomu musel
On, ten Spravedlivý, trpět za hříchy a nepravosti – a
to z Boží ruky (1. Petrův 3,18). Tato utrpení pod Božím
hněvem byla ta nejhlubší z jeho utrpení.
Tomuto Spasiteli, který z lásky k nám dal svůj
život, můžeme důvěřovat!
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16

sobota 16 duben

S O B O TA
DUBEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 7,17-8,5 · 1. Petrův 4,7-11

Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás
nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete
se za ty, kteří vám činí příkoří. Tomu, kdo tě bije
do tváře, nastav i druhou a tomu, kdo ti bere plášť,
neodepři ani košili.

Lukáš 6,27-29

Jedna věc je něco učit; jiná věc je to také sám
dělat. Nemusí si každý z nás doznat, že nedělá vždy
všechno to, co vlastně považuje za správné? Zcela
jinak tomu bylo u našeho Pána Ježíše Krista: On byl
dokonalý Učitel, který všechno, čemu učil učedníky,
sám důsledně konal v praxi.

Když Ho jeho nepřátelé zajali a jeho učedník Petr
Ho chtěl bránit mečem, tu Ježíš uzdravil ucho, které
Petr usekl: to byl dobrý skutek na nepříteli. Kromě
toho zadržel Ježíš své učedníky od toho, aby Ho dále
bránili (Jan 18,10.11).
V těžkých tělesných utrpeních na kříži se Ježíš
modlil: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“ (Lukáš
23,34) To byla modlitba za jeho mučitele a nezasloužené požehnání. Všichni ti, kteří na sebe ukřižováním
Božího Syna vložili obrovskou vinu, tak obdrželi ještě
další příležitost činit pokání a obrátit se.
Když Ježíše bez viny bili do tváře, neodvracel se.
Ani nepoužil svou božskou moc k vlastní obraně. A
když Ho s posměchem vyzývali: „Prorokuj nám, Mesiáši, kdo je ten, který tě udeřil?“ (Matouš 26,68), mohl by
takového ihned jmenovat, On však mlčel.
Svlékli Mu jeho šaty a vojáci o ně mezi sebou
losovali, aniž by On odporoval nebo něco podnikl.
„Byl vystaven útlaku, ale pokořil se a neotevřel
ústa.“ (Izajáš 53,7)
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17

neděle 17 duben

NEDĚLE
DUBEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 8,6-22 · 1. Petrův 4,12-19

Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže.

Matouš 27,42

Známý časopis vyšel jednou s článkem, jehož
titulek, vysázený velkými písmeny, zněl: „Skutečně
Ježíš prohrál?“ Žurnalisté možná nebrali svou vlastní
otázku tak vážně jako my. Ale na odpovědi závisí
blaho lidí, nynější i budoucí.
Nejprve a především: Tato otázka vůbec není tak
nová. Pod křížem Krista byla už jednou položena,
i když v jiném znění. V našem dnešním verši jste si
přečetli, jak pohrdavě o Kristu mluvili jeho nepřátelé. Ježíš Kristus krátce nato zemřel. – Opravdu
prohrál?

Potom však přichází to vzrušující: Ježíš vstal ze
smrti. To ale jeho protivníci už tehdy nechtěli připustit: když římští strážci, kteří byli postaveni zvlášť ke
střežení Ježíšova hrobu, zvěstovali, že Ježíšův hrob je
prázdný, byli ti zodpovědní velmi dotčeni. Věc měla
být zakryta lží. Prohrál snad nyní Ježíš, ačkoli právě ti
strážci jsou svědky prázdného hrobu? (Matouš 28,11-15)
Ale přichází ještě lepší věc: Ježíš nejen vstal, ale
byl také vzat vzhůru do nebe. Jeho nepřátelé nebyli
přítomni této události. Proto jim to muselo být oznámeno autorizovanými posly. Apoštol Petr jim potom
dosvědčil, že Bůh vzkřísil a vzal do nebe Ježíše Krista,
svého Syna. Na základě jeho řeči před tisíci poutníky
z celé oblasti Středozemního moře se jich tehdy tři
tisíce obrátilo ke Kristu (Skutky 2,41).
Prohrál tedy Ježíš? Na to můžeme odpovědět jen
jasným: Nikoli. Ježíš Kristus je Vítěz, a jako Vítěz se
brzy vrátí na zem!
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18

pondělí 18 duben

PONDĚLÍ
DUBEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 9,1-29 · 1. Petrův 5,1-7

Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel,
bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, jistě nezemře na
věčnost.

Jan 11,25.26

„Já jsem vzkříšení i život.“

Reklama často slibuje něco, co neodpovídá skutečnosti. Ježíš zde říká: „Já jsem vzkříšení i život.“ – Jak
mocný výrok! Je ale také pravdivý?
Jen krátký čas po těchto slovech probouzí Pán
Lazara skutečně znovu k životu. Lazar je už čtyři dny
mrtvý, ano, „již zapáchá“, jak namítá jeho sestra Marta. Ale Ježíš vstupuje před hrob a zavolá z něho Lazara ven. A ten přichází. Živý. Jeho smrt je věrohodně

dosvědčena – a jeho vzkříšení také! Neboť „zástup,
který s ním byl, když zavolal Lazara z hrobu a probudil
ho z mrtvých, o tom vydával svědectví“ (Jan 12,17).
O několik dní později je Ježíš ukřižován a umírá.
Jeden voják prokazuje jeho smrt tím, že „mu kopím
probodl bok“ (Jan 19,34). Ale Ježíš nezůstává v hrobě,
nýbrž vstává z mrtvých. Po 40 dní se ukazuje mnoha
lidem jako živý. Důkazy jsou opět jasné: Byl skutečně
mrtvý – a je skutečně opět živý (Skutky 1,3).
Dovětek v úvodu citovaných Ježíšových slov je
plný útěchy, ale také vážný. Všichni, kteří zemřeli,
jednou vstanou: všichni, kteří uvěřili v Ježíše Krista,
ve „vzkříšení života“ k věčnému životu; všichni ale,
kteří v Něho neuvěřili, ve „vzkříšení soudu“ k věčnému odsouzení, k věčné mučivé existenci daleko od
Boha (Jan 5,28.29).
„Já jsem vzkříšení i život.“ Slova moci – naděje –
varování!
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19

úterý 19 duben

ÚTERÝ
DUBEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 10,1-32 · 1. Petrův 5,8-14

„A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všechny k sobě.“

Jan 12,32

Michelangelo Buonarroti (1475-1564) je jeden z největších umělců západních zemí. Je známý jako malíř,
sochař a architekt, ale napsal také mistrovské básně.
Ve svém posledním sonetu dělá jako asi osmdesátiletý
bilanci. Srovnává svůj život s plavbou na vratkém člunu
po bouřlivém moři; uvědomuje si, že u cíle této cesty
bude muset vydat počet ze všeho svého konání.
Běh mého života už dospěl, žel,
na křehké loďce bouřným oceánem
až k přístavu, kde všichni jednou stanem:
dát počet ze svých zlých i dobrých děl.

Jeho oddanost umění mu v tomto bodě nemůže
pomoci, to Michelangelo ví. Proto obrací pohled kupředu a končí slovy: „Ne malování a ne soch tesání
duši spásu dá, nýbrž jen k Boží lásce se obrácení,
která na kříži náruč otevírá, aby nás přijala.“
V těchto slovech vidíme, jak používá zaslíbení našeho biblického slova, neboť „vyvýšení“, o kterém Ježíš
v dnešním verši mluví, znamená jeho ukřižování. Pro
každého člověka je toto poznání nutné: Všechno vlastní konání nás nemůže osvobodit od Božího soudu. Jen
když se obrátíme k tomu Jednomu, jenž na Golgotě
nesl trest za hříchy, můžeme získat „duši spásu“ – to
znamená odpuštění vin a věčný život.
Rozepjatá náruč Ukřižovaného je nejvyšším vyjádřením Boží lásky. Bůh nechce zkázu lidí, kteří se Mu
odcizili, nýbrž volá je k sobě. Ježíš sám o sobě svědčí:
„Jako Mojžíš vyvýšil hada v pustině, tak musí být
vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl
život věčný.“ (Jan 3,14; porovnej s 4. Mojžíšovou 21,6-9)
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20

středa 20 duben

STŘ EDA
DUBEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 11,1-26 · 2. Petrův 1,1-7

Později přišly i ostatní panny a říkaly: ‚Pane, pane, otevři
nám!‘ Ale on odpověděl: ‚Amen, pravím vám, neznám vás.‘

Matouš 25,11.12

Pozdě!

Robert Scott chtěl jako první dosáhnout jižního
pólu. Po začátku své výpravy se dověděl, že i Roald
Amundsen je na cestě k tomuto cíli. Tak mezi nimi
začal napínavý závod!
Oba polárníci zvolili rozdílné cesty a dopravní
prostředky. Scott vsadil na motorové sáně a na poníky, zatím co Amundsen se spolehl na sáně tažené
psy. Brzy se ukázalo, že Scott učinil chybnou volbu.
Motorové sáně selhávaly a poníci se bořili do sněhu.

Není divu, že Amundsen se svými průvodci dosáhl
cíle o pět týdnů dříve. Dne 14. prosince 1911 byla na
jižním pólu vztyčena norská vlajka.
Když se Scott přiblížil k jižnímu pólu, ztuhla mu
krev v žilách: Nebyl tu jako první – přišel tam pozdě!
Obrovské těžkosti, kterých se odvážil, byly nadarmo.
Skleslý a dotčený ve své cti, nastoupil se svými kamarády zpáteční cestu, kterou žádný z nich nepřežil…
Tak jako Scottovi se jednou bude dařit všem lidem, kteří nepřijali Ježíše Krista za svého Vykupitele.
Po smrti na to bude pozdě. Kdo si může představit
zděšení a pocity, když si ve věčnosti uvědomí: Je
pozdě! Pozdě, aby se obrátili, pozdě, aby byli smířeni
s Bohem, pozdě pro nebe.

· Dobrá Setba 2022 · www.gbv-dillenburg.de · www.gbv-online.org
225

224

21

čtvrtek 21 duben

ČT VRTEK
DUBEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 11,27-12,8 · 2. Petrův 1,8-11

My však hlásáme Krista ukřižovaného: Židům pohoršení,
pohanům bláznovství, ale těm, kteří jsou povoláni…
Krista – Boží moc a Boží moudrost.

1. Korintským 1,23.24

Podle lidských měřítek by evangelium, Boží poselství, bylo odsouzeno ke ztroskotání:
● Je to poselství, které mluví o slabosti: Cestující
kazatel před 2000 lety, tři a půl roku na cestě,
pak „ukřižován ve slabosti“. Ano, „slovo kříže“
neznamená pro mnohé nic než „bláznovství“ (2.
Korintským 13,4; 1. Korintským 1,18).
● Ti, kteří je zvěstují, jsou slabí lidé: neznámí, nenápadní. Často i o nich platí: „A byl jsem u vás

ve slabosti, v bázni a v mnohém chvění. Mé slovo
a má zvěst nespočívaly v přesvědčivých slovech
lidské moudrosti.“ (1. Korintským 2,3)
● Přijímají je slabí lidé: nikoli elita společnosti,
nýbrž často ti přehlížení, ti poslední. Apoštol
Pavel to popsal takto: „Není mezi vámi mnoho
moudrých…, ani mnoho mocných, ani mnoho
urozených. Ale co je u světa bláznivé,… slabé,…
a co je u světa neurozené a méněcenné.“ (1. Korintským 1,26-28)

Avšak přesně tuto cestu Bůh zvolil a ani v roce
2022 ji nezměnil. Stále ještě chce zachránit lidi „skrze
bláznovství této zvěsti“, „aby jejich víra nebyla založena na lidské moudrosti, ale na Boží moci“ a „aby
se žádné tělo nemohlo před Bohem chlubit“. Tak se
jim On chce stát „moudrostí od Boha, spravedlností,
posvěcením a vykoupením“ (1. Korintským 1,21.29.30; 2,5)
Jsou ještě dnes lidé, kteří se nedají zadržet domněle slabými rámcovými okolnostmi? Kteří Boží
poselství slyší, čtou, zkoušejí a přijímají – a kteří tak
ve svém vlastním životě zakoušejí „Boží moc“?
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22

pátek 22 duben

PÁT E K
DUBEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 12,9-13,4 · 2. Petrův 1,12-21

Na těch trůnech sedělo čtyřiadvacet starších, oblečených
do bílých šatů a na hlavách zlaté věnce.
… Každý měl harfu a zlaté misky plné kadidel.

Zjevení 4,4; 5,8

Někdy se setkáváme s lidmi, kteří mají zvláštní
představy. Nechtějí do nebe, protože prý tam je příliš
velká nuda! Představte si: Den co den oblékat bílé
šaty, mít na hlavě zlaté věnce, hrát na harfy…
Když 24. listopadu 1922 archeolog Howard Carter
(1873-1939) odkryl při svých vykopávkách v Údolí
králů v Egyptě dveře, které nesly pečeť faraona
Tutanchamona, udělal malý otvor, zapálil svíčku,

podržel ji uvnitř – a zůstal po nějakou dobu němý.
Konečně se ho někdo zeptal: Mohl jste něco vidět?
Obrátil se jako očarován a jen řekl: Ano, nádherné
věci!
Pokud někdo zná množství a krásu předmětů z tohoto hrobu, pak mu jeho odpověď zní slabě. Avšak
jemu chyběla slova, aby popsal slávu, kterou viděl.
Není to s nebem podobné? Nechybějí zde lidské
řeči také slova, aby je náležitě popsala? Šaty, věnce,
harfy a zlato zastupují to nevyslovitelné, nepopsatelné: Šaty představují postavení a hodnost, věnce /
koruny/ čest a důstojnost, harfy radost a naplnění a
zlato bohatství a krásu. Také zde zůstávají lidská slova
daleko za slávou a skutečností nebe!
Bible říká: „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na
lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho
milují.“ (1. Korintským 2,9) Když už na zemi lze vidět fascinující krásu, čím slavnější musí potom být nebe! –
Uvidíme se tam?
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23

sobota 23 duben

S O B O TA
DUBEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 13,5-18 · 2. Petrův 2,1-8

…, protože jsem volal a neodpověděli jste, mluvil jsem a
neposlouchali jste.
Izajáš 65,12
Všichni … divili se těm slovům milosti, vycházejícím z jeho
úst.
Lukáš 4,22
Nikdo nikdy takto nemluvil, jako mluví tento člověk.

Jan 7,46

Bůh mluvil a ještě mluví

Boží slovo zaznělo ještě dříve, než byl člověk stvořen. Každá etapa stvoření je oznámena těmito slovy:
„I řekl Bůh.“ (1. Mojžíšova 1,3.6.9.11.14.20.24.26)… „On řekl a
stalo se.“ (Žalm 33,9)

Na hoře Sinaji se Bůh obrací ke svému lidu. Jeho
slova byla taková, že ti, kteří je slyšeli, prosili, aby k
nim už nebylo mluveno, a Mojžíš sám se třásl (Hebrejům 12,18-21). Ale lid neposlouchal Boží zákon (Skutky
ap. 7,53).
Bůh mluvil skrze proroky (Hebrejům 1,1) a oni je
neposlouchali. „Zabili ty, kteří předpověděli příchod
Spravedlivého (Ježíše).“ (Skutky 7,52) Omrzí Boha mluvit
k lidem? Ne, Jeho láska Jej vede. „Měl ještě jednoho,
svého milovaného syna. Naposled k nim poslal jeho.“
(Marek 12,6) A Bůh mluvil ve svém Synu (Hebrejům 1,2),
který sám byl to „Slovo“ (Jan 1,1.14).
Bůh ještě mluví, a mnoho lidí tomu nevěnuje pozornost (Jób 33,14). Někdy mluví silně: zemětřesením
nebo epidemiemi apod. mluví k světu, který zůstává
hluchý. Ale vy poslouchejte dobře! Bůh dává zvěstovat dobré poselství. Ježíš řekl: „Kdo slyší mé slovo a
věří tomu, kdo mne poslal, má věčný život a nejde na
soud, ale přešel ze smrti do života.“ (Jan 5,24) „Hleďte,
ať neodmítnete toho, kdo mluví.“ (Hebrejům 12,25) „Nakloňte ucho a… vaše duše ožije.“ (Izajáš 55,3)
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24

neděle 24 duben

NEDĚLE
DUBEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 14,1-12 · 2. Petrův 2,9-16

Ježíš se však skryl, … a vyšel z chrámu. Cestou uviděl
člověka slepého od narození. Jeho učedníci se ho zeptali:
„Rabbi, kdo zhřešil, že se narodil slepý? On sám, nebo jeho
rodiče?“ Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on ani jeho rodiče,
ale mají se na něm zjevit Boží skutky.“

Jan 8,59-9,3

Myšlenky k Evangeliu Jana

V 8. kapitole našeho Evangelia spočíval důraz na
Ježíšových slovech. Sdělil svým posluchačům to, co
slyšel od Otce (kap. 8,26). V 9. kapitole spočívá nyní
důraz na jeho skutcích.

Pán má v úmyslu vykonat skutek milosti na
slepém člověku. Něco podobného nalézáme také
v Lukáši 18,35-43. Tam jeden slepý hlasitě volá za
Ježíšem a je k Němu nakonec přiveden a uzdraven.
V Janovi ale vidíme něco, co je pro toto Evangelium
typické: Iniciativa vychází od Krista samotného. Bůh
v Kristu přišel k lidem, aby jim prokázal a dokázal
svoji lásku. Žádný zde netoužil po Ježíšovi, ani ten
slepý, ani jeho rodiče. Kristus ve své lásce k lidem se
sám chápe iniciativy.
Učedníci se pokoušejí použít na tento případ své
náboženské tradice. Tam jsou jen dvě možnosti: Buď
na tohoto člověka přišla slepota proto, že u něho Bůh
předem viděl nějaký hřích, anebo se narodil slepý,
protože zhřešili jeho rodiče. Ale Pán ve své odpovědi ukazuje, že dlouhá nebo těžká nemoc nemusí
být bezpodmínečně následkem nějakého zvláštního
hříchu. A ať už důvod k ní je jakýkoliv – Bůh může
tu nemoc použít, aby lidem prokázal svoji milost a
pomoc a aby zjevil svoji slávu a lásku.
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25

pondělí 25 duben

PONDĚLÍ
DUBEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 14,13-24 · 2. Petrův 2,17-22

Přišli do Jericha. A když se svými učedníky a dosti velikým
zástupem vycházel z Jericha, seděl u cesty syn Timaiův,
Bartimaios, slepý žebrák.

Marek 10,46

„Ježíši, smiluj se nade mnou!“ (1)

Zde před sebou máme jeden z mnoha malých
výjevů v Evangeliích, které zahrnují jen několik veršů,
ale jsou velmi krásné. Setkáváme se s životem plným
bídy (Bartimaios), srdci plnými neporozumění (zástupy lidí) a s láskou a slitováním Pána Ježíše.
Ježíš Kristus je na své poslední cestě, která Ho
vede z Jericha do Jeruzaléma. Tam bude o několik
dní později ukřižován. Doprovází Ho „veliký zástup“.

V něm jsou jistě takoví, kteří v Něho věří jako v Mesiáše a Božího Syna. Jiní tam jsou jen proto, že chtějí
slyšet a vidět tohoto rabbiho, který je tak zcela jiný
než všichni ti, s nimiž se dosud setkali. Avšak jistě
jsou v zástupu také kritikové, kteří jsou k Ježíšovi
odmítaví a čekají jen na to, aby Ho mohli pomluvit
nebo obžalovat.
Pak do našeho zorného pole vstupuje Bartimaios.
Nezná barvy ani světlo; vše okolo něho je temné. Je
zátěží pro svou rodinu, neboť si sám nemůže vydělávat na své živobytí. Tak musí žebrat a je odkázán
na soucit a almužny od druhých.
Kde se najdu a kde se najdete vy? U těch, kteří
věří v Ježíše? Nebo u těch, kteří jdou s Ním jen navenek, ale (ještě) nemají k Ježíšovi osobní vztah?
Možná shledáváte Ježíše Krista zajímavým – a přece
Jej odmítáte, protože je tak přímý, tak nepříjemně
upřímný? Anebo je vaším „kandidátem“ Bartimaios:
poznamenaný životem, vyhoštěný, zjevně „beznadějný případ“?
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26

úterý 26 duben

ÚTERÝ
DUBEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 15,1-21 · 2. Petrův 3,1-10

A když /Bartimaios/ uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský,
začal křičet: „Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou!“

Marek 10,47

„Ježíši, smiluj se nade mnou!“ (2)

Slepý Bartimaios pozoruje, že kolem něho prochází zástup lidí. Je jich mnoho; to dává naději na
soucit a jemnocitné dary. Dovídá se, kdo to jde kolem: Je to „Ježíš Nazaretský“. Avšak – jak udivující!
Bartimaios volá: „Synu Davidův, Ježíši!“
Ježíš – to je ten činitel divů, to je ten tesař a rabbi
z Nazareta, tohoto malého a nevýznamného města, o
kterém kdosi jednou řekl: „Může být z Nazareta něco
dobrého?“ (Jan 1,46) A „Ježíš Nazaretský“ – to znamená:

nevážený a opovržený. Neukazuje se to i dnes, když
lidé v řeči rozebírají, trhají a zavrhují biblické zprávy o
životě a smrti Ježíše Krista? Když v Něm vidí jen nějakého člověka, byť neobyčejného člověka, ale právě
ne Božího Syna, „Zachránce světa“ (Jan 4,42)?
Bartimaios volá: „Synu Davidův, Ježíši.“ Přitom je
Ježíš pro něho nejen nějaký potomek krále Davida,
nýbrž zcela určitý „Syn“, o kterém mluvili proroci
Starého zákona: Mesiáš, Zachránce, který naplní stará
Boží zaslíbení. Slova, která Bartimaios volá, ukazují nejen, jak si Ho váží, ale také celou Bartimaiovu
naději! Volá dále: „Smiluj se nade mnou!“ Zjevně
důvěřuje Ježíši Kristu, že On mu může pomoci. Jeho
slova „dýchají“ jeho vysokou úctou a jeho nouzí, ale
také jeho důvěrou a jeho vírou.
Tomu se chci od Bartimaia naučit: chci Pána Ježíše
prosit o pomoc, chci vůči Němu být upřímný a Jemu
(tak jako Bartimaios o málo později) konkrétně povědět o své bídě. A chci od Něho všechno očekávat
a být přesvědčen, že On může a chce pomoci.
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27

středa 27 duben

STŘ EDA
DUBEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 16,1-16 · 2. Petrův 3,11-18

Mnozí mu přísně domlouvali, aby zmlkl, ale on o to víc
křičel: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Ježíš se
zastavil.

Marek 10,48.49

„Ježíši, smiluj se nade mnou!“ (3)

Nemůžeme dobře rozumět nevoli zástupu kvůli hlasitému volání toho slepce? Zástup je velký a
každý by chtěl slyšet, co Ježíš říká, a vidět, co dělá.
Tato křičící bída je rušivá v napětí, plném očekávání,
a proto chtějí Bartimaia umlčet. Avšak proč nevedou lidé toho slepého prostě k Ježíši Kristu? Pak by
přece přestal volat. Působí to jejich sobectví a jejich
lhostejnost?

Lidé hubují slepce, volají na něho, možná že ho
i rukama zadržují. Byl to ojedinělý případ, výjimka?
Ne, tehdy jako dnes vzniká odpor, když jednotliví
lidé volají ve své nouzi k Ježíšovi, když k Němu chtějí
přijít. Neboť i dnes lidé vědí, že na sobě mají hřích
a vinu a že stojí před propastí nebo ve slepé uličce,
hledí zpět na svůj zmařený nebo zničený život a ze
svého trápení volají. Avšak jsou tu druzí, uklidňují a
těší, odvádějí nebo brání, možná také zesměšňují.
Skutečné trápení kvůli hříchu se dnes už nebere vážně. Tu nás neudivuje, že lidé chtějí duchovní volání o
pomoc nějakým způsobem umlčet.
Co teď dělá Bartimaios? Chce, aby byl slyšen, aby
si ho všimli, a prostě dále volá k Ježíšovi o pomoc.
Vytrvává v tom, nepolevuje, vykřikuje dále zřetelně
své trápení. Jaký je to muž: slepý, žebrající, bezmocný – a zároveň energický, naléhající, nevzdávající se.
Příklad pravé vytrvalosti!
A Pán Ježíš? Ten při všem tom lidském hluku slyšel
volání tohoto muže a zastavuje se. Udělí teď tomu
volajícímu lekci, nebo umírní zástup?
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28

čtvrtek 28 duben

ČT VRTEK
DUBEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 17,1-27 · Judův 1-4

Ježíš se zastavil a řekl: „Zavolejte ho.“ Zavolali toho
slepého a řekli mu: „Vzchop se, vstaň, volá tě!“ On odhodil
svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi.

Marek 10,49.50

„Ježíši, smiluj se nade mnou!“ (4)

„Ježíš se zastavil.“ Mám rád tuto větu, vždyť mi
ukazuje celý soucit mého Spasitele! Také kvůli mně
se Ježíš Kristus, abychom tak řekli „zastavil“ a zavolal
mě k sobě. Směl jsem poznat: Boží Syn se v Betlémě
stal člověkem, a potom na kříži zemřel za mé hříchy!
Jesle a kříž mi dokazují, jak velký je jeho soucit ke
mně. Zde se Ježíš zastavuje, protože pro Něho je

Bartimaios důležitý – dnes se zastavuje, protože vy
jste pro Něho důležití.
Ježíš říká: „Zavolejte ho.“ A kolemstojící předávají
to volání Bartimaiovi: „Vzchop se, vstaň, volá tě!“
Volají to i ti lidé, kteří ho předtím chtěli umlčet?
Anebo lidé, kteří se pohoršují, protože se Ježíš zase
obrací k takovému člověku? – Výzva předávat dále
volání a pozvání Pána Ježíše tu dnes stále ještě je.
Je to úkol každého, kdo ví, že Ježíš Kristus zemřel
za jeho hříchy: Má jít a vyprávět, má zvát a přivádět
lidi k Ježíšovi!
Je Bartimaios nyní kvůli náhlé pozornosti rozčilen,
nebo je zastrašen? Ne, odhazuje svůj plášť, vyskakuje
a stojí před Ježíšem. Také dnes musí člověk odkládat
zvyky („plášť“), aby mohl přijít k Ježíšovi. – Bůh nám
k tomu chce dát sílu; a my ji musíme použít.
Bartimaios stojí uprostřed zástupu – a zároveň
zcela sám před Ježíšem. Stojí před tím Vykupitelem,
o kterém věří, že může slepému opět vrátit zrak.
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29

pátek 29 duben

PÁT E K
DUBEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 18,1-15 · Judův 5-16

Ježíš mu odpověděl: „Co chceš, abych ti učinil?“ Slepý mu
řekl: „Rabbuni, ať vidím!“

Marek 10,51

„Ježíši, smiluj se nade mnou!“ (5)

Tak tu nyní Bartimaios stojí: jistě pozorný a napjatý.
Volal na Ježíše – ten ho slyšel, zastavil se, a nyní ho
zavolal k sobě. Co se stane teď?
„Ježíš mu řekl.“ Ano, Spasitel vede rozhovor, ne
jen jakoby bokem, nýbrž chce mít plnou pozornost a
soustředění svého protějšku. Tak tomu je i dnes: Když
Ježíš Kristus mluví k nějakému člověku, pak mluví
vědomě a naprosto osobně.

Ježíš se ptá: „Co chceš, abych ti učinil?“ Ano, cožpak nezná trápení a beznaděj tohoto muže? Jistěže
ano, ale chce slyšet, co slepý od Něho očekává. –
Prosí nyní Bartimaios o peníze nebo o to, aby bylo
jeho postavení ulehčeno? Ne, on říká: „Rabbuni, ať
vidím!“ S důvěrou, téměř dětsky vyslovuje to, co
očekává od toho muže, před kterým stojí. Od Něho,
toho zaslíbeného Mesiáše, očekává, že ukončí jeho
slepotu a opět mu dá světlo.
Možná, že druzí při jeho slovech potřásali hlavou
a mysleli si: Něco tak pošetilého – to přece naprosto není možné! Avšak Pánu ta odpověď zcela jistě
udělala radost: Zde před Ním stojí jeden, který nerezignoval, ani se nerozčiloval, nýbrž otevřeně Mu
řekl, co ho trápí. A který byl přesvědčen: Ježíš může
a Ježíš chce pomoci! – Jsou ještě dnes lidé jako Bartimaios, kteří věří, že Ježíš může odpustit jejich hříchy?
A kteří potom dostanou odvahu a přijdou k Němu
a plni víry a důvěry řeknou: Pane, chtěl bych, abys
mi odejmul celou moji vinu, moje mnohé hříchy, a
odpustil?
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30

sobota 30 duben

S O B O TA
DUBEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 18,16-33 · Judův 17-25

A Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě uzdravila.“ A hned prohlédl
a šel tou cestou za ním.

Marek 10,52

„Ježíši, smiluj se nade mnou!“ (6)

Ježíš říká: „Jdi, tvá víra tě uzdravila!“ Ano, slepý
Bartimaios od Něho očekával uzdravení a nebyl
zklamán.
Pán Ježíš Bartimaia uzdravuje: Uzdravuje jeho tělo.
Toto uzdravení slepého je obrazem toho, jak chce
Ježíš Kristus až dodnes uzdravovat lidi od duchovní
slepoty – od slepoty ve vztahu k Bohu, ve vztahu
k dobrému a ve vztahu k sobě samému. Jedním
slovem: chce zachránit duši. A tato záchrana není

nějaký namáhavý proces, není něco, co si člověk musí
namáhavě získat svou prací, nýbrž je to Boží dárek.
Záchrana duše se děje tak jako uzdravení toho slepého tehdy: „ihned“ – bezprostředně a úplně.
Ježíš slyšel Bartimaiovo volání, viděl jeho víru a
uzdravil ho. Nyní jde Bartimaios za Ním a dokazuje
svou vděčnost. Následuje Ho, protože je zachráněn –
ne proto, aby byl zachráněn. Tehdy vedla Ježíšova
cesta do Jeruzaléma, kde svět ukázal, že Ho odmítá,
když Ho přivedl na kříž. A když my dnes následujeme
Ježíše Krista a žijeme podle jeho vůle, nedostane se
nám na této cestě ani cti ani uznání.
Když se nyní v myšlenkách přenesete zpět: Stojíte
ještě v zástupu a přihlížíte, jak jsou druzí lidé zachraňováni? Anebo už voláte o pomoc jako Bartimaios?
Pociťujete snad právě odpor lidí? Anebo jste už Ježíši Kristu vyznali své hříchy a přijali jste vírou jeho
záchranu? Jak by to bylo krásné, kdyby také dnes
mohlo být řečeno: „A hned prohlédl /a/ a šel /šla/
cestou za Ježíšem.“
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1

neděle 1 květen

NEDĚLE
K VĚTEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 19,1-22 · Žalm 1,1-6

„Musím konat skutky toho, kdo mne poslal, dokud je den;
přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem
na světě, jsem světlo světa.“ Když to řekl, plivl na zem,
udělal ze sliny bláto, pomazal mu tím blátem oči a řekl mu:
„Jdi a umyj se v rybníku Siloe (to se překládá Poslaný).“
Odešel tedy, umyl se, a když přišel, viděl.

Jan 9,4-7

Myšlenky k Evangeliu Jana

Ten, který se narodil slepý, je pro Pána příležitostí, aby při něm činil Boží skutky. Pán Ježíš nemohl
ve své lásce odpočinout, dokud byl obklopen lidmi
s hlubokými potřebami. Když ale opět opustí svět,

pak nastane noc a nikdo nebude moci pokračovat
v jeho díle.
Cožpak dnes už nikdo nedělá Boží dílo? Ano, v určitém smyslu ano! Od nanebevstoupení Ježíše vyšli
mnozí, aby v celém světě kázali evangelium (srv. s Markem 16,15). Lidé jsou vyvoláváni ze světa, aby obdrželi
věčné spasení a nebeské požehnání, ale evangelium
milosti dnes neosvobodí svět od všeho utrpení. To
se stane teprve v Tisíciletém království, když přejde
„noc“, během které je Kristus lidmi odmítán a je jimi
zavržen.
Pro uzdravení slepého zde připravuje Pán neobvyklou „mast na oči“. Slina symbolizuje sílu působení Pána; hlína ukazuje na to, že On sám se stal
člověkem. Významný je potom ještě rybník jménem
Poslaný, u kterého dojde k uzdravení. To nás učí:
Když ve víře uchopíme to, že ten pokorný člověk Ježíš
Kristus je zároveň božská Osoba, která byla poslána
od Otce, aby zachránila hříšníky a žehnala jim, pak
se v našem životě rozjasní.
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2

pondělí 2 květen

PONDĚLÍ
K VĚTEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 19,23-38 · Žalm 2,1-6

V den, kdy jsem volal, jsi mi odpověděl, naplnil jsi mou duši
silou.
Hospodin dokoná za mě. Hospodine, tvé milosrdenství je
věčné!

Žalm 138,3.8

V dubnu 1943, v době druhé světové války, byl
skotský farář Donald Caskie, který žil ve Francii,
uvržen do vězení, protože pomohl spojeneckým
vojákům, aby uprchli z Francie.
O svém uvěznění později napsal: „Byla to krajně
pokořující zkušenost, která může člověka vést až
k zoufalství. Ale známost Bible mě před tím ochránila.“

Sice mu jeho Bibli vzali, ale on mohl říci: „Měl jsem ji
ve svém srdci a ve své paměti; tak udržovala mou víru
a mou duševní rovnováhu.“
V jiném vězení viděl Caskie jména četných vězňů
vyrytá do stěny své cely. Tu k tomu něco připsal: „Ale
nyní toto praví Hospodin: … Neboj se, neboť jsem tě
vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Když
půjdeš přes vody, budu s tebou, a přes řeky, nezalijí
tě. Když půjdeš ohněm, nespálíš se a plamen tě neožehne.“ (Izajáš 43,1.2) U těchto slov myslel také na druhé
vězně a modlil se za to, aby jim Bůh dal svůj pokoj.
Zase v jiném vězení vyprávěl jeden vězeň Caskiemu svůj příběh: „Už jsem byl rozhodnut, že učiním
svému životu konec (abych ušel mučení), když jsem
na stěně objevil slova, která způsobila, že jsem se zastavil, a která mi dala útěchu a sílu. Teď už se nebojím.
Tato slova nikdy nezapomenu.“
Byly to verše, které Caskie vyryl do stěny. Caskieho
modlitba byla vyslyšena. Boží slovo znovu dokázalo
svou oživující sílu.
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3

250

úterý 3 květen

ÚTERÝ
K VĚTEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 20,1-18 · Žalm 7-12

Kristus, náš velikonoční Beránek, byl za nás obětován.

1. Korintským 5,7

jeho obětní smrt se uvedeme do bezpečí před Božím
trestem. Tak jako Izraelita musel vlastní rukou natřít
veřeje a nadpraží, tak jsme také my vyzváni, abychom
použili osobně pro sebe výkupné dílo Pána Ježíše.
Když učiníme tento krok víry, jsme věčně v bezpečí. Už nikdy se nemusíme obávat Božího trestu,
protože Ježíš Kristus ve své smrti zcela naplnil Boží
spravedlivé požadavky na potrestání našich hříchů.
S hlubokou vděčností potom pevně držíme, že jsme
byli vykoupeni „drahou krví Krista jako beránka bez
vady a bez poskvrny“ (1. Petrův 1,19).

Velikonoční beránek
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Bůh ukázal Izraelitům, jak se mohou chránit
před soudem, který postihne všechny prvorozené
v egyptské zemi. Měli zabít beránka a krví pomazat
obě veřeje a nadpraží svých domů. Tím byli v bezpečí, neboť Bůh jim slíbil: „Když uvidím tu krev, pominu
vás a nebude mezi vámi zhoubná pohroma, když budu
bít egyptskou zemi.“ (2. Mojžíšova 12,13)
Tento velikonoční beránek ukazuje na Ježíše Krista. Ten zemřel na kříži pro záchranu hříšných lidí. Ale
nestačí, když to víme. Jen osobní vírou ve Spasitele a

4

středa 4 květen

STŘ EDA
K VĚTEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 21,1-21 · Žalm 3,1-9

Kéž jsou ti příjemná slova mých úst, stejně jako rozjímání
mého srdce, Hospodine, má skálo a můj vykupiteli!

Žalm 19,15

Co mluvíme?

V Listu Efeským nalézáme krátce za sebou dvě
napomenutí ke správnému používání našeho jazyka:
1. „Proto odložte lež a mluvte pravdu každý se svým
bližním.“ (Ef. 4,25) Jako křesťané se máme vyvarovat
každé lži. Nepravdivý výrok často začíná nějakým přeháněním. Nebo stavíme skutečnost do
nesprávného světla a tím podáváme pokřivený
obraz té věci. Vyhýbejme se proto při mluvení
směřováním ke lži.

2. Zároveň jsme vyzýváni, abychom říkali pravdu. Pán
Ježíš tak před námi žil: Dokonce i jeho nepřátelé
museli dosvědčit: „Učiteli, víme, že správně mluvíš
a učíš a nebereš ohled na osobu, ale podle pravdy
učíš Boží cestě.“ (Lukáš 20,21)
3. „Z vašich úst ať nevychází žádné špatné slovo,
nýbrž jen takové, které je dobré k potřebnému
budování, aby dalo milost těm, kdo je slyší.“ (Ef. 4,29)
Špatná slova jsou škodlivá a neužitečná. Vykonávají zlý vliv, protože vedou myšlenky k nevýznamným a negativním věcem. Takových neužitečných
rozhovorů je třeba se vyvarovat.
Namísto toho máme svými slovy druhé křesťany
povzbuzovat ve víře. Také v tom je naším příkladem
Pán Ježíš. V souhlasu s prorockými výpověďmi o
sobě uměl unavené a sklíčené podepírat povzbudivým slovem (Izajáš 50,4).
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5

čtvrtek 5 květen

ČT VRTEK
K VĚTEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 21,22-34 · Žalm 4,1-9

Hle, stojím u dveří a tluču; kdo by uslyšel můj hlas a
otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se
mnou.

Zjevení 3,20

Otevři Mu!

S těmito slovy se Pán Ježíš obrátil k církvi nebo
shromáždění v Laodiceji. Byli to tedy křesťané, nikoli
pohané, jimž musel říci: „Stojím venku.“ Není to dnes
docela podobné? Mnoho lidí se ještě počítá ke křesťanům, ale Pán Ježíš nepřebývá ani v jejich srdcích,
ani nemá žádné slovo v jejich životě.
A tak jako tehdy klepal, tak i dnes prosí o vpuštění. Byl by tak rád, kdybychom Mu otevřeli své srdce.

Nyní možná řekneš: Ale já Ho vlastně vůbec neznám.
Cožpak mám otevřít své nitro nějakému cizinci?
Přesto, že Ho sotva znáš, On zná tebe a tvůj život
dokonale. Ví, jak se ti daří a co potřebuješ, a má také
odpověď na všechny tvé otázky a problémy. Tak rád
by ti pomohl, kdybys jen chtěl a byl ochoten přijmout
jeho pomoc.
Když Mu otevřeš a On k tobě vejde, ukáže ti nejprve své ruce s ranami kříže. Ano, to On učinil pro
tebe! Ve své lásce zemřel na kříži Golgoty také za
tebe a tvé hříchy. Chtěl by tě osvobodit od vin tvého
života. Odpustí ti vše, když Mu vyznáš to, co v tvém
životě bylo chybné a převrácené. Chtěl by ti dát do
srdce pokoj, odpočinek a radost, a nadále jít životem
s tebou. Ano, vyplatí se otevřít Mu, věřit v Něho a
svěřit se Mu!
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6

pátek 6 květen

PÁT E K
K VĚTEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 22,1-12 · Žalm 5,1-6

Předložil jsem ti život a smrt, požehnání a kletbu. Zvol si
život, abys zůstal naživu.
5. Mojžíšova 30,19
Ježíš mu řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo
nepřichází k Otci než skrze mne.“

Jan 14,6

Ve většině případů, kdy se musíme nějak rozhodovat, to nemá žádné dalekosáhlé následky: jaké šaty
si vybereme, jaké auto, místo na dovolenou – naše
budoucnost na tom nezávisí. Významnější už je volba
našeho bydliště a našeho povolání a zvláštní dosah
má volba našeho partnera v manželství. Ale i tato
rozhodnutí se týkají jen naší pozemské budoucnosti.

Ale jak tomu je s volbou, která se týká naší věčné
budoucnosti? Zde je každý vyzýván, aby učinil správné rozhodnutí a zvolil cestu, která vede k věčnému
životu. Bible nám v evangeliu říká, že cesta, která
vede ke zkáze, je prostorná a že po ní jdou mnozí.
Ta druhá cesta, která vede k životu, je zúžená a jen
nemnozí ji nalézají (Matouš 7,13.14).
Široká cesta se sice zdá být snazší. Člověk tam
má četné společníky a omlouvá svá pochybení myšlenkou: „Vždyť to dělají všichni!“ Ale Boží slovo říká
jasně, že tato cesta jde do zatracení.
Ta druhá cesta, která jde přes obrácení se k Bohu
a víru v Ježíše Krista k věčnému životu, je „zúžená“
cesta. Ten, kdo na ni chce vstoupit, musí odložit
zavazadlo, jako je samospravedlnost a pýcha, které
mu brání jít dále. Ale jaké štěstí, že pak dostaneme
jistotu, že se nalézáme na správné cestě, na cestě,
která vede k životu!
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7

sobota 7 květen

S O B O TA
K VĚTEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 22,13-24 · Žalm 5,7-13

Ale já vím, že můj vykupitel žije.

Jób 19,25

Vedle Johanna Sebastiana Bacha (1685-1750)
je Georg Friedrich Händel (1685-1759) považován
za nejvýznamnějšího skladatele pozdního baroka. – Jeho impulzívní charakter dal podnět k mnoha
zvláštním příhodám. Tak prý Händel jednou získal
obraz, který považoval za pravou Rubensovu malbu.
Když znalci potom popřeli pravost obrazu, Händel
prý napsal jednomu uznávanému znalci umění:
„Vážený pane, nedávno jsem získal jednoho nádherného Rubense. Jsou lidé, kteří si dovolují tvrdit,
že ten nádherný obraz je kopie. Pomyslete jen: kopie!
Jaké neslýchané tvrzení! Jsem pevně rozhodnut, že

dalšímu, kdo se to odváží tvrdit, polámu všechna
žebra jedno po druhém. Přijeďte ke mně, prosím, co
možná brzy! Velmi mi záleží na tom, abych uslyšel
vaše upřímné posouzení obrazu!“ – Pohrůžka, kterou
dopis obsahuje, vzbuzuje pochybnosti, zda Händel
skutečně chtěl slyšet „upřímné posouzení“.
A co my? Dokážeme snést nezkreslenou pravdu?
Boží úsudek zní:
„Všichni zhřešili a postrádají Boží slávu,“ potom ale
přichází nabídka jeho milosti: „ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je
v Kristu Ježíši.“ (Římanům 3,23.24)
U nás – na rozdíl od zfalšovaného obrazu – může
být škoda napravena. K tomu musíme nejprve uznat
Boží úsudek a potom přijmout vykoupení, které
nám Bůh nabízí v Ježíši Kristu.
Händelův náhrobek ve Westminster Abtei v Londýně představuje mistra, který ve stáří oslepl. V ruce
drží notový list ze svého slavného oratoria Mesiáš; je
na něm árie „Vím, že můj Vykupitel žije…“
To je vědění, s kterým je možné žít i umírat!
· Dobrá Setba 2022 · www.gbv-dillenburg.de · www.gbv-online.org
259

258

8

neděle 8 květen

NEDĚLE
K VĚTEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 23,1-20 · Žalm 6,1-11

Sousedé a ti, kteří ho vídali dříve, když byl žebrákem, říkali:
„Není to ten, kdo tu sedával a žebral?“ Jedni říkali: ‚Je to
on!‘ Jiní říkali: ‚Není, ale je mu podobný.‘ On říkal: ‚Jsem to
já.‘ Řekli mu tedy: „Jak se otevřely tvé oči?“ On odpověděl:
„Člověk, který se jmenuje Ježíš, udělal bláto, potřel mi oči a
řekl mi: ‚Jdi do Siloe a umyj se.‘ Šel jsem tedy, umyl jsem se a
vidím.“ Řekli mu: „Kde je ten člověk?“ řekl: „Nevím.“

Jan 9,8-12

Myšlenky k Evangeliu Jana

Tady je jeden slepec, který začal vidět. Ježíš, Boží
Poslaný, jej uzdravil. Lidé, kteří znají toho slepého
žebráka, nemohou skrýt své překvapení a údiv.

Neboť jako slepé oči znetvořují obličej člověka, tak
vidící oči působí nyní změnu výrazu obličeje toho
muže.
Sousedé pochybují. Je to skutečně on? Ale tu skutečnost nelze popřít. „Jsem to já.“ Nyní chtějí vědět,
jak se to mohlo stát. Zjevně jim na mysl nepřichází
proroctví proroka Izajáše: „Hle, váš Bůh! Přijde… Tehdy prohlédnou oči slepých.“ (Izajáš 35,4.5) Nyní se toto
proroctví naplnilo v Ježíšovi. On je ten Mesiáš – to
ukazuje toto uzdravení.
Dnes je Kristus v nebi. Posílá své posly k „slepým“,
„otevřít jejich oči, aby se obrátili od tmy do světla, od
moci Satanovy k Bohu, a aby vírou ve mne obdrželi
odpuštění hříchů“ (Skutky 26,18).
Odpověď toho, který předtím byl slepý, je velmi
jasná. Až dosud toho o Ježíšovi sice mnoho nevěděl,
ale to, co ví, prohlašuje s velkou určitostí. – Podobně
se daří lidem, kteří právě prožili obrácení: Mohou
vyprávět o záchraně, ačkoli toho o svém Zachránci
vědí málo.
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9

pondělí 9 květen

PONDĚLÍ
K VĚTEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 24,1-14 · Žalm 7,1-8

Každý však dostane svou vlastní mzdu podle své námahy.
Neboť jsme Boží spolupracovníci.

1. Korintským 3,8.9

U stánku s Biblemi byly na veletrhu nabízeny i kalendáře. Jeden návštěvník toho využil a vzal si jeden
exemplář s sebou domů. Četbou poselství evangelia
byl nakonec přiveden k pokání a uvěřil ve Vykupitele
Ježíše Krista. Kdo byl přitom Pánem použit k záchraně tohoto člověka? Byli to ti, kteří napsali denní texty
kalendáře? Anebo to byl onen muž u stánku, jenž
rozdával kalendáře? Anebo jsou to ti, kteří kalendář
vytiskli, či ti, kteří finančně přispěli, aby mohl být
dáván zadarmo? Anebo jsou to snad všichni ti, kteří

se modlí za práci s literaturou? Odpověď je zřejmá:
všichni.
Až jednou budeme stát před Pánem žně a On
bude rozdílet odměnu, najdou se takoví, kteří dávali
„podle své možnosti, ba i nad možnost“, jako to činili
Makedonští (2. Korintským 8,3). Jiní, jako Epafras, „zápasili na modlitbách“ (Koloským 4,12). Všichni obdrží svou
odplatu.
Proto se nechme my všichni – každý v úkolu, který mu Pán ukázal – povzbudit slovy z 1. Korintským
15,58: „Tak tedy, moji milovaní bratři, buďte pevní a
nepohnutelní, stále se rozhojňujte v Pánově díle, vědouce, že vaše námaha není v Pánu zbytečná.“ Kéž by
nás při svém příchodu nalezl věrné v práci!

· Dobrá Setba 2022 · www.gbv-dillenburg.de · www.gbv-online.org
263

262

10

úterý 10 květen

ÚTERÝ
K VĚTEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 24,15-31 · Žalm 7,9-18

Spravedlivý z víry bude živ.

Římanům 1,17

Co je víra?

Bible vysvětluje, že lidé mohou být zachráněni jen
z víry a že vykoupení jsou v stavu jen z víry vést život,
který se líbí Bohu. A nyní vyvstává otázka: Co Boží
slovo rozumí vírou? Odpověď na to dají tři porovnání:
1. Víra stojí proti viditelnému, kterému člověk nemusí
věřit. Křesťané nežijí „tím, co vidí“, nýbrž „vírou“ (2.
Korintským 5,7). Víra se podobá ruce, která se chápe
neviditelných skutečností neviditelného světa a
činí z nich známé a prožívané skutečnosti.

2. Víra stojí proti skutkům lidí. Ačkoli Bible vícekrát
zdůrazňuje, že dobré skutky jsou důležité pro život víry, přece nemohou být základem, na kterém
lidé stojí před Bohem. Bůh přijímá hříšníky jen na
základě osobní víry ve Vykupitele (Efeským 2,8.9). Po
této víře následují pak dobré skutky.
3. Víra stojí naproti lidskému rozumu. Když například
jde o vykoupení, intelektuální schopnosti nám nepomohou dále. Bůh se neobrací na rozum, nýbrž
vybízí lidi, aby věřili tomu, co On říká. To ovšem
neznamená, že věřící lidé nejsou myslící lidé. Ale
poznání pravdy je následkem víry, nikoli jeho
předpokladem.
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11

středa 11 květen

STŘ EDA
K VĚTEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 24,32-49 · Žalm 8,1-10

Smiřte se s Bohem!

2. Korintským 5,20

Smíření

Ve všedním životě rozumíme „smíření“ asi takto.
Když dva lidé po nějakém sporu opět uzavřou mír,
smíří se. Odstraní to, co je rozdílné, a chtějí se opět
vzájemně snášet.
Vzhledem ke vztahu k Bohu má „smíření“ jiný,
hlubší význam. Nejprve je třeba pevně držet, že Bůh
není nepřítel lidí. Nenese vinu na porušeném vztahu
mezi svými stvořeními a Sebou. Naopak! On miluje
lidi a nechce, aby věčně zahynuli.

My lidé jsme naopak zatížili svůj vztah ke Stvořiteli. Místo abychom Jej ctili a poslouchali jeho směrnice, vzepřeli jsme se proti Němu. V našich srdcích
se pevně usadilo nepřátelství proti Němu.
Naše vzpoura však Boha nezadržela od toho, aby
k nám před asi 2000 lety poslal svého Syna a tímto
způsobem k nám vztáhl ruku ke smíření. Ježíš Kristus
svou smrtí na kříži vytvořil most, po kterém se můžeme vrátit k Bohu. Od té doby nám skrze své posly
říká: „Smiřte se s Bohem!“
Když vírou ve Vykupitele a s vyznáním svých hříchů vstoupíme na tento most a vrátíme se k Bohu,
jsme s Ním smířeni. Vstoupíme do zcela nového
vztahu k Němu: Učiní nás svými dětmi a daruje nám
svoji otcovskou lásku.
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12

čtvrtek 12 květen

ČT VRTEK
K VĚTEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 24,50-67 · Žalm 9,1-10

Byli jste vykoupeni ne pomíjejícími věcmi, stříbrem nebo
zlatem, nýbrž drahou krví Krista jako beránka bez vady a
bez poskvrny.

1. Petrův 1,18.19

Jedna lékařka – misionářka vyprávěla:
Z daleko vzdálené vesnice byla v naší nemocnici
v hlavním městě postupně celá řada žen a dívek. Už
dávno jsem měla přání vyhledat tento malý houf v
jejich bydlišti, ale vždy se mi do cesty postavily překážky.
Po třech letech se mi konečně podařilo můj plán
provést. Ale měla jsem trochu strach: Nezapomněli

ti vesničtí lidé v tom dlouhém mezidobí všechno to,
co se v nemocnici naučili o Ježíšovi, Spasiteli světa?
Obyvatelé vesnice mě přijali s velkou radostí a
shromáždili se kolem mne. Po náležitém pozdravu
jsem se zeptala jedné staré ženy: „Víš ještě to, co ses
u nás naučila?“
„Ne, to už je dávno.“
„Už nevíš, jak Ježíš uzdravoval nemocné?“ – „Ne,
to jsem už dávno zapomněla.“
„Ale o tom slepci, kterému Ježíš otevřel oči, to
ještě víš?“ – „Ne, já už nevím vůbec nic.“
Také už nevíš, jak nasytil stovky hladovějících na
poušti?“ – „Ne, na to si už nemohu vzpomenout.“
„Také už nic nevíš o tom, že Spasitel umřel?“ – „Ó,
to vím!“, zvolala a zářila štěstím, „To vím: Umřel za
mne, dal svou krev za mé hříchy! To nikdy nezapomenu.“

· Dobrá Setba 2022 · www.gbv-dillenburg.de · www.gbv-online.org
269

268

13

pátek 13 květen

PÁT E K
K VĚTEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 25,1-18 · Žalm 9,11-21

A hned přistoupil k Ježíšovi a řekl: „Buď zdráv, Rabbi,“ a
vroucně ho políbil. Ježíš mu řekl: „Příteli, proč jsi přišel?“

Matouš 26,49.50

„Proč jsi přišel?“, řekl Pán Ježíš Judovi Iškariotskému, který přišel s velkým ozbrojeným zástupem lidí, a
chtěli Jej zajmout. Co asi náš Pán pociťoval! V Žalmu
55 o tom mluví prorocky David: „Netupí mě nepřítel;
to bych snesl. Nevyvyšuje se nade mnou ten, kdo mě
nenávidí; před tím bych se ukryl. Ale jsi to ty, člověk
jako já, můj přítel, můj známý, s nímž mě pojila sladká
důvěrnost!“ (Žalm 55,13-15)
Jak Pán tohoto Jidáše po všechen čas snášel!
Vždyť od prvního dne věděl, že tento učedník je

 epravý učedník, ba dokonce zrádce. A přece se
n
Mistr vždy znovu pokoušel dosáhnout jeho svědomí.
Zde jej napomenul naposledy: „Příteli, proč jsi přišel?“
Za 30 stříbrných zradil svého Mistra. Láska k penězům
byla jeho zkázou. „Ti, kdo chtějí být bohatí, upadají
do pokušení a do léčky a do mnoha nerozumných a
škodlivých žádostí, které je vtahují do zkázy a záhuby.
Neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům.“ (1. Timoteovi 6,9.10) Juda nedbal ani této poslední výzvy. A
jaký byl jeho konec? Věčná, temná noc!
Nevím, jak si ty stojíš ve svém nitru k Pánu Ježíši.
Jestliže navenek nedáš nic znát, ale v srdci jsi proti
Němu, ó, pak slyš Jeho slova: „Proč jsi přišel?“ Zastav
se a skloň se před Ním. Ještě k tobě mluví jako k
příteli. Avšak když se ti stane soudcem, pak pro tebe
bude na věky pozdě.
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14

sobota 14 květen

S O B O TA
K VĚTEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 25,19-34 · Žalm 10,1-11

Nevíte, co bude zítra.

Jakubův 4,14

Vážné záležitosti až zítra!

Archias patřil k panovníkům (oligarchům) řeckého
města Théby. V průběhu jednoho radostného svátku v roce 379 před Kristem mu kurýr z Atén přinesl
naléhavý dopis. „Odesílatel tě prosí, aby sis dopis
neprodleně přečetl,“ řekl posel. „Jde o vážné záležitosti!“ Archias se smíchem odpověděl: „Vážné věci
až zítra!“, a vsunul dopis bez otevření pod polštář,
na němž seděl.
Ale toto „zítra“ už Archias neměl prožít. Ještě té
samé noci vnikli do Théb spiklenci a zavraždili ho i
jeho hosty, ještě než byl svátek u konce. Neotevře-

ný dopis však obsahoval varování právě před tímto
spiknutím. – Je to názorný příklad sklonu mnoha lidí
odsouvat nepříjemné věci, ať už jsou jakkoli důležité,
na pozdější dobu!
Také Bůh vyslal „posly“ se zprávami nejvyššího významu. Přitom myslíme na jeho Syna Ježíše Krista, na
Ježíšovy apoštoly a také na proroky Starého zákona.
Jejich poselství nalézáme spolehlivě zaznamenané
v Bibli. Jedná se o Stvořitele a jeho nároky na nás, o
Boží spravedlnost, o zlo v nás, o smrt a o onen svět,
o nebe a o peklo, především ale o Ježíše Krista, Zachránce a Pána.
To vše je pro mnohé nepříjemné. Připomíná jim
to jejich selhání. Proto si myslí: „Vážné věci až zítra!
Dnes půjdeme za normálními úkoly a zábavami,
s nimi máme dost co dělat! Zítra bude ještě dost
času, abychom mysleli na věčnost.“ – Avšak toto myšlení přineslo oligarchovi z Théb zkázu. Proto bychom
měli ten Boží „Dopis“ otevřít a vzít si k srdci dnes!
„Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá
srdce.“ Hebrejům 3,15
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15

neděle 15 květen

NEDĚLE
K VĚTEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 26,1-17 · Žalm 10,12-18

Přivedli toho, který byl dříve slepý, k farizeům. Ten den, kdy
Ježíš udělal bláto a otevřel jeho oči, byla totiž sobota. Proto
se ho i farizeové ptali, jak prohlédl. On jim řekl: „Přiložil mi
bláto na oči, umyl jsem se a vidím.“ Někteří z farizeů říkali:
„Jak by mohl hříšný člověk dělat taková znamení?“ A byl
mezi nimi rozkol. Řekli tedy opět tomu slepému: „Co ty o
něm říkáš, když ti otevřel oči?“ On řekl: „Je to prorok.“

Jan 9,13-17

Myšlenky k Evangeliu Jana

Místo aby se s tím žebrákem radovali z jeho
uzdravení, přivádějí ho sousedé k farizeům. Zřejmě

chtějí vědět, jak je třeba na celý postup nahlížet podle
zákona.
Farizeové nemohou popřít, že Ježíš tomu muži
daroval zrak. Ale činí námitky, protože ten div byl
učiněn v sobotu. Ačkoli to znamení jednoznačně
dokazuje, že Ježíš přišel od Boha, farizeové Jej odmítají na základě svých předsudků. Nemají žádný
cit pro nemocného, chudobu a bídu – a také ne pro
svou vlastní zkaženost. Někteří se ovšem pokoušejí
opatrně protestovat. Možná že přitom byl i Nikodém – farizeus, který jednou v noci přišel k Ježíšovi
s otázkami. Už jednou se vyslovil pro spravedlivé
posouzení (srv. s kap. 3; 7,50.51).
Ten, který se narodil slepý, nyní prohlašuje, že
Ježíš „je prorok“ – tedy „od Boha“ poslaný. Čím více
stojí při pravdě, kterou poznal, tím více roste v poznání Krista – a tím méně ho přijímá svět. Zatím co on
dostává stále více „světla“, klesají Ježíšovi protivníci
do stále hustší tmy.
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16

pondělí 16 květen

PONDĚLÍ
K VĚTEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 26,18-35 · Žalm 11,1-7

Země se bude velmi potácet, jako opilec, bude se klátit
jako strážní budka; těžce na ni dolehne její přestoupení.
Padne a již nepovstane.

Izajáš 24,20

Budoucnost naší planety

V jakém stavu se nalézá dnes tato planeta Země,
která vyšla tak krásná z rukou Stvořitele? Co zůstane
pro ty, kteří na ní budou bydlet zítra?
Stále se ozývají hlasy, které ukazují na nová
nebezpečí a snaží se upozorňovat na vyčerpanost
zdrojů, mluví o přežití lidstva, vyvolávají perspektivu
ekologické katastrofy. Čemu věřit? Koho poslouchat?

Člověk si více či méně uvědomuje, že přírodní rovnováha se každým dnem stále více kazí. Ale nevidí
hroznou mravní nemoc, která kazí společnost. Když si
skutečně uvědomí vzrůst násilí a nemravnosti, pak to
přičítá buď jednotlivcům, nebo nedostatku přísnosti
u představitelů pořádku. Zlo je vskutku mnohem
hlubší, mnohem více rozšířené. Celé lidstvo jím je
zasaženo.
Svými výstřednostmi, svým sobectvím a svým
nedostatkem moudrosti si člověk uřezává větev, na
které sedí. Chtěl žít bez Boha a osvobodit se od všech
omezení. Je se tu co divit, že tento postoj mu přivodí
soud, jehož různá znamení můžeme dnes vidět? Přijměme jejich poselství a připravujme se už dnes na
setkání s Bohem.
„Slyšte, nebesa, naslouchej, země, protože Hospodin promluvil… Jsou-li vaše hříchy jako šarlat, zbělejí
jako sníh, jsou-li rudé jako purpur, budou jako vlna.“
(Izajáš 1,2.18)
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17

úterý 17 květen

ÚTERÝ
K VĚTEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 27,1-29 · Žalm 12,1-9

Ale ty jsi Bůh odpouštějící, milostivý a soucitný, pomalý
k hněvu, hojný v milosrdenství.

Nehemjáš 9,17

Bůh lásky a odpuštění

Vyrůstal jsem v křesťanské rodině a věděl jsem,
že Bůh je. Ale neznal jsem Ho osobně. To, co jsem
o Něm slyšel a četl, bylo u mne čistou rozumovou
vědomostí. Jen zřídka kdy to proniklo do mého srdce. To mě vedlo k životu, který byl charakterizován
pravidly a náboženskými rituály.
V době svých studií jsem se rozhodl, že udělám
kariéru v ekonomice. Vše se zdálo jít výborně. Ale
mé srdce zůstávalo beznadějně prázdné. V této době

jsem poznal svou budoucí ženu. Oslovila mě kvůli
mým náboženským zvyklostem a zeptala se mě, kdo
je tento Ježíš, o kterém jsem mluvil. Proč zemřel?
Jak vstal? Proč nás Bůh miluje? Na tyto otázky jsem
jí nedovedl dát uspokojivé odpovědi. Tak jsme začali
společně číst Bibli a rozprávět o tom, co jsme přečetli.
Boží láska se dotkla jejího srdce. Přijala Pána
Ježíše jako svého osobního Spasitele. Ihned jsem
zpozoroval, jak se její život od základu změnil. To na
mě zapůsobilo.
Nyní našla slova Bible vstup také do mého srdce.
Všiml jsem si, že jsem Boha neznal správně. Nebyl
to přísný Soudce, který předkládá pravidla a vydává
zákony, nýbrž Bůh lásky a odpuštění. Poznal jsem,
že jeho Syn Ježíš Kristus zemřel na kříži také za mne
a za mé hříchy. Tu jsem Mu předal svůj život – a stal
jsem se šťastným.
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18

středa 18 květen

STŘ EDA
K VĚTEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 27,30-46 · Žalm 13,1-6

A hle, dva slepí seděli u cesty; jakmile uslyšeli, že jde
kolem Ježíš, vykřikli: „Smiluj se nad námi, Pane, synu
Davidův!“

Matouš 20,30

Ježíš Kristus jde kolem

Na cestě do Jeruzaléma prochází Spasitel Jerichem. Dva slepí slyší, že jde kolem nich. Chápou
se příležitosti a volají k Němu o slitování. Není to
nadarmo. Ježíš Kristus se zastavuje, nechává je přijít
k sobě a ptá se: „Co chcete, abych vám učinil?“ Oni
odpovídají: „Pane, ať se nám otevřou oči!“ Tu se dotýká jejich očí a uzdravuje je. Plni radosti z toho, že
mohou vidět, jdou za Ním.

V Jerichu je ještě jeden muž, který nechce zmeškat
příležitost vidět Pána Ježíše na jeho cestě: Zacheus,
vrchní celník malé postavy. Protože mu mnoho lidí
zakrývá výhled, vylézá na strom. Když Spasitel přijde
na toto místo, zastavuje se, pohledí na Zachea a říká
mu: „Dnes musím zůstat v tvém domě.“ (Lukáš 19,5) Tu
Zacheus rychle slézá a s radostí přijímá Ježíše Krista.
Také v našem životě jsou chvíle, kdy Spasitel prochází kolem nás. Některým slovem z Bible promluví
k našemu svědomí a ukazuje nám, co jsme dělali
špatně. Představuje se nám sám jako Vykupitel, který
ke shlazení naší viny zemřel na kříži.
Chopíme se příležitosti, která se nám tím naskýtá,
abychom obdrželi odpuštění hříchů? Jsme připraveni
otevřít Pánu Ježíši své srdce, aby mohl v našem životě
převzít vedení?

· Dobrá Setba 2022 · www.gbv-dillenburg.de · www.gbv-online.org
281

280

19

čtvrtek 19 květen

ČT VRTEK
K VĚTEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 28,1-22 · Žalm 14,1-7

Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem
a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako
výkupné za všechny.

1. Timoteovi 2,5.6

Tolerance nebo blahovůle?
V dnešní době je tolerance nebo snášenlivost počítána k nejvyšším ctnostem. Je považována za nezbytný předpoklad pro vzájemné soužití lidí a za prostředek proti fanatismu, předsudkům a znevýhodňování
druhých. A zcela jistě je její protiklad, nesnášenlivost,
příčinou mnoha sporů jak v rodinách, tak i mezi skupinami v lidské společnosti nebo mezi národy.
Ale to asi musejí připustit všichni: Jsme rádi tolerantní v otázkách, které se nás samých dotýkají jen

málo, ale mnohem méně jsme ochotni být snášenliví,
jakmile se věc týká přímo nás. Navíc nikdo nechce být
jen „trpěn“. Raději vidíme, když druzí uznávají naše
přesvědčení nebo náš způsob života za správné.
Jak se Bible vyjadřuje k tomuto tématu? Vyzývá nás,
abychom vůči svému bližnímu byli skutečně pozorní
a „milovali ho jako sebe samého“ (Matouš 19,19). K tomu
patří, že si toho druhého vážíme, nevnucujeme mu svá
přesvědčení a necháme ho činit jeho osobní rozhodnutí. A přece bychom proto neměli být nikterak neutrální nebo lhostejní vůči tomu, co si ten druhý myslí
nebo co dělá, nýbrž přiznávat se k Božím měřítkům.
Tato pravá účast vede nás, věřící křesťany, abychom mluvili o své víře, abychom ji sdíleli s druhými.
Jestliže chceme být s tím pravým Bohem ve spojení
a mít s Ním své věci v pořádku, pak to jde jen skrze
prostředníka Ježíše Krista a skrze víru v Něho. Toto
krajně důležité poselství bychom chtěli jistě dát dále
všem lidem kolem sebe – právě proto, že si jich všech
hluboce vážíme a jsme si vědomi jejich ceny pro Boha.
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20

pátek 20 květen

PÁT E K
K VĚTEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 29,1-14 · Žalm 15,1-5

V noci řekl Pán skrze vidění Pavlovi: „Neboj se, ale mluv a
nemlč, protože já jsem s tebou, a nikdo se tě nedotkne, aby
ti ublížil. Neboť mám mnoho lidu v tomto městě.“

Skutky 18,9.10

Tak jako Pán kdysi povzbudil Pavla ve službě v
Korintu, chce také nám dodat odvahu, abychom
dále konali dílo evangelisty. Možná, že máme strach
vyprávět lidem okolo sebe o Pánu Ježíši. Avšak On k
nám volá: „Neboj se!“ Tak smíme překonat svůj lidský
strach a říkat radostné poselství o spasení dále.
Protože nám dal tento úkol, dává nám také příležitosti, abychom o Něm svědčili. Jak často jsme však

promarnili tu chvíli! – Místo abychom mluvili, mlčeli
jsme. Proto nás Pán vyzývá: „Mluv a nemlč!“
Dále nám zaslibuje: „Já jsem s tebou.“ Možná, že
před námi leží nějaký těžký úkol. Nevíme, jak ho budeme moci splnit. Pak smíme věřit, že Pán jde s námi.
S Ním můžeme problémy překonat.
Ujišťuje nás také o své ochraně. Jsou zlí lidé, kteří
jsou nepřátelé evangelia a chtěli by nám bránit v naší
službě. Pavel to sám mnohokrát zakusil. Ale v Korintu
mu nemohli udělat nic zlého, protože mu Bůh zaslíbil
svoji ochranu.
„Mám mnoho lidu v tomto městě.“ Tím Pán svému
služebníkovi ukázal, že práce pro Něho se vyplatí,
protože má být zachráněno mnoho lidí. I když my
žijeme v době a v zemi, kde jen málo lidí věří v Ježíše Krista, tu přece náš Mistr ví, koho chce skrze naši
snahu ještě zachránit.
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sobota 21 květen

S O B O TA
K VĚTEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 29,15-35 · Žalm 16,1-11

Když však přijde to, co je dokonalé, pomine to, co je
částečné… Neboť nyní vidíme… zastřeně, potom však
uvidíme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, potom
poznám důkladně, jak jsem byl také sám poznán.

1. Korintským 13,10.12

Přes lupu

V jednom muzeu jsem obdivoval velkou olejomalbu. Malý chlapec přistoupil a pro pobavení si
začal prohlížet obraz přes lupu. Tu jsem ho prosil,
aby mi tu malbu popsal. Zase vzal svou lupu a začal
vyjmenovávat mnoho podrobností: Tu stála kytice
květin, tam seděl hezký čermáček … Tímto způsobem

viděl chlapec ale jen podrobnosti obrazu a nezískal
celkový dojem. Nebyl schopen mi říci, co ten obraz
celkově představoval.
Tu jsem mu navrhl, aby trochu poodstoupil a
podíval se na obraz bez lupy. Najednou viděl celou
krajinu, soulad barev a celkové poměry. Předtím
měl jen částečný pohled, nyní viděl celek. Byla to
táž olejomalba, ale popis, který o ní chlapec dal, byl
nyní zcela jiný.
„Nyní poznávám částečně,“ říká apoštol Pavel. Na
zemi vnímáme věci jen po částech, Bůh ale vidí celek.
V modlitbě sdělujeme Bohu své potřeby, a to podle
vidění, které nyní máme. Ale Bůh zná už celý obraz.
A jeho odpověď, plná moudrosti, bere v úvahu i ty
četné prvky, které nám ještě unikají.
Když čteme Bibli, můžeme Boha a jeho myšlenky
poznávat stále lépe. Jedna částečka se spojuje s druhou. Ale teprve až věřící budou u Krista ve slávě,
budou mít dokonalý „celkový pohled“. Na tuto chvíli
se těšíme.
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22

neděle 22 květen

NEDĚLE
K VĚTEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 30,1-24 · Žalm 17,1-7

Židé neuvěřili tomu, že býval slepý a prohlédl, dokud si
nezavolali jeho rodiče a nezeptali se jich: „Je toto váš syn,
o kterém říkáte, že se narodil slepý? Jak to, že nyní vidí?“
Jeho rodiče odpověděli: „Víme, že je to náš syn a že se
narodil slepý. Jak to, že nyní vidí, to nevíme; nevíme také,
kdo otevřel jeho oči. Jeho se zeptejte, je dospělý, ať mluví
sám za sebe.“

Jan 9,18-21

jejich myšlenkového schématu, ačkoli je jednoznačným znamením Mesiáše. Tak to Pán při svém prvním
veřejném vystoupení sám četl z proroka Izajáše:
„Pánův Duch je na mně, protože mne pomazal,…vyhlásit… slepým nabytí zraku.“ (Porovnej Izajáše 35,5; 61,1.2

s Lukášem 4,18.)

Farizeové k tomu berou rodiče. S jejich pomocí se
chtějí pokusit popřít ten div. Doufají snad, že rodiče
ze strachu před nedozírnými následky popřou uzdravení, ke kterému došlo? Pak svého cíle nedosáhli.
Neboť nakonec těm náboženským vůdcům jde o to,
aby lidi vzdálili od Ježíšova vlivu.
Rodiče musejí připustit, že ten uzdravený je jejich
syn. Ale vzpírají se vyslovit nějaký názor o tom, jak
došlo k tomu, že nabyl zrak. Místo aby se v lásce
radovali se svým synem, nechtějí uvést v nebezpečí
svou náboženskou vážnost v synagoze. Tak farizeje
odkazují zase na svého syna.

Myšlenky k Evangeliu Jana
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pondělí 23 květen

PONDĚLÍ
K VĚTEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 30,25-43 · Žalm 17,8-15

Ježíš se otočil, a když uviděl, že jdou za ním, řekl jim: „Co
hledáte?“ A oni mu řekli: „Rabbi,“ což se překládá ‚Učiteli‘,
„kde bydlíš?“

Jan 1,38.39

K čemu je tak všedně vypadající rozhovor zaznamenán v evangeliu? Totéž by se přece mohlo dnes
opakovat tisíckrát při běžných setkáních.
A přece – zde jde o jeden z prvních výroků Ježíše
Krista, o kterých je nám v evangeliích podána zpráva.
A já jsem za tato slova velmi vděčný. Byli tu dva muži,
kteří až do té doby následovali Jana Křtitele. Ale ten
jim ukázal na Ježíše, Božího Syna. A nyní chtějí být
Ježíšovi blízko a následovat Ho.

Velcí lidé naší doby mají stále nedostatek času a
termínů. Když s nimi někdo chce mluvit, musí se často ohlásit dlouho předem. A pak je délka rozhovoru
pravděpodobně také ještě omezena. Ale lidé, kteří
hledají Krista, Božího Syna, najdou jeho plný zájem. –
Snad také hledáte Boha? Pak smíte zcela jistě počítat
s jeho odpovědí!
Ostatně, tito dva muži tehdy byli opatrní lidé.
Nevěřili každé zprávě. Chtěli raději sami získat dojem
z Ježíše Krista, o němž slyšeli velké věci. A Pán s tím
bez jakéhokoli omezení souhlasil, naprosto v opaku
k velkým lidem tohoto světa.
O staletí předtím Bůh při jiné situaci rovněž vyzval
lidi: „Vyzkoušejte mě!“ (Malachiáš 3,10)
Jestliže se chcete obrátit na Boha, zde je vaše
příležitost!
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24

úterý 24 květen

ÚTERÝ
K VĚTEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 31,1-21 · Žalm 18,1-19

Přichází hodina, v níž všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší
jeho hlas a vyjdou. Ti, kdo činili dobře, budou vzkříšeni
k životu, a ti, kdo jednali zle, budou vzkříšeni k soudu.

Jan 5,28.29

Dědeček a jeho dvanáctiletý vnuk procházeli mlčky hřbitovem. Starší muž se rád díval na hroby svých
příbuzných a přátel. Tu a tam se zastavoval, ponořen
v myšlenkách, a četl nápisy na náhrobních kamenech.
Zdálo se, že chlapec také přemýšlí. Náhle položil
svému dědečkovi otázku, která ho zjevně zmátla:
„Dědečku, kde jsou pochováni všichni zlí lidé?“ –
„Proč se mne na to ptáš?“ – „Protože na žádném
z náhrobních kamenů není řečeno, že tito lidé by

udělali něco zlého.“ Starý pán zamumlal něco o úctě
k mrtvým. Avšak zdálo se, že to neuspokojilo ani
chlapce ani jeho samého.
Neměli bychom i my přemýšlet o otázce zlého v
našem životě? Jako lidé nemáme právo rozhlašovat
chyby druhých, protože sami máme dost vlastních
chyb. K tomu Boží slovo říká: „Všichni se odchýlili, společně se stali nepotřebnými, není, kdo by činil dobro,
není ani jeden.“ (Římanům 3,12) Jak se tedy máme vypořádat se svými zlými skutky, abychom jednou mohli
mít podíl na vzkříšení života? Ty domněle dobré
skutky nemohou ty zlé nijak vyvážit. Jen hříchy, které
Bůh odpustil, jsou s konečnou platností odstraněny. –
Proto to skutečně dobré, co člověk může, spočívá v
tom, že vyzná Bohu své hříchy a uvěří v Pána Ježíše,
který přišel, aby zachránil hříšníky. Takovému člověku
Bůh odpustí a osvobodí ho od soudu.
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25

středa 25 květen

STŘ EDA
K VĚTEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 31,22-54 · Žalm 18,20-37

Vždyť jak vysoko jsou nebesa nad zemí, tak mocné je
jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Jak daleko je
východ od západu, tak od nás vzdálil naše přestoupení.

Žalm 103,11.12

Na půdě

Martina byla křesťansky vychovaná, ale pak vedla
život ne podle Boží vůle, nýbrž podle své vlastní vůle.
Dvacet let bez Boha, dvacet zmařených let. Nevěra – rozvod – vězení. Bylo toho tolik, na co se mohla
ohlížet nerada a bez uspokojení.
Jednoho dne našla na půdě Bibli. Vůbec nechtěla
Boha hledat. Ale… Bůh hledal ji! Martina otevřela tu
knihu, a náhodou, jak se domnívala, v ní četla slova:

„Běda umíněným synům, je Hospodinův výrok,
kteří provádějí plán, ale ne ode mne, a vylévají úlitbu,
ale ne podle mého ducha, jen aby vršili hřích na hřích.“
To byl přece její vlastní příběh! Četla dále: „Toto řekl
Panovník Hospodin… v utišení a v důvěře bude vaše
síla. Ale nechtěli jste.“ Celé její nitro volalo: „Ano, Pane,
já chci!“ Pokračovala ve čtení: „Hospodin ti bude velice
milostivý při zvuku tvého úpěnlivého křiku: Jakmile jej
uslyší, odpoví ti.“ (Izajáš 30,1.15.19)
Martina se zastavila, a pak četla ta zvláštní slova
ještě jednou. A ještě na půdě obdržela odpuštění
svých vin. Bůh je přece ochotně dává všem, kteří Mu
vyznají hříchy svého života a s vírou důvěřují v Ježíše
Krista.
Boží odpuštění je dokonalé, konečné a bezpodmínečné pro všechny, kteří se k Němu obrátí.
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26

čtvrtek 26 květen

ČT VRTEK
K VĚTEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 32,1-22 · Žalm 18,38-51

Jakmile uslyšeli o vzkříšení mrtvých, jedni se mu posmívali
a druzí řekli: „Poslechneme si tě o tom ještě jindy.“

Skutky 17,32

Mezi posměchem a zvědavostí se pohybovaly
odpovědi lidí v Aténách, když jim apoštol Pavel zvěstoval evangelium o Ježíši Kristu. Sice cítili, že jim při
jejich mnohobožství něco chybí, neboť jeden z jejich
oltářů byl opatřen nápisem: „Neznámému bohu“.
Když jim však Pavel potom zvěstoval toho pravého
Boha a mluvil o Ježíši Kristu, Soudci světa, tu se uhýbali. Tento Bůh neodpovídal jejich představám.
Mezi posměchem a zvědavostí se i dnes pohybují
odpovědi mnoha lidí na evangelium, a to ze stejné-

ho důvodu. Naše vlastní představy nám často stojí
v cestě.
Ale posměvači by měli pomyslet na to, že Boží
existence nezávisí na tom, zda my Jej chápeme. Jinak
by nebyl pravým Bohem, který stvořil celý vesmír.
Musíme si nechat říci, že Bůh může jednat nadpřirozeně, a také to činí, když se Mu to líbí. Bez víry není
možné k Němu přijít blíže než tehdy Aténští, jejichž
„bohy“ dnes nalézáme v muzeu.
A zvědaví nebo povrchní lidé by si měli uvědomit,
že člověk nemůže s Bohem zacházet podle své nálady. Ten, kdo Ho v pravý čas nevezme vážně, zmešká
spojení. Aténští v každém případě už nikdy neslyšeli
svědectví apoštola Pavla.
Proto by se žádný z našich čtenářů neměl nechat
zadržet lidmi kolem sebe od toho, aby se ptal na
Boha! Najdeme Ho, když čteme Bibli.

· Dobrá Setba 2022 · www.gbv-dillenburg.de · www.gbv-online.org
297

296

27

pátek 27 květen

PÁT E K
K VĚTEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 32,23-33 · Žalm 19,1-7

Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoli dvousečný
meč; proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku
a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce.

Hebrejům 4,12

Bible

Co činí Bibli knihou knih? Je to duchovní síla, kterou vyzařuje, protože k nám v této knize mluví Bůh.
Ať nám skladatel žalmu popisuje své zkušenosti nebo
Pán Ježíš vypráví nějaký příběh či je vysvětlováno
ospravedlnění z víry – čtenář je biblickým textem
osloven.
Někdy před nás Boží slovo staví zrcadlo. V chování nějakého člověka, jehož život je v Bibli vylíčen,

poznáváme sami sebe. Anebo nás zasáhne úsudek,
který Bůh činí o lidech. Jsme-li upřímní, musíme doznat: To se hodí i na mne. Já jsem se stejně tak málo
ptal na Boha a jednal jsem stejně převráceně. Tímto
způsobem apeluje Bůh na naše svědomí, abychom
přivedli svůj život vůči Němu do pořádku.
Ale při čtení Bible dostáváme také hluboký dojem
o Boží dobrotivosti. Jak často On pomohl lidem, kteří
k Němu volali! I když se dostali do těžké situace svým
zaviněním, On je nenechal. Čtyři zprávy o životě Pána
Ježíše a jeho smrti na kříži nám ukazují Boží lásku
zvlášť jasně. Není naše srdce dotčeno, když čteme,
jak Spasitel na kříži dal svůj život za hříšné lidi? Udělal
to, aby každý, kdo v Něho osobně uvěří, byl zachráněn před božským soudem.
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28

sobota 28 květen

S O B O TA
K VĚTEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 33,1-20 · Žalm 19,8-15

Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ‚Nezavraždíš.‘

Matouš 5,21

Někdy slyšíme, jak lidé říkají: „Pokouším se zařídit
si svůj život podle deseti přikázání.“ To je na jednu
stranu dobré, protože tito lidé uznávají Boha a jeho
přikázání. Možná, že ten či onen myslí zvláště na
přikázání: „Nezavraždíš.“ Tu může většina lidí totiž
naštěstí říci: „To jsem ještě nikdy neudělal.“
Ježíš Kristus tehdy vysvětloval svým posluchačům
Boží mravní požadavky. Přitom se ukazovalo, jak
velmi záleží nejen na vnějším skutku, nýbrž také na
smýšlení srdce (kap. 5,21-48). A jako každý hřích, začíná i
zabití v srdci: v době, kdy druzí z toho ještě nemohou
nic pozorovat.

Když například někdo svému bližnímu zlostně
nadává a „ubíjí“ ho slovy, pak se ukazuje, jaké zlé myšlenky o tom druhém jsou v jeho srdci. Tentýž kořen
může nějakého člověka přivést k tomu, že druhého
v hněvu zabije.
Proto vůbec není nedůležité, co si myslíme ve
svém srdci a co říkáme svými ústy. To platí také pro
jiná přikázání. Můžeme se například žádostivými
pohledy dopustit ve svém srdci cizoložství. I na to
Pán poukazuje (v. 28).
Když čteme Ježíšova vysvětlení v souvislosti a
v tomto světle přemýšlíme o svém životě, stává se
zcela jasným: Nikdo to nedokázal! Žádnému z nás se
nepodaří ve všem splnit Boží přikázání. Všichni jsme
se provinili a potřebujeme odpuštění.
Jak je dobré, že nám Bůh v Kristu nabízí odpuštění
a zcela nový život v síle Ducha Svatého!

· Dobrá Setba 2022 · www.gbv-dillenburg.de · www.gbv-online.org
301

300

29

neděle 29 květen

NEDĚLE
K VĚTEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 34,1-31 · Žalm 20,1-10

To řekli jeho rodiče, protože se báli Židů, neboť Židé se již
usnesli, aby ten, kdo by ho vyznal jako Krista, byl vyloučen
ze synagogy. Proto jeho rodiče řekli: ‚Je dospělý, zeptejte
se jeho.‘ Zavolali tedy podruhé toho člověka, který byl
dříve slepý, a řekli mu: „Vzdej slávu Bohu! My víme, že ten
člověk je hříšný.“ On odpověděl: „Nevím, je-li hříšný; jedno
však vím, že jsem byl slepý, a teď vidím.“

Jan 9,22-25

Myšlenky k Evangeliu Jana

Rodiče toho slepého se bojí náboženských vůdců v Izraeli a odkazují je pro každé další zkoumání
na svého syna. „Je dospělý, zeptejte se jeho.“ Tím se

stávají představiteli mnoha vyznávajících křesťanů
v našich dnech: Člověk se sklání prostě před převládajícím názorem nevěřících lidí nebo takových,
kteří jsou k Bibli kritičtí, místo aby sám studoval Bibli
a důvěřoval jí. Naproti tomu ten, kdo má úctu před
Bohem a jeho Slovem, se nenechá lidmi a jejich pohrůžkami zastrašit, když je ve hře pravda.
Uzdravený má vzdát Bohu čest a zároveň souhlasit
s farizeji, že člověk, který způsobil jeho uzdravení, je
hříšník. Ale muž obchází tuto chytrou léčku tím, že
jednoduše opakuje ten jeden bod, který je pro něho
nepohnutelný. Jako schopný generál nepřijímá bitvu
v cizím prostředí, ale chce se nepříteli postavit z vlastního bezpečného postavení, tak se uzdravený vzdává
diskuse, o které cítí, že na ni nestačí.
Tomu se chtějme od toho muže naučit: Když víme,
že Bůh při nás vykonal dílo a my jsme se stali „novými lidmi“, pak bychom o tom měli směle svědčit – i
když vzhledem k inteligenci a vzdělání za mnohým
kritikem víry zaostáváme.
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30

pondělí 30 květen

PONDĚLÍ
K VĚTEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 35,1-29 · Žalm 21,1-14

Ježíš se ujal slova a řekl: Jeden člověk sestupoval
z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičům; ti ho
svlékli, zbili, nechali ho tam polomrtvého a odešli.

Lukáš 10,30

Upadl do rukou lupičům

Svět je Boží stvoření. Ale protože lidé ve své většině nechtějí Bohu sloužit, dostali se do závislosti na
Satanu. Ježíš Kristus nazývá tohoto velkého odpůrce
„vládcem tohoto světa“ (Jan 12,31). Nemusíme se tedy
divit, když ve světě jakoby „upadneme do rukou lupičům“ a utrpíme zranění.
Přitom teď myslíme především na duševní zranění. Mohou to být zranění, ke kterým jsme sami ničím

nepřispěli. Bolestivé zážitky, chybějící náklonnosti
v dětství, prožitá odmítnutí, zneužití, šikana atd. nám
mohou způsobit rány, které s sebou často neseme
velmi dlouhou dobu, protože se těžko uzdravují.
Naše dnešní biblické slovo pochází z příběhu o
„milosrdném Samařanovi“, který vyprávěl Pán Ježíš
Kristus. V něm dále čteme:
„Přistoupil, na jeho rány nalil olej a víno a obvázal
je, položil ho na svého mezka, zavezl do hostince a
postaral se o něj.“ (Lukáš 10,34)
Když tato slova použijeme na sebe, je jasné: Boží
Syn má o nás velký zájem. Laskavě se stará o nás a
o naše zranění.
To nám dává odvahu jít k Němu se všemi svými
ranami, které nám způsobili druzí, a také s těmi, které
jsou následky našeho vlastního zavinění. – On chce
odpustit a uzdravit!
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31

úterý 31. květen

ÚTERÝ
K VĚTEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 36,1-43 · Žalm 22,1-9

Poslali k němu některé z farizeů a herodiánů, aby ho chytili
za slovo. Přišli a řekli mu: Učiteli, víme, že jsi pravdivý
a nedbáš na nikoho, neboť nebereš ohled na postavení
člověka, ale v pravdě učíš cestě Boží.

Marek 12,13.14

Farizeové a herodiáni postupují společně. Je to
pozoruhodná koalice! Neboť farizeové horlí pro
Mojžíšův zákon a náboženské tradice Židů, které byly
v průběhu staletí přidávány, zatím co herodiáni byli
pravděpodobně úředníci tetrarchy Heroda Antipy,
který vládl nad Galileou a Pereou.
Nyní jsou vyslanci obou skupin na cestě se společným posláním. Než přijdou se svou otázkou, která

má Ježíše přivést do rozpaků, lichotí Mu nejprve
slovy našich úvodních veršů. Podívejme se, co říkají
o Pánu Ježíši a jak je to s nimi samými:
1. Oslovují Ho jako „Učitele“, který „v pravdě učí cestě
Boží“. Tím připouštějí, že správně vykládá Starý
zákon. – Na druhé straně to jsou právě farizeové
sami, kteří rozmělňují dobré úmysly Božích přikázání lidskými dodatky nebo je dokonce obracejí
v opak (viz. Matouše 23,23).
2. Uznávají, že Ježíš je „pravdivý“ – to jest upřímný
a že Mu jde o pravdu. Víme: On je ta zosobněná
pravda (viz Jana 14,6). – Na druhé straně jeho protivníci falešně předstírají svou vážnost k Němu. Vždyť
Jej chtějí lstivou otázkou nalákat do pasti.
3. Konstatují, že Ježíš „nebere ohled na postavení člověka“. Tím tedy uznávají jeho nestrannost, s níž „učí
cestě Boží“. – Na druhé straně se celé jejich myšlení
a jednání točí jen kolem moci, vlivu a uznání.
Ano, Ježíš Kristus je pravda, a učí pravdě jako
žádný jiný!
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1

středa 1 červen

STŘ EDA
ČERVEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 37,1-17 · Žalm 22,10-22

Klepe… Otevři mi!

Píseň 5,2
„Hned přijdu!“

To je odpověď, kterou asi slyší všichni rodiče,
když svým dětem dávají nějaký úkol. Často je třeba
zavolat podruhé nebo potřetí, než se skutečně něco
stane. Po prvním „Hned přijdu“ následuje většinou
delší pauza, ve které se neděje vůbec nic. Ptáme
se: Slyšely vůbec to volání? Ano, samozřejmě! Také
vědí, že mají přijít, a proto odpovídají. Ale teď se jim
to nehodí. Proto zůstávají tam, kde jsou, a volajícího
nechávají čekat.

Mnoho lidí se přesně tak chová, když na ně volá
Pán Ježíš: „Pojďte ke mně!“ Když klepe na dveře
jejich srdce, aby mohl vstoupit. Slyší jeho volání a
jeho klepání. Někdy rychle odpovědí: „Hned přijdu!“
Ale potom zůstává vše při starém. Nechají Spasitele
prostě čekat.
Jednou se člověk cítí osloven evangelizačním
letákem nebo biblickým slovem. Jindy je to rozhovor nebo nějaká událost, čím jsme vyburcováni. Ale
nedojde k vědomému rozhodnutí. Čas utíká a brzy
je zase vše zapomenuto. Je něco horšího než tato
nerozhodnost a lhostejnost?
Nevíme, jak dlouho bude Ježíš Kristus ještě volat
a klepat. – Nechcete dnes uposlechnout jeho volání
a otevřít Mu své srdce, dříve než bude pozdě?
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2

čtvrtek 2 červen

ČT VRTEK
ČERVEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 37,18-36 · Žalm 22,23-32

Já jsem Alfa i Omega, praví Pán, Bůh, Ten, který jest, a
který byl, a který přichází, ten Všemohoucí.

Zjevení 1,8

Neboť amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země,
nepomine jediné nejmenší písmeno (jota) ani jedna čárka
ze Zákona, dokud se všechno nestane.

Matouš 5,18

Řecká abeceda

Alfa je první písmeno řecké abecedy, omega je
poslední a jota je nejmenší. Když Pán Ježíš říká: “Já
jsem Alfa i Omega”, pak to je jako kdyby řekl: „Já jsem
A a Z“, a dodává: „první a poslední, počátek i konec”

(Zjevení 22,13).

Bible končí osobním poselstvím Ježíše
Krista, jako kdyby zdůrazňoval: „Já jsem celé Slovo.“
To vede naše myšlenky k počátku Evangelia podle
Jana: „Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a
to Slovo byl Bůh… A Slovo se stalo tělem a přebývalo
mezi námi.“ (Jan 1,1.14) Nebo k Listu Hebrejům: „Bůh…
k nám promluvil v Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož učinil i věky (světy).“ (Hebrejům 1,1.2)
Ježíš Kristus je zároveň nositelem i obsahem zjevení
božské lásky.
Když nyní On jako ztělesněné Slovo vystoupil do
nebe, člověk může nalézt celé Jeho poselství v Bibli.
Ježíš je přítomen na každé stránce svaté knihy; není
možné něco přidat ani něco odejmout od slov této
knihy (Zjevení 22,18.19). Nemůžeme potlačit ani jotu, ani
nejmenší detail. Ať přímo nebo obrazně, vše v Bibli
nám mluví o Tom, jenž je Stvořitelem vesmíru a jenž
bude existovat po jeho zničení. „Já jsem první, já jsem
také poslední.“ (Izaiáš 48,12) „Jsem, který jsem.“ (2. Mojžíšova 3,14) Takový je Ježíš, Boží Syn.
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3

pátek 3 červen

PÁT E K
ČERVEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 38,1-30 · Žalm 23,1-6

A opravdu také pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou
vzácnost poznání Krista Ježíše, svého Pána. Pro něho jsem
se všeho zřekl a pokládám to za odpad, abych získal Krista.

Filipským 3,8

Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista,
který nám požehnal veškerým duchovním požehnáním
v nebeských věcech v Kristu.

Efeským 1,3

Jeden čínský obchodník byl velmi zámožný. Ale
pak se obrátil k Pánu Ježíši a jeho životní poměry
se změnily. Od toho dne se k němu obrátili všichni

příbuzní zády. A také jeho zákazníků stále ubývalo,
takže postupně musel prodat většinu z toho, co měl.
Jednoho dne jej navštívil přítel. Když viděl skromnou chaloupku a malý pozemek, se kterým se nyní
musel spokojit, politoval ho. Ale křesťan mu odpověděl: „Ano, má zahrada je malá – není moc dlouhá,
ani moc široká.“ A pak ukázal prstem k nebi a dodal
s úsměvem: „Je ale velmi vysoká!“ Na zemi téměř
vše ztratil, ale směrem k nebi bylo jeho bohatství
bez hranic.
Tak jako apoštol Pavel, jenž napsal výše citované
verše, i tento muž je příkladem pro všechny, kteří
znají Pána Ježíše jako svého Zachránce. – Jak bychom
reagovali my, kdyby nám mělo být vzato vše, co nám
umožňuje příjemný život? Byli bychom spokojeni s
bohatstvím, které vlastníme v Kristu?
Pán Ježíš řekl Svým učedníkům: „Neshromažďujte
si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde se zloději prokopávají a kradou. Shromažďujte si poklady
v nebi… Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé
srdce.“ (Matouš 6,19-21)
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314

sobota 4 červen

S O B O TA
ČERVEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 39,1-23 · Žalm 24,1-10

Na tvá přikázání nikdy nezapomenu, neboť mi dávají život.

Žalm 119,93

Ty jsi Bůh, tvá slova jsou pravdivá.

2. Samuelova 7,28

Pravda nezávisí ani na počtu těch, kteří ji uznávají,
ani na počtu těch, kteří ji odmítají. Boží slovo je pravda (Jan 17,17), a Ježíš je pravda (Jan 14,6).

***
Bohu nezabrání v uskutečnění jeho zaslíbení ani
moc satana, ani pošetilost lidí.
***

„Milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.“ (Jan
Milost začíná tím, že otevírá cestu pravdě, která
ukáže smutný stav člověka. Bez milosti by člověk z
Boží přítomnosti utekl.
1,17)

***

Potřeby člověka nikdy nevyčerpají zdroje Boží
milosti.
***

Totéž slunce vysušuje hlínu, takže je tvrdá, i rozpouští vosk. Stejným způsobem poselství evangelia
zatvrzuje srdce pyšných a rozpouští srdce pokorných.

***
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Evangelia nám vyprávějí nejen historii Pána Ježíše,
aby nám předala zajímavé skutečnosti; vyprávějí nám
také dobré poselství, schopné přeměnit náš život.

5

neděle 5 červen

NEDĚLE
ČERVEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 40,1-23 · Žalm 25,1-11

Řekli mu: „Co ti učinil? Jak otevřel tvé oči?“ Odpověděl jim:
„Již jsem vám to řekl, a neslyšeli jste. Proč to chcete slyšet
znovu? Chcete se snad i vy stát jeho učedníky?“ Osopili
se na něho a řekli: „Ty jsi jeho učedník, my jsme učedníci
Mojžíšovi. My víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, o tomto
však nevíme, odkud je.“ Ten člověk jim řekl: „To je právě
divné, že vy nevíte, odkud je – a otevřel mi oči.“

Jan 9,26-30

Myšlenky k Evangeliu Jana

Rozčilení vůdcové v Izraeli nechtějí přestat. Protože nemohou popřít, že tomu slepému bylo darováno

vidění, snaží se najít nějakou chybu ve způsobu a
postupu uzdravení. Jednu chybu, jak se domnívají, už
našli: K uzdravení došlo v sobotu. Nyní se ptají dále
na to, „co“ a „jak“ Ježíš učinil.
Avšak ten uzdravený cítí, že tazatelé nejsou upřímní a že hledají další bod, který by mohli napadnout.
Jeho odpověď je pevná a zároveň ironická: „Chcete
se snad i vy stát jeho učedníky?“
Vůdcové se stávají podrážděnými a tupí toho
uzdraveného. Tím se na něm plní Ježíšova slova z kázání na hoře: „Když vás budou tupit a pronásledovat
a mluvit proti vám lživě všecko zlé kvůli mně, jste
blahoslavení.“ (Matouš 5,11)
Uzdravený nechce připustit nic zlého v mluvení
o Ježíši, svém dobrodinci. Rozmluva se vyvíjí k jeho
prospěchu. Žalobci se stahují a odvolávají se na Mojžíše, ale Ježíše, Božího Syna, odmítají.
Ten, kdo Ježíšovi odpírá víru a následování, nikdy
nepozná, kdo a odkud On skutečně je.
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pondělí 6 červen

PONDĚLÍ
ČERVEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 41,1-13 · Žalm 25,12-22

Rozhodl jsem se, že nechci mezi vámi znát nic než Ježíše
Krista, a to toho ukřižovaného… aby vaše víra nebyla
založena na lidské moudrosti, ale na Boží moci.

1. Korintským 2,2.5

Rozum nebo víra

Jeden muž řekl věřícímu křesťanovi: „Jak jen můžete věřit tomu, že skrze krev ukřižovaného člověka
jste obdrželi odpuštění svých hříchů? To je přece
hloupost.“
„Bezpečně,“ odpověděl tento, „to říká i apoštol
Pavel.“
„Tak tedy dost,“ řekl nevěřící, „Pavel a já přece
nejsme zajedno.“

„Pak si přečtěte, co je zde napsáno.“ Křesťan
otevřel svoji Bibli a ukázal na 1. Korintským 1,18. Ten
druhý četl: „Slovo kříže je totiž bláznovstvím těm, kteří
hynou.“ Ano, tady to stálo černé na bílém. Slovo kříže
nemá pro rozum žádnou cenu. – Muž přerušil rozhovor. Byl Božím slovem zasažen více, než na sobě dal
znát. Doma začal číst Bibli, nejprve jen tajně, později
zcela otevřeně.
Nyní pro něho slovo kříže už není bláznovstvím;
neboť nyní zakusil také pravdivost druhé části 1.
Korintským 1,18: „Ale nám, kteří jsme zachraňováni,
je mocí Boží.“ Patřil nyní k těm, kteří jsou vírou zachráněni.
„My však hlásáme Krista ukřižovaného: Židům
pohoršení, pohanům bláznovství, ale těm, kteří jsou
povoláni, Židům i Řekům, Krista – Boží moc a Boží
moudrost.“ (1. Korintským 1,23.24)
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7

úterý 7 červen

ÚTERÝ
ČERVEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 41,14-36 · Žalm 26,1-12

Očistím je od každé jejich viny, kterou proti mně hřešili, a
odpustím všechny jejich viny, kterými proti mně hřešili a
jimiž se proti mně bouřili.

Jeremjáš 33,8

Očištění od hříchů

Čistota a hygiena mají v naší době velkou důležitost. Pravidelně se sprchujeme, myjeme si před
jídlem ruce a čistíme svá obydlí nejlepšími prostředky.
Cítíme se příjemně, když se setkáváme s lidmi, kteří
na sebe dbají, a rádi se zdržujeme v čistých prostorách.
Ale něco nemůžeme setřít žádným mikrovláknem
ani umýt žádným mýdlem: své hříchy! Kolik námahy

si často dáváme, abychom vzali zpět svá slova nebo
napravili své skutky. I když se nám podaří mnohé
před lidmi zmírnit nebo zlepšit, před Bohem zůstávají naše hříchy v celé své ošklivosti. Už před 2500
lety napsal Jeremjáš, Boží prorok: „I když se umyješ
sodou a naděláš si spoustu louhu, poskvrna tvé viny
přede mnou zůstává, je výrok Panovníka Hospodina.“

(Jeremjáš 2,22)

Přesto pro naše hříchy existuje očistný prostředek.
Je jím krev Ježíše Krista, Božího Syna (1. Janův 1,7). Má
schopnost provždy odejmout hříchy od svatých Božích očí.
Bůh ale očekává, že dáme stranou svou pýchu a
otevřeně Mu vyznáme své hříchy. Pak nám může odpustit na základě výkupného díla svého Syna a očistit
nás. Zakusíme, jak pravdivým se pro nás stane slovo
Žalmu: „Umyj mě, a budu nad sníh bělejší.“ (Žalm 51,9)
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8

středa 8 červen

STŘ EDA
ČERVEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 41,37-52 · Žalm 27,1-6

Zachraňte se /Nechte se zachránit/…!

Skutky 2,40

Ve své roční zprávě sdělila rakouská horská záchranná služba, že v roce 2016 bylo v horách této
alpské země zachraňováno 7249 osob. Mezi nimi
bylo 5032 zraněných a 164 mrtvých. Většina mrtvých
ale přitom byla při túrách v lehkém terénu postižena
srdečními příhodami.
Při záchranných činnostech „odpracovalo“ 12600
mužů a žen horské záchranné služby celkem 74221
hodin. Za tuto službu můžeme být jen vděčni – zvláště pokud patříme k zachráněným.

Něčím důležitým ale přispěli také ti zachránění:
Nechali se zachránit! Poznali, že sami už dále nemohou, ale že potřebují pomoc. A potom pomoc
přijali. To je přece samozřejmé, či nikoli? Ale mnoho
lidí je prostě příliš pyšných na to, aby se nechali zachránit – v každém případě když jde o záchranu před
věčnou zkázou.
Jsou lidé, kteří se namáhavě pokoušejí jít dále na
vlastní pěst. Ale tím se jejich situace jen ještě zhoršuje. Navíc jsou v nebezpečí, že zcela promeškají dobu
záchrany. Druhým se nelíbí Zachránce. Raději dále
bloudí podle vlastního dobrozdání, než aby se svěřili
vedení Pána Ježíše Krista. Ale k takovému odmítnutí
nedává Ježíš žádnou příčinu. Vždyť On je Boží Syn,
který se z lásky stal člověkem, aby nás zachránil svou
smírčí smrtí:
„Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné
za mnohé.“ (Marek 10,45)
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9

čtvrtek 9 červen

ČT VRTEK
ČERVEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 41,53-42,8 · Žalm 27,7-14

Když někdo chce přinést Hospodinu jako obětní dar
přídavnou oběť, jeho obětním darem bude jemná mouka.
Vyleje na ni olej a dá na ni kadidlo.

3. Mojžíšova 2,1

Všechny oběti ve Starém zákoně mluví o Pánu Ježíši. Přídavná /suchá/ oběť – jediná nekrvavá oběť –
ukazuje na život našeho Vykupitele. On zde žil jako
pravý člověk. Ve všech okolnostech a zkouškách se
prokázal jako absolutně dokonale zasvěcený Bohu. O
tom mluví přídavná suchá oběť, kterou mohl Izraelita
Bohu přinést.
Jemná mouka připomíná to, že v životě našeho
Pána nebylo nic nevyrovnaného. Žádná vlastnost

jeho lidského charakteru nevystupovala nad ostatní.
U něho bylo vše vyvážené a v souladu. Vidíme u
Něho jak klidnou jemnost, jemnocit, něžnou lásku,
hluboký soucit, tak i rozhodnost v pokušeních, nevoli
nad zlým, pevnost a odhodlanost ve všem poslouchat
Boha.
Jaký protiklad k nám, kteří máme všichni své nápadně vystupující zvláštnosti charakteru!
Olej mluví o Duchu Svatém. Pán Ježíš byl jako
člověk zplozen od Ducha Svatého z Marie. Později byl
pro svoji službu, kterou konal mezi svým lidem, od
Boha pomazán Duchem Svatým (Lukáš 1,35; Skutky 10,38).
Kadidlo mluví o všech mravních výtečnostech
našeho Pána. Když zde žil, vystupovala k Bohu ustavičná libá vůně a On se mohl z tohoto člověka jen
radovat. V Ježíši Kristu bylo vše, co myslel, co říkal a
jak se v okolnostech života choval, v souladu s Božími
myšlenkami. Žil jen k Boží cti. Velebeníhodný Pán!
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10

pátek 10 červen

PÁT E K
ČERVEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 42,9-26 · Žalm 28,1-9

Sám ten Duch spolusvědčí našemu duchu, že jsme děti Boží.

Římanům 8,16 – dle pozn.

Kdo je Boží dítě?

Mnozí lidé věří, že každý člověk je Boží dítě. Bible nám k tomu říká: Všichni lidé jsou sice Božími
stvořeními, ale ne všichni jsou Božími dětmi. Bůh
stvořil všechny lidi, ale pádem do hříchu byl člověk
od Boha oddělen a přišel pod vládu Ďábla. Z Božího
hlediska jsou všichni lidé, pokud se ještě neobrátili
k Bohu, dokonce „mrtví pro svá provinění a pro své
hříchy“ (Efeským 2,1).
Bůh je ale chce všechny zachránit. Proto poslal na
svět svého jednorozeného Syna, Pána Ježíše Krista.

Každý, kdo v Něho uvěří, obdrží odpuštění svých
hříchů, pokoj s Bohem a věčný život. Bůh způsobí v
takovém člověku něco nového, je – tak jak to Bible
nazývá – znovuzrozen. To je nové narození, o kterém mluví Ježíš Kristus v Janu 3.
Nadto každý, kdo pro sebe vírou přijme dobré poselství o Ježíši Kristu a jeho díle smíření, obdrží také
Ducha Svatého. Tato božská Osoba bydlí v každém
věřícím jako „pečeť a závdavek“ pro naplnění Božích
zaslíbení (Efeským 1,13).
A pak mu Duch Svatý sám dává potvrzení, že je
Božím dítětem. Není to tedy žádná domýšlivost, když
věřící křesťan o sobě mluví jako o Božím dítěti.
„Těm, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími
dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno.“ (Jan 1,12)

· Dobrá Setba 2022 · www.gbv-dillenburg.de · www.gbv-online.org
327

326

11

sobota 11 červen

S O B O TA
ČERVEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 42,27-38 · Žalm 29,1-11

Hle, nyní je nanejvýš vítaný čas, hle, nyní je den záchrany.

2. Korintským 6,2

Poslední lhůta

Ve všedním životě jsme stále konfrontováni s termíny, které je třeba dodržet: zaplatit účty, obnovit
licence, podat daňové přiznání atd. Některé termíny
jsou důležitější než druhé, některé mohou být prodlouženy, jiné ne.
Jeden termín má však nejvyšší důležitost. Jeho čas
proběhne, když opustíme zemi. Bible říká: „Je lidem
uloženo jednou zemřít a potom bude soud.“ (Hebrejům
9,27) Ten, kdo zemře nesmířen s Bohem, si bere své
viny s sebou a bude odsouzen k věčnému trestu.

Smrtí tedy končí lhůta, ve které můžeme dát svůj
život s Bohem do pořádku. Proto je nanejvýš důležité, abychom se k Němu obrátili a vyznali Mu své
hříchy. Kdo z nás ví, zda bude zítra ještě žít?
V Lukáši 12 vypráví Ježíš Kristus příběh o jednom
bohatém muži, který myslel jen na nynější život.
Přitom nechal proběhnout lhůtu, kterou měl, aby se
postaral o svou nesmrtelnou duši. Zcela neočekávaně mu Bůh oznámil: „Blázne! Ještě této noci si od
tebe vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi připravil?“

(Lukáš 12,20)

Jsi připraven setkat se s Bohem? Jestliže ne, pak
se dnes obrať k Ježíši Kristus a přijmi Ho za svého
osobního Zachránce. Věř, že dal na kříži svůj život ke
shlazení tvých vin.
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12

neděle 12 červen

NEDĚLE
ČERVEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 43,1-15 · Žalm 30,1-13

„Víme, že hříšníky Bůh neslyší; kdo je však zbožný a činí jeho
vůli, toho slyší. Od pradávna nebylo slýcháno, že by někdo
otevřel oči člověka slepého od narození. Kdyby tento člověk
nebyl od Boha, nemohl by dělat nic.“ Řekli mu: „Celý ses
v hříších narodil, a nás chceš poučovat?“ A vyhnali ho ven.

Jan 9,31-34

Myšlenky k Evangeliu Jana

Žebrák, jemuž byly otevřeny oči, rozumí božské
pravdě více než židovští učenci, kteří se vydávají za
„Mojžíšovy učedníky“. Domnívají se, že vědí, že Ježíš
je hříšník (v. 24). On se naproti tomu odvolává na Svaté
písmo. Pravděpodobně se Pán při uzdravení modlil

k Bohu. Proto se uzdravený odvolává na slova Bible,
jako Přísloví 15,29: „Hospodin je daleko od ničemů, ale
modlitbu spravedlivých vyslyší.“ To vědí sice i farizeové, ale ani v nejmenším na to nechtějí myslet.
Jak nelogická se ukazuje nevěra! Od začátku světa
tu ještě nikdy nebyl takový div, a přece se tvrdí, že
ten dobrodinec je hříšník. „Kdyby tento člověk nebyl
od Boha, nemohl by dělat nic,“ odpovídá muž. Jeho
prostá víra vede ke správnému závěru: Ježíš je poslaný „od Boha“.
Náboženští vůdcové nemohou ani popřít skutečnosti, ani vyvrátit závěry tohoto muže. Protože
jsou příliš pyšní na to, aby přijali pravdu od prostého
a neučeného člověka, vyhánějí jej ven. – Ježíš dal
jasně zápornou odpověď na otázku, zda slepota je
vždy důkazem toho, že tu je nějaký zlý hřích, avšak
právě tuto neudržitelnou výčitku používají nyní jeho
nepřátelé, aby potupili a vyhnali toho uzdraveného.
Ten, kdo se přizná k Ježíši Kristu, musí sice počítat
s tím, že bude vystrčen stranou; ale zároveň smí počítat s Ježíšovou pomocí.
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13

pondělí 13 červen

PONDĚLÍ
ČERVEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 43,16-34 · Žalm 31,1-9

Opravdu velkým pramenem zisku je totiž zbožnost, která
se spokojí s tím, co má.

1. Timoteovi 6,6

Návštěva v domově pro staré lidi nás někdy stojí
přemáhání. Jak ji nebo jeho zastihnu? Má můj dárek
smysl? Možná, že se to dnes vůbec nehodí. – Neměl
bych návštěvu raději odložit?
Také za tím trochu vězí strach. Čím jsem starší,
tím blíže je také pro mne pravděpodobnost, že budu
sám čekat v domově na návštěvu. Neboť tam čekají
všichni a mají radost, když si na ně někdo vzpomene.
Mezi ně patří i Božena, kterou jdu navštívit. Svým
radostným, spokojeným zjevem usnadňuje návštěvu.

Ano, rozhodnutí pro domov není lehké. Dříve pro ni
nebyla žádná práce příliš těžká. Všude ji potřebovali.
Avšak potom přišlo jedno omezení za druhým, až se
nakonec už nemohla sama o sebe postarat. Nebyl tu
nikdo, kdo by o ni mohl pečovat. Co jí zbývalo?
„Víš, neprovdaná žena nemůže nic jiného čekat,“
říká. „Ten, kdo má děti, musí někdy žít s velkým
zklamáním, že se o něho nikdo nestará. Já to mám
lepší. Nemusím čekat na návštěvu. A přesto někteří
přicházejí. – Pak je to zvláštní radost!“
Božena je spokojená. To s ulehčením konstatuji.
A žasnu, že tu je ještě více: Je za všechno vděčná!
Vděčná, že smí pomáhat při malých domácích pracích, které vždy patřily k jejímu životu. A potom mne
celá rozzářená vede k oknu: „Podívej se, vidím měsíc
a hvězdy. Samozřejmě že v noci nezatahuji rolety!“
Tento výhled ve svém malém bytě ve starém městě nikdy neměla. Božena je šťastná, že ve své poslední životní fázi jí mocná nebeská světla připomínají
Stvořitele, který je její Bůh a její Otec.
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14

úterý 14 červen

ÚTERÝ
ČERVEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 44,1-17 · Žalm 31,10-17

Připomenul jsem si tu upřímnou víru, která je v tobě; ta
nejprve přebývala v tvé babičce Loidě a v tvé matce Eunice
a jsem přesvědčen, že přebývá i v tobě.
Od dětství přece znáš svatá Písma, jež ti mohou dát
moudrost k záchraně skrze víru, která je v Kristu Ježíši.

2. Timoteovi 1,5; 3,15

Některým křesťanům se dařilo podobně jako Timoteovi. Doma vyrostli se svatým Písmem. V životě
svých rodičů a prarodičů mohli poznat, že jejich víra
je opravdová, a zjistili, že víra v Bibli jim dávala vnitřní
pokoj a hluboké štěstí a pomáhala jim překonávat i
ty nejtěžší životní okolnosti.
Jiní byli k Bibli přivedeni věrohodným svědectvím
přátel nebo kolegů. – Avšak pro všechny přišla chvíle,
kdy se už nemohli spokojit se svědectvím svých rodičů nebo přátel, ale museli mít jistotu sami pro sebe,
jak to je s Biblí a s Ježíšem a s jejich vztahy k Němu.
A potom prožili podobnou věc jako lidé ze Sychar
(Jan 4,39-42). Ti nejprve uvěřili udivujícímu vyprávění
jedné ženy, která se setkala s Ježíšem. Potom ale
poznali Ježíše osobně a tehdy řekli: „Teď už věříme ne
pro to, co jsi říkala ty, ale sami jsme ho slyšeli a víme,
že toto je skutečně Zachránce světa.“
/dokončení zítra/

Věřit Bibli – proč? (1)
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Někteří naši čtenáři se mohou ptát, proč tak
mnozí křesťané neomezeně důvěřují Bibli. Staré náboženské tradice jsou přece také v jiných světových
názorech. – Na to jsou různé odpovědi.

15

středa 15 červen

STŘ EDA
ČERVEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 44,18-34 · Žalm 31,18-25

Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoli dvousečný
meč; proniká až do rozdělení duše a ducha.

Hebrejům 4,12

Věřit Bibli – proč? (2)

Když jsme přijali Ježíše Krista do svého života
jako Zachránce a Pána, znali jsme už něco z obsahu
a poselství Bible. Nebyly to logické důkazy, které
tehdy způsobily, že jsme uvěřili Bibli. Když někdo
cítí ostří čepele, nepotřebuje přece také žádný
formální „důkaz“ pro to, že meč je skutečně meč.
A někdo, kdo stojí v jasném slunečním světle, se
přece nemusí nejprve ujišťovat o tom, že slunce
skutečně existuje.

Poselství Bible zasáhlo naše srdce a svědomí.
Skrze vyprávění Evangelií jsme byli přitahováni Ježíšovou láskou, s níž On jednal s hříšnými lidmi, kteří
k Němu přicházeli. Cítili jsme, že i my Mu můžeme
důvěřovat.
Boží slovo odkrylo hříchy našeho života a ukázalo
nám, že si sami nemůžeme pomoci. Naše svědomí
muselo dát Bibli za pravdu: její úsudek o hříšných
lidech je pravdivý.
Bible nám potom ukázala cestu k záchraně a také
Zachránce samého. A když jsme vyznali Bohu své
viny a vírou přijali do svého života jeho Syna, stali
jsme se svobodnými. Pak jsme znovu zakusili, že
biblické poselství je spolehlivé.
Ve svém životě jako křesťanů jsme pak stále znovu zjišťovali, že když se řídíme podle měřítek Bible,
spočívá na tom Boží požehnání. A také jsme zakusili,
že zaslíbení Bible se plní: Bůh své děti nikdy nenechá.
Proto můžeme každému dosvědčit: Bible je Boží
slovo; je pravda.
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16

čtvrtek 16 červen

ČT VRTEK
ČERVEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 45,1-15 · Žalm 32,1-5

To Slovo bylo Bůh… V něm byl život a ten život byl světlo lidí.
A to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.
Jan 1,1.4.5
Tvé slovo je lampou pro mé nohy, je světlem na mé stezce.

Žalm 119,105

Majáky

Maják v Alexandrii, se svými 135 metry výšky, největší ve starověku, zařazený mezi sedm divů světa,
vedl námořníky podél nebezpečného egyptského
pobřeží, kde nejsou jiné orientační body, po šestnáct
století. Spatřit jeho signály a řídit se jimi znamenalo
vrátit se v pořádku do přístavu. Mnoho dalších majáků ve světě hrálo tuto roli na nejrůznějších pobřežích.

Ale slovo „maják“ se používá také v přeneseném
smyslu k označení toho, co může vést, osvětlovat,
signalizovat úskalí. V každodenním životě úskalí nechybějí. Jak je rozeznat?
„Když se kolem mne klade tma, tu Boží slovo ukazuje jako zapálená pochodeň moji cestu a osvětluje
mé kroky. A praktická dobrodiní Svatých písem nás
chtějí vést v našem každodenním jednání. Šťastný
je ten člověk, který si osobně přivlastní Boží slovo
a užívá je v praxi jako utěšitele a rádce, jako lampu
pro své nohy.“
Tato slova Charlese Spurgeona v 19. století jsou
stále aktuální. Čtenáři, možná, že máš dojem, že jsi
zmítán na oceánu nesnází. Bouře života přicházejí
jedna po druhé, aniž by tě přitom vedlo nějaké světlo. Boží slovo, Bible, je zároveň mapou, kompasem i
majákem. Číst je bez předsudků ti zjeví Osobu živého
Boha, Boha, který zachraňuje. Jde naproti těm, kteří
Jej hledají s upřímností. Chce osvětlit jejich život, tvůj
život, pokud si to přeješ.
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17

pátek 17 červen

PÁT E K
ČERVEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 45,16-28 · Žalm 32,6-11

Co tedy mám udělat s Ježíšem, zvaným Kristus?

Matouš 27,22

Ježíš k nim opět promluvil: „Já jsem světlo světa. Kdo mne
následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“

Jan 8,12

Co učiním s Ježíšem?
Jan 18, 33-38
V roce 1961 byl v římském divadle v Cesareji
přímořské (Cesarea maritima) nalezen podstavec,
který nesl jméno Tiberia a Pontského Piláta. Je nyní
v Jeruzalémě. Na něm čteme: … TIBERIVM… (Tiberius)
[PONT]IVS PILATVS… (Pontský Pilát) [PRAEF] ECTUS
IVDA… (místodržící Judeje).

Existence Piláta není tedy dotvrzena jen Biblí.
Ostatně, Josephus Flavius a Tacitus se o něm zmiňují jako o někom, kdo byl krutý a cynický. Pilát byl
římský místodržící v Judeji od roku 26 do roku 36. To
on odsoudil Ježíše k smrti. Přestože věděl, že Ježíš je
nevinný a že mu Jej vydali ze žárlivosti (Marek 15,10). Ale
měl strach ze zástupu, možná i strach z toho, že ztratí
své místo. Dal přednost tomu, že umlčel své svědomí
a vydal na smrt nevinného.
My nejsme v Pilátově postavení, ale i my všichni
musíme odpovědět na otázku, kterou položil: „Co
mám udělat s Ježíšem?“ Není to otázka podřadná,
je to ústřední otázka pro každého člověka, pro vás i
pro mne. Vskutku, Ježíš nebyl jen někdo moudrý, On
je Ten, který byl oznámený ve Starém zákoně a který
měl přijít pro dobro lidí. Je Boží Syn.
„Co učiním s Ježíšem?“ V základě jsou jen dvě
možné odpovědi. Buď se jako Pilát vyhnu otázce a
nakonec Ježíše odmítnu. Anebo přijmu Ježíše tím, že
se Mu svěřím. Tehdy se vše změní: smysl života pro
přítomnost i pro věčnost.
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18

sobota 18 červen

S O B O TA
ČERVEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 46,1-34 · Žalm 33,1-11

Čiňte pokání a věřte evangeliu

Marek 1,15

Činit pokání

Co má Bůh na mysli, když volá lidi k pokání? Mají
vykonávat nějaká kajícnická cvičení nebo nějakým
způsobem odpykávat své zlé činy? Ne, pokání v biblickém smyslu znamená změnu smýšlení. Jde o to,
abychom opravili svůj způsob myšlení o Bohu, o
nás samých a o tom, co jsme udělali. Máme říci ano
k Božímu úsudku, který nám podává v Bibli. K tomu
tři příklady:
1. Pokud si myslíme, že Bůh je proti nám, myslíme to
špatně. V Listu Římanům 5,8 totiž čteme: „Bůh však

projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás
zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“ Bůh to s námi
myslí dobře, neboť za nás dal svého Syna na smrt.
2. Možná, že si myslíme, že máme dobré jádro a že
jsme jen byli ke špatným věcem vedeni zlem ve
svém okolí. Ale Boží slovo nás poučuje, že tomu je
jinak: „Srdce je lstivé nade vše, je nevyléčitelné. Kdo
mu porozumí?“ (Jeremjáš 17,9)
3. Máme sklon k tomu, abychom ty zlé věci ve svém
životě zlehčovali. Avšak když posoudíme své činy
podle Bible, vypadá to jinak: „Lidé jednají zvráceně,
páchají špatnosti. Není, kdo by činil dobro.“ (Žalm 53,2)
Jsme ochotni činit tímto způsobem pokání a myslet jinak než doposud? Pak nám Bůh ukáže cestu, na
které můžeme uvést svůj vztah k Němu do pořádku.
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19

neděle 19 červen

NEDĚLE
ČERVEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 47,1-12 · Žalm 33,12-22

Ježíš uslyšel, že ho vyhnali, nalezl ho a řekl: „Ty věříš
v Syna Božího?“ On odpověděl: „A kdo to je, Pane,
abych v něho mohl věřit?“ Ježíš mu řekl: „Viděl jsi ho;
je to ten, kdo s tebou mluví.“ On řekl: „Věřím, Pane.“
A poklonil se mu.

Jan 9,35-38 – dle poznámky

Myšlenky k Evangeliu Jana

Pro své neohrožené přiznání k Ježíši Kristu je ten
uzdravený muž rabíny vyvržen; nehodí se do jejich
systému učení. Avšak jakoby přistává do náruče Božího Syna. Když byl slepý, Pán jej nalezl, aby mu dal
zrak. Nyní ho Ježíš nalézá v jeho osamění, aby jej

uvedl do nejlepšího společenství, které člověk může
prožít: do společenství s Božím Synem samotným.
„Ty věříš v Syna Božího?“ Tato otázka se až dodnes
obrací ke všem lidem a vyžaduje jasnou odpověď.
„Kdo v něho věří, není souzen, kdo však nevěří, již je
odsouzen.“ (Jan 3,18)
Uzdravený ukazuje plnou připravenost věřit v Božího Syna, když mu Ho jen ukáže. A pak mu je představen. Je to působivé: „Člověk, který se jmenuje Ježíš“
(v. 11), je tedy nejen prorok, nýbrž je zároveň Boží Syn!
Jako Boží Syn je božská Osoba a oprávněně a právem
předmět víry a velebení. Tak čteme, že ten uzdravený
se Mu poklonil.
Jaký pohnutý příběh: Muž, který byl kdysi slepý a
žebral, nyní věří v Ježíše a ctí Ho jako Božího Syna. Je
to duchovní příběh: z temného stavu lidských myšlenek a žádostí bez orientace – k jasnému světlu Boží
pravdy, která má za střed Božího Syna. Příběh, který
se ještě mnohokrát opakoval, a doufejme, že se ještě
mnohokrát bude opakovat.
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20

pondělí 20 červen

PONDĚLÍ
ČERVEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 47,13-26 · Žalm 34,1-11

Bloudili pouští, pustou krajinou, cestu do města kde by
mohli sídlit, však nenalezli. Hladověli a žíznili, klesali na
duši.

Žalm 107.4.5

Téměř na konci přišel začátek (1)

Petr vypráví:
Skončím! – Tak jsem si to myslel v 16 letech.
Skončím, ale jak? Střelné zbraně moji rodiče neměli,
prášky na spaní také ne. Podřezat si žíly také nešlo.
Kromě toho, že to je velmi bolestivé, trvá vykrvácení
příliš dlouho. Mohl bych možná být zachráněn, což
jsem nechtěl v žádném případě. Tedy – jak jsem měl
ukončit svůj život?

Po celé měsíce kroužily mé myšlenky kolem tohoto tématu. Ale konečné rozhodnutí pro mě bylo
pevné: Nechtěl jsem už žít. Už více let předtím jsem
se stahoval sám do sebe. Styky jsem omezil na nejnutnější. Nějak jsem fungoval. Kromě toho mi mé
knihy nabízely možnost útěku z reality, který žádný
nezpochybňoval. Tak jsem přečetl (téměř) vše, co mi
přišlo pod ruku.
Už několik let jsem měl také vlastní Bibli. Odkud
ji mám, to už ani nevím. Nyní, v 16 letech a s mými
myšlenkami na sebevraždu tu byla tato Bible stále
ještě nepřečtená v mé knihovničce. Až do doby, kdy
jsem už neměl žádné knihy, které bych ještě mohl
číst, kromě této Bible. Vzal jsem si ji a začal ji číst.
Když člověk začne v Novém zákoně s Matoušem
1, mohou být už tyto „příběhy o zplození“ trochu
odstrašující. Některá jména jsem znal z vyučování
náboženství a z konfirmačních cvičení: Mojžíš, David,
Abraham. Přesto jsem četl dále, celý Nový zákon. A
potom Žalmy a Přísloví.
/dokončení zítra/
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21

úterý 21 červen

ÚTERÝ
ČERVEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 47,27-48,7 · Žalm 34,12-23

Hladověli a žíznili, klesali na duši. Když ale ve své duši
úpěnlivě volali k Hospodinu, vysvobozoval je z jejich
úzkostí a vedl je přímou cestou, až přišli do města, kde
mohli sídlit.

Žalm 107,5-7

Téměř na konci přišel začátek (2)

Když jsem četl Nový zákon, neoslovil mě žádný
určitý verš. Byla to skutečně celá kniha, celý obsah,
její téma. Tak jsem ho četl ještě jednou. Při druhém
čtení jsem si podtrhl verše, kterým jsem nejen rozuměl, nýbrž které mi také něco říkaly. Verše, které
člověku slibují věčný život. Verše, které varují před

Božím soudem. Tyto verše mi ukazovaly, jaký člověk
skutečně jsem: hříšník, který si opravdu nezasluhoval žít. Ale to nebylo všechno: Četl jsem také verše,
které ukazovaly, že Ježíš zemřel právě za mne a vstal
z mrtvých.
Pročetl jsem tuto Bibli potřetí – rovněž zcela od
začátku až do konce, potřetí během jednoho roku.
S tímto Bohem jsem chtěl žít dále, tomuto Ježíšovi
jsem chtěl cele patřit. A tak jsem si v 17 letech jednoho večera klekl před svým lůžkem, vyprávěl jsem
Bohu to vše ze svého života, co On už vlastně věděl,
a prosil jsem Ježíše Krista o to, aby byl Pánem nad
mým životem. Od té doby – bylo to před více než 30
lety – patří můj život Jemu. Myšlenky na sebevraždu
pak již pro mne nebyly a nejsou žádným tématem.
Můj život nepatří mně, nýbrž Jemu.
Bible pro mě není vůbec stará kniha. Vím, co mají
na mysli lidé, kteří říkají: Bible je Boží dopis pro nás.
Přesto je pro mne mnohem více než Boží dopis, který
byl napsaný někdy před dlouhou dobou. Je pro mě
aktuální Boží řečí do mého života.
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22

středa 22 červen

STŘ EDA
ČERVEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 48,8-22 · Žalm 35,1-10

Neboť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty
vyšší než cesty vaše a má myšlení vyšší než myšlení vaše.

Izajáš 55,9

Záhadné cesty

Když se náš syn začal učit čínsky, velmi jsem se o
to zajímal. Prohlížel jsem si jeho učebnici a naslouchal
jsem mu, když formuloval jednotlivé věty. Ale připadlo mi zatěžko poznávat souvislost mezi napsanými
znaky a mluvenými slovy. Čínská řeč se mi zdála být
neuvěřitelně těžká – naprosto nesrozumitelná.
Někdy máme podobné pocity, když přemýšlíme
o Božím jednání. Rádi bychom rozuměli Božím cestám s námi. Ale ty jsou pro nás často hádankou a

nepochopitelné. Ptáme se, proč Bůh v našem životě
dopouští určité události, a nenalézáme odpověď.
Také Jób nenašel vysvětlení pro utrpení, které ho
zasáhlo. Na své otázky nedostal přímou odpověď.
Když se mu Bůh představil ve své vznešenosti a velikosti, Jób došel k závěru: „Vím, že dokážeš cokoliv
a žádný plán pro tebe není nemožný. Kdo že je tento
člověk, který bez rozmyslu zakrývá radu? Jistě, povídal
jsem o něčem, co nikdy nepochopím. Ve srovnání se
mnou jsou to obdivuhodné věci a nemohu je poznat.“
(Jób 42,2.3) Tak se před Bohem ztišil a přijal to, že konání Všemohoucího nemůže pochopit.
K tomuto bodu by Pán chtěl vést i nás. Ačkoli jeho
cesty převyšují naši schopnost chápání, chtějme pevně držet, že On s námi vždy jedná v lásce.
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23

čtvrtek 23 červen

ČT VRTEK
ČERVEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 49,1-18 · Žalm 35,11-18

Aby vaše víra nebyla založena na lidské moudrosti, ale na
Boží moci.
1. Korintským 2,5
Vím, komu jsem uvěřil.

2. Timoteovi 1,12

Cesta, která vede do nebe

Bůh ji vyznačil a žádná jiná cesta tam nevede.
Slova Pána Ježíše to říkají: „Já jsem ta Cesta,… Nikdo
nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14,6) Naše hříchy
nám zapovídají přístup k Bohu. Je třeba, aby za ně
bylo učiněno smíření dokonalou obětí podle Božích
požadavků. Po celou dobu historie lidstva Bůh nenašel mezi lidmi nikoho, kdo by byl bez hříchu a mohl

se stát smírčí obětí. „Když však přišla plnost času,
vyslal Bůh svého Syna“, aby nás vykoupil (Galatským
4,4). V ceně oběti svého Syna Bůh nyní zachraňuje ty,
kteří uznají, že jsou provinilí, a věří v Pána Ježíše. A
On zachraňuje jen ty.
Cesta je prostá, ale lidé chtěli zavést své vlastní
myšlenky a říkají: „To je pravda, Kristus je cesta, ale
nemůžete jít přímo k Němu, je třeba nejprve snažně
prosit svaté. A potom, uklidněte se; po smrti skrze
modlitby a oběti pozůstalí dosáhnou na Bohu, že vám
otevře své nebe!“
Nikoli, Boží slovo odmítá takové úvahy: Je jen
jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi,
„člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné
za všechny“ (1. Timoteovi 2,5.6). A: „Nikdo nevykoupí ani
bratra, člověk Bohu za sebe nedá výkupné.“ (Žalm 49,8)
Jen v Ježíši najdete pokoj s Bohem, neboť „v nikom
jiném není záchrana“ (Skutky ap. 4,12).
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24

pátek 24 červen

PÁT E K
ČERVEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 49,19-33 · Žalm 35,19-28

„Nebe a země pominou, ale má slova jistě nepominou.“

Matouš 24,35

Cožpak není mé slovo jako oheň, je Hospodinův výrok,
a jako kladivo, které tříští skálu?

Jeremjáš 23,29

Rušitel zábavy

„Je něco, co kazí všechnu mou zábavu, co mne
pronásleduje jako ustavičný rušitel zábavy,“ přiznal
jeden nevěřící svému příteli. „Víš, co to je? Nedokážu od sebe zahnat tuto myšlenku: Co když Bible má
přece jen pravdu!“

Profesor filozofie, který ve svých přednáškách i v
soukromí nevynechal jedinou příležitost k napadení
Svatých písem, byl jednoho dne dotázán svým studentem: „Pane, nemyslíte, že dáváte Bibli přílišnou
důležitost, když se ji ustavičně pokoušíte vyvrátit?
Proč ji nenecháte na pokoji?“ – „Protože ona mne
nenechá na pokoji,“ uznal filozof.
Co působí neklid materialistovi i intelektuálovi,
tomu, jenž chce užívat života, stejně jako tomu, který
je kovaný ve svých názorech ohledně náboženství?
Je to perspektiva soudu, oznámeného Božím slovem.
Jako Damoklův meč, zavěšený nad jeho hlavou, se
tento soud vznáší nad všemi radostmi člověka. Odsuzuje jeho minulost, kalí jeho přítomnost, ohrožuje
jeho budoucnost. A člověk, místo aby dal svůj život
do pořádku, se snaží zbavit tohoto nepříjemného
svědka, jímž je Bible. Buď se staví proti ní, anebo ji
zesměšňuje. Ale… co když je vyjádřením pravdy? Pro
všechny, kteří se poddali její přitažlivosti, kteří se před
ní sklonili, se stala zdrojem světla, lásky a pokoje,
zjevením Boha samého.
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25

sobota 25 červen

S O B O TA
ČERVEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 50,1-14 · Žalm 36,1-13

Ale oni jednali povýšeně, neuposlechli tvé příkazy a hřešili
proti tvým nařízením… Obrátili se však vzpurně zády,
zatvrdili svou šíji a neposlouchali.
Nehemjáš 9,29
Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům
v prorocích, na konci těchto dnů k nám mluvil v Synu.

Hebrejům 1,1.2

Bůh mluví… Posloucháme?

Lstivé a nevyléčitelné, takové je lidské srdce (JeremAť k němu Bůh mluví o soudu, anebo ať mu
nabízí Svoji milost (Matouš 11,17), člověk neposlouchá.
Nechá ho Bůh? Ne, On je trpělivý, „nechtěje, aby
jáš 17,9).

někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání“
Ale jeho svatost a spravedlnost vyžadují,
aby hřích byl souzen.
Člověk chce jít po své vlastní cestě. Jeho historie
od počátku je zklamáním. Bůh mluvil ke Kainovi,
aby nejednal zle vzhledem ke svému bratru, a Kain
svého bratra zabil (1. Mojžíšova 4). Izrael, lid, obklopený
ustavičnou Boží péčí, bez přestání reptal a vzpíral se
proti Němu.
Ježíš, kterého poslal Otec, chodil z místa na místo,
činil dobré mezi lidmi, a ti jej „pověsili na dřevo a
zabili“ (Skutky 10,38.39). Jaká je Boží odpověď na všechnu tuto nenávist? Krev Jeho Syna, která „očišťuje od
každého hříchu“ (1. Janův 1,7) ty, kteří činí pokání a věří.
Jen Boží milost přemůže člověka, nenapravitelného ve své přirozenosti. Je třeba přijmout tuto milost,
nabízenou všem. Opovrhnout jí znamená považovat
oběť Krista za nic a vystavovat se tedy soudu.
Ale „Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět
odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn“ (Jan 3,17).
(2. Petrův 3,9).
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26

neděle 26 červen

NEDĚLE
ČERVEN

denní čtení Bible:
1. Mojžíšova 50,15-26 · Žalm 37,1-11

A Ježíš řekl: „Já jsem přišel na tento svět k soudu, aby
ti, kteří nevidí, viděli, a ti, kteří vidí, se stali slepými.
Uslyšeli to někteří z farizeů, kteří byli s ním, a řekli mu:
„Jsme snad i my slepí?“ Ježíš jim řekl: „Kdybyste byli slepí,
neměli byste hřích. Vy však říkáte: ‚Vidíme‘, proto váš hřích
zůstává.“

Jan 9,39-41

Myšlenky k Evangeliu Jana

Závěrečné verše naší kapitoly jasně ukazují, že
uzdravení slepého žebráka obsahuje duchovní poselství: Ježíš nepřišel na svět nejprve proto, aby
uzdravoval tělesné vady a tímto způsobem činil

lidem dobře, nýbrž Jemu šlo o spasení duše. Tak zde
staví duchovní stav těch, „kteří nevidí“, proti duchovnímu stavu těch, „kteří vidí“.
Většina lidí se domnívá, že jasně vidí: Jsou spokojeni se svým náboženstvím, žijí ve své tradici nebo
se opírají o nejnovější vědecké poznatky.… Ale ve
skutečnosti jsou slepí – slepí ke své vlastní hříšnosti a
slepí k Člověku Ježíši Kristu, kterého Bůh poslal, „aby
odstranil naše hříchy“ (1. Janův 3,5). Pro takové lidi má
Ježíšův příchod na tento svět následek: „Kdybych byl
mezi nimi neučinil skutky, které neučinil nikdo jiný,
neměli by hřích. Ale nyní viděli, a mají v nenávisti jak
mne, tak mého Otce.“ (kap. 15,24)
„Jsme snad i my slepí?“, ptají se farizeové. Ano,
kdyby to jen připustili, zakusili by milost Božího Poslaného; pak by ten Zachránce odstranil jejich hříchy.
Co říká poslední kniha Bible o křesťanstvu, odpadlém od Boha? „A nevíš, že jsi… chudý, slepý a
nahý… Radím ti, abys ode mne koupil… mast k pomazání svých očí, abys viděl.“ (Zjevení 3,17.18) Nechme
se varovat!
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27

pondělí 27 červen

PONDĚLÍ
ČERVEN

denní čtení Bible:
Daniel 1,1-8 · Žalm 37,12-20

Proto i vy buďte připraveni, protože neznáte hodinu, v níž
přijde Syn člověka.

Matouš 24,44

Nejzápadnějším z Frízských ostrovů je ostrov
Texel. Už v roce 1927 měl vlastní zásobování elektrickým proudem, přičemž byl proud vyráběn přímo
na ostrově samém. Každý večer byl kolem 23. hodiny
vypínán. Přitom obsluha varovala obyvatele před konečným vypnutím proudu tím, že předem několikrát
krátce přerušila dodávku proudu. Tak mohl každý
ještě v klidu zapálit svou petrolejku.
Mnoho lidí si představuje, že příchod Ježíše Krista
bude probíhat podobně: Že budou vydávány božské

varovné signály, takže oni budou mít ještě dost času
k tomu, aby se obrátili a dali své věci s Bohem do
pořádku. Ale až do té doby že si mohou žít, jak chtějí.
Ale Bible mluví naprosto jinak! Neříká: Ještě
počkejte! – Ona říká: „Buďte připraveni, protože
neznáte hodinu, v níž přijde Syn člověka.“ Zde se
nejedná o otázku, zda přijde – nýbrž kdy přijde!
Všichni, kteří jsou připraveni, pak půjdou s Ním; všem
ostatním ale řekne: „Nikdy jsem vás neznal. Odejděte
ode mne, činitelé nepravosti!“ (Matouš 7,23)
Co musíme udělat, abychom byli připraveni?
Musíme otevřeně vyznat své hříchy a věřit v Ježíše
Krista! Pak je Bůh „věrný a spravedlivý, aby nám hříchy
odpustil a očistil nás od každé nepravosti“ (1. Janův 1,9).
Pak jsme připraveni očekávat Krista. Vždyť On řekl:
„Opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam,
kde jsem já.“ (Jan 14,3)
Jistě budeme i my potom překvapení. Ale ne proto, že přišel – nýbrž z toho, jak nepředstavitelně
slavné to u Něho je!
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28

úterý 28 červen

ÚTERÝ
ČERVEN

denní čtení Bible:
Daniel 1,9-21 · Žalm 37,21-29

Hle, já jsem vyšel jako tvůj protivník, neboť tato cesta je
přede mnou pochybená.

4. Mojžíšova 22,32

Řidič přijel na křižovatku a tam se odchýlil od
správného směru. Ale nezpozoroval to, nýbrž jel
bezstarostně chybným směrem dále. Byl to opatrný a korektní řidič. Zastavil na každé stopce, nikdy
nepřekročil nejvyšší dovolenou rychlost. Vše bylo
v pořádku. Jen – ten směr byl chybný.
Tak to může být i v našem životě. Když se nenalézáme na Boží cestě, běžíme do zkázy.
Od přirozenosti se všichni lidé nalézají na cestě,
která vede dolů. Nejen velcí hříšníci se dostali „na
scestí“, jak to o určitých lidech říkáme. Ne, všichni!

Bůh nás chce zadržet na naší špatné cestě, abychom nezahynuli. A ukazuje nám také správnou
cestu: Boží cesta vede přes kříž na Golgotě.
Přes Golgotu? Tou cestou šel přece před téměř
2000 lety už Jeden: Ježíš Kristus! Na to si možná
vzpomenete. – Ano, tak to je. Tam šel Kristus dobrovolně, aby trpěl a zemřel za hříšníky. Vzal na sebe
jejich zlé myšlenky, slova a skutky a vytrpěl za to Boží
soud. Aby to ale bylo i pro nás účinné, musíme se
ve víře obrátit ke Kristu. To znamená, že se od svých
svévolných cest obrátíme k Bohu.
V nebi budou jen lidé, kteří skrze Boží milost provedli ve svém životě radikální změnu směru a vírou
přijali Krista a jeho výkupné dílo z Golgoty.
„Hlupákova cesta je přímá v jeho očích, ale ten, kdo
poslouchá radu, je moudrý.“ (Přísloví 12,15)
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29

středa 29 červen

STŘ EDA
ČERVEN

denní čtení Bible:
Daniel 2,1-16 · Žalm 37,30-40

Uzdravuje ty, kdo mají zlomené srdce; obvazuje jejich rány.
On určuje počet hvězd a všem jim dává jména. Velký je náš
Pán, je velmi mocný, jeho rozumnost nelze změřit.

Žalm 147,3-5

Zlomená srdce a hvězdy

Jakou neobyčejnou podívanou skýtá hvězdné
nebe za jasné noci! My sami si tváří v tvář této velkolepé scenerii připadáme naprosto nevýznamní. Ale
ještě více: Naše oko může rozeznat jen nepatrnou
část hvězd. Silné dalekohledy ukázaly, že „mlhoviny“,
které byly dříve považovány za plynové mraky, se
sestávají z obrovského počtu hvězd. Mnoho miliard
sluncí osvěcuje Mléčnou dráhu, naši vlastní galaxii.

A vedle toho je ještě mnoho miliard dalších galaxií.
Měřeno tímto vesmírem, je Země sama jen zrníčkem
prášku, který se nese nezměrnými dálkami nebe.
Jednou jsem za bezesné noci s ustaraným srdcem
pozoroval hvězdné nebe. Při pohledu na tuto zářící
klenbu jsem se ptal: „Je Bůh skutečně tak velký, že se
stará o trápení zraněného srdce?“
Pak mi přišla na paměť obdivuhodná slova výše
uvedeného Žalmu. A mé srdce se upokojilo. Ano,
mám pro Boha cenu. Jeho velikost Mu nebrání v tom,
aby myslel na mě, malého tvora. Nyní jsem plně
přesvědčen o tom, že tento Bůh, který stvořil svět, se
stará také o trpící srdce. Chtěl bych tato slova opakovat: „Uzdravuje ty, kdo mají zlomené srdce; obvazuje
jejich rány.“ Vím, že to učiní. Moje životní okolnosti se
nezměnily, ale mohl jsem se upokojen uložit a spát.
Bůh mi je blízko. Je to přítomný Bůh, mocný Bůh, Bůh
nekonečné lásky.
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30

čtvrtek 30 červen

ČT VRTEK
ČERVEN

denní čtení Bible:
Daniel 2,17-30 · Žalm 38,1-11

/Ježíš řekl:/ Já a Otec jsme jedno. Židé se opět chopili
kamenů, aby jej ukamenovali. Ježíš jim řekl: „Ukázal jsem
vám mnoho dobrých skutků od svého Otce. Pro který z nich
mne chcete kamenovat?“ Židé mu odpověděli: „Nechceme
tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání, že ty,
člověk, děláš ze sebe Boha.“

Jan 10,30-33

Ježíš Kristus je ten Dobrý pastýř, který dává svůj
život za ovce (v. 11). Tato slova jeho posluchači klidně
přijímají. Když ale Ježíš poukazuje na to, že On je Boží
Syn – podstatou rovný Bohu a věčný jako On – tu se
proti Němu zdvihá velké nepřátelství. Jeho protivníci
Ho proto chtějí ukamenovat.

Ježíš se nenechá zajmout, nýbrž odchází na východní stranu Jordánu (v. 39 a 40). Zde byl už dříve
předtím pokřtěn Janem Křtitelem; zde na Něho
sestoupil Duch Boží; a zde o Něm Bůh z nebe vydal
svědectví: „Ty jsi ten můj Syn, Milovaný, v tobě jsem
nalezl zalíbení.“ (Lukáš 3,21.22) Mnozí tomu byli přítomni
a mohli dosvědčit, co viděli a slyšeli.
Dalšími důkazy Ježíšova božství jsou mocné divy,
které činil. Svým slovem a svou silou stvořil Boží Syn
svět; svým slovem a svou silou „nese“ svět, takže tu
jsou pravidelnosti, které nazýváme přírodními zákony (Hebrejům 1,1.2). A svým slovem a svou silou může
také – nad přírodními zákony – působit divy. Tyto
divy nemohl nikdo popřít. Příliš mnozí je spoluprožili.
Ta svědectví jsou působivá: Ježíš je Bůh, Syn! A zároveň je – od té doby, kdy přišel na zem – pravý člověk. Nejsme schopni to analyzovat. Přesto je v Osobě
Ježíše Krista obojí pravdou. Bůh dává v Bibli pro obě
skutečnosti přesvědčivé důkazy, jimž můžeme bez
zábran a beze zbytku důvěřovat.
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1

pátek 1 červenec

PÁT E K
ČERVENEC

denní čtení Bible:
Daniel 2,31-49 · Žalm 38,12-23

Marie však všechna tato slova uchovávala ve svém srdci a
rozvažovala o tom.

Lukáš 2,19 – dle pozn.

Uchovávat a rozvažovat v srdci

Marie obdržela božské sdělení. Nejprve jí anděl
Gabriel oznámil Ježíšovo narození a poukázal jí na
různé slávy Božího Syna. Krátce po narození k ní
přišli pastýři a přinesli jí poselství, které slyšeli od
andělů. Když Josef a Marie přivedli dítě Ježíše do
Jeruzaléma, aby je představili Pánu, vzal je Simeon
do náruče a vyslovil pod vedením Ducha Svatého
proroctví o Kristu.

Všechna tato sdělení o Pánu Ježíši musela na
Marii působit hlubokým dojmem. Jak s nimi naložila?
Uchovávala a rozvažovala je ve svém srdci. To, co
slyšela o Ježíši Kristu, chtěla nejen pevně držet, nýbrž také ke své radosti o tom přemýšlet. Zabývala se
s tím ve svém srdci tak, jako se drží cenné diamanty
ve slunečním světle a ze všech stran se prohlíží jejich
vícebarevný třpyt.
Šalomoun nám v Přísloví 4,23 říká, že ze srdce
vycházejí prameny života. Srdce je tedy hlavní ústředí
našeho života. Když Duch Svatý naplňuje naše srdce,
může nám činit cenným vše, co se týká Pána Ježíše.
Jako následek toho chceme pak jako Marie ve svém
srdci pevně držet a rozvažovat Kristovo bohatství,
aby jeho sláva měla účinek na naši vůli, naše city, naše
myšlenky a na naše chování.
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2

sobota 2 červenec

S O B O TA
ČERVENEC

denní čtení Bible:
Daniel 3,1-18 · Žalm 39,1-6

Jak může být smrtelný člověk spravedlivý před Bohem a
jak může být neposkvrněný člověk narozený z ženy?

Jób 25,4

Bůh a člověk

Ty dvě prastaré otázky v dnešním verši jsou stále
ještě vysoce aktuální. Bůh se od Jóbovy doby nezměnil. On je a zůstává svatý Bůh. Také člověk je ve svém
jádru ještě tentýž. Jeho vnější životní podmínky se
snad velmi zlepšily, ale jeho srdce zůstalo zlé a jeho
život je charakterizován hříchem a nepravostí.
Člověk tedy před Bohem není ani spravedlivý ani
čistý. O tom Bible podává jednoznačné svědectví:
„Vždyť na zemi není spravedlivý člověk, který by konal

dobro a nehřešil.“ (Kazatel 7,20) A: „Kdo učiní z nečistého
čisté? Nikdo!“ (Jób 14,4)
Spíše vyvstává otázka: Jak se člověk může stát
spravedlivým a čistým, aby se hodil do Boží blízkosti?
Je pro něho možné, aby z vlastní snahy dosáhl standardu, který by mohl svatý Bůh uznat? Také na to
dává Boží slovo jasnou odpověď: „Člověk není ospravedlňován ze skutků zákona, nýbrž skrze víru v Ježíše
Krista.“ (Galatským 2,16) Nikdo není v stavu splnit Boží
požadavky na člověka, které jsou uloženy v zákoně.
Je jen jedna možnost, jak přijít do postavení, které
odpovídá Boží spravedlnosti a svatosti: Když uvěřím
v Ježíše Krista, který zemřel za hříšníky na kříži, prohlásí mě Bůh za spravedlivého.
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3

neděle 3 červenec

NEDĚLE
ČERVENEC

denní čtení Bible:
Daniel 3,19-33 · Žalm 39,7-14

„Amen, amen, pravím vám, kdo nevchází do ovčince
dveřmi, ale vniká tam odjinud, to je zloděj a lupič. Kdo však
vchází dveřmi, je pastýř ovcí.“

Jan 10,1.2

Myšlenky k Evangeliu Jana

Tak jako na mnoha jiných místech v Evangeliích,
zde používá Syn Boží řeč s podobenstvími, aby znázornil pravdu. Jde o obraz pastýře a jeho ovcí, který
je posluchačům ze Starého zákona dobře známý:
Hospodin svému lidu zaslíbil, že přijde a bude pást
své ovce jako pastýř (Izajáš 40,10.11; Ezechiel 34). A tento
pastýř je nyní v Osobě Ježíše uprostřed svého lidu.

Ale dříve, než se Kristus zjevil, vystoupili muži, kteří
si činili nárok na to, že povedou Boží lid, ale kteří
nakonec chtěli sledovat jen své vlastní zájmy. Mezi
nimi byl například Theudas, který se chlubil, „že on
je někým“, nebo Juda Galilejský, který „strhl za sebou
lid“ (Skutky 5,36.37). Takoví muži nedostali autoritu od
Boha, nepřišli tedy Bohem určenými „dveřmi“. Zloději
se potají vkradli a lupiči se obohacovali na úkor stáda.
V protikladu k tomu přišel Ježíš Kristus, „pastýř
ovcí“, k izraelskému lidu cestou, která byla Bohem určená. Zaslíbení a proroctví hovořila například o tom,
že Kristus bude Syn panny a že přijde z Betléma (Izajáš
7,14; Micheáš 5,1). Tato a mnoho jiných proroctví, která
byla vyslovena v nejrůznějších dobách, se v Ježíši
Kristu dokonale naplnila. V tomto smyslu On vstoupil
„dveřmi“ biblických Písem, a tím byl také ten od Boha
uznaný Pastýř Izraele.

· Dobrá Setba 2022 · www.gbv-dillenburg.de · www.gbv-online.org
373

372

4

pondělí 4 červenec

PONDĚLÍ
ČERVENEC

denní čtení Bible:
Daniel 4,1-15 · Žalm 40,1-9

Řekne: Zhřešil jsem a zkazil jsem, co bylo správné, ale
nebylo mi odplaceno stejně. Mou duši vykoupil, aby
nepřešla do jámy, můj život uzří světlo.
Jób 33,27.28
Jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno.

1. Janův 2,12

Byla hodina procházky na vězeňském dvoře. Se
svěšenou hlavou chodil vězeň ve vyšetřovací vazbě
kolem dokola – s velkou tíží na svědomí. Cítil se naprosto osamělý a opuštěný. A čekal ho těžký trest.
Tu náhle objevil u svých nohou zmačkaný kousek
papíru. Jiný vězeň ho zřejmě odhodil. Byl to jeden
lístek z křesťanského kalendáře. Vězeň četl text – a

zdálo se, že na jeho situaci vrhá jiné světlo. Byla tu řeč
o lásce, o smírčí oběti, o spasení a odpuštění. Muž si
vložil lístek do kapsy.
Ve své cele četl lístek ještě jednou. Poselství se
hodilo právě na něho, neboť se obracelo k hříšníkům – k takovým, kteří se provinili před lidmi, ano,
ale především před Bohem. Na to ještě vůbec nemyslel. Myslel jen na trestní řízení, které proti němu
povedou lidé. Nyní mu ale bylo jasné, že ho musí
odsoudit Bůh.
Byl nyní ztracen v dvojnásobném smyslu? – Ne!
I když nemohl být ochráněn před rozsudkem lidské
spravedlnosti, tu přece před Božím soudem ano. Ježíš
Kristus vzal na kříži zástupně za ztracené hříšníky ten
spravedlivý trest na sebe. Proto Bůh všem, kdo se
před Ním provinili, nabízí milost a odpuštění.
Vězeň četl ještě jednou kalendářní lístek a přemýšlel o něm. A pak vyznal Bohu svou vinu a uvěřil
Božímu slibu: Ježíš Kristus zemřel také za něho a za
jeho hříchy! Tu mu vstoupil do srdce pokoj.
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úterý 5 červenec

ÚTERÝ
ČERVENEC

denní čtení Bible:
Daniel 4,16-24 · Žalm 40,10-18

Kdo chodí v temnotách a nemá žádnou zář, ať doufá
v Hospodinovo jméno, ať spoléhá na svého Boha.

Izajáš 50,10

Zachránce a Vykupitel

Záchranné vozy přispěchaly se zapnutými sirénami. Zdravotníci jednají rychle. V nemocnici jsou
rychle připravováni další. Vše je přichystáno: kyslíková maska, injekce atd. Podniká se všechno možné
pro tu ženu, aby nezemřela následkem pokusu o
sebevraždu.
Ale všechno ti zachránci života pro tu ženou nemohou udělat, ačkoli se velmi namáhají. Když ji vrátí
do života, vrátí ji do stejného zoufalství, jaké ji dohna-

lo do krajnosti. Záchrana těla neznamená zároveň, že
jsou její problémy vyřešeny nebo že je zachráněná
její duše. Měla zachránce, nyní potřebuje Vykupitele!
Kdo může změnit celé bytí člověka, kdo může
dát novou motivaci k životu, ano kdo může darovat
oprávněnou naději?
Pro to přišel na zem Ježíš Kristus! Vytrpěl nejhlubší
tělesná i duševní muka, takže nám může rozumět
ze zkušenosti. Není divu, že k Němu tehdy přinášeli
nemocné a posedlé. A On lámal moc nemocí a Ďábla
(Matouš 4,24; 8,16.17). I dnes chce Ježíš pomoci každému
v jeho zvláštních okolnostech života, a to tím, že se
buď změní situace tak, že se stane snesitelnou, nebo
že člověk dostane sílu, aby ji mohl snést. A Ježíš sám
slíbil, že půjde s ním a pomůže nést.
Ano, Ježíš Kristus je naše naděje (1. Timoteovi 1,1)! A
všem zoufalým, všem zahořklým, kteří jsou zahnáni
do kouta, platí zvláštní mírou pozvání Pána Ježíše:
„Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste
přetíženi, a já vám dám odpočinek.“ (Matouš 11,28)
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středa 6 červenec

STŘ EDA
ČERVENEC

denní čtení Bible:
Daniel 4,25-34 · Žalm 41,1-9

Bůh našich otců si tě vyvolil, abys poznal jeho vůli, uviděl
Spravedlivého a uslyšel hlas z jeho úst.

Skutky 22,14

Tato slova řekl Ananiáš, věrný učedník Ježíše Krista, k Saulovi z Tarsu, pozdějšímu apoštolu Pavlovi. A
skutečně: Když se Pavlovi v blízkosti Damašku zjevilo
to nad slunce jasnější světlo, poznal v něm Ježíše
z Nazareta, a sice jako toho Spravedlivého.
Tomu, že Ježíš je Spravedlivý, nechtěl ani horlivý
Saul až do té doby věřit, stejně tak málo to uznávali
i odpovědní lidé v Jeruzalémě, kteří rozpoutali první pronásledování křesťanů. Neradi si totiž nechali
předhazovat, že tento Ježíš, kterého popravili, byl

zcela nevinný – ano, že On byl ten jediný skutečně
Spravedlivý, který žil na této zemi.
Křesťané se však radují z tohoto čestného titulu
svého Pána. Ježíš nikdy neučinil nepravost a nikdy
nevyslovil nepravdivé slovo. Už prorok Izajáš o tom
prorokoval dlouho předtím, než se Ježíš narodil. A
věřící vždy znovu plni vděčnosti myslí na to, že On,
ten Spravedlivý, trpěl za ně, nespravedlivé. Tak
Kristus vstoupil před Boha jako Zástupce hříšných lidí.
Jen On to mohl udělat, neboť byl cele čistý a svatý
(Izajáš 53,9; 1. Petrův 3,18).
Bez Něho bychom museli my všichni být provždy
zajati ve svých nepravostech. A to by znamenalo
věčné zatracení. Bez Krista nemůže ani dnes nikdo
přijít k Bohu; a žít bez Boha v tomto světě je ubohá
existence, i když si to mnozí nechtějí připustit.
Nepravost se nehodí ani k Bohu, ani k jeho Synu
Ježíši Kristu; neboť Kristus je přece stejně jako Otec
pravý Bůh a je dokonale svatý, daleko nad každou
lidskou představu.
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čtvrtek 7 červenec

ČT VRTEK
ČERVENEC

denní čtení Bible:
Daniel 5,1-12 · Žalm 41,10-14

Všichni Athéňané a cizinci, kteří tam pobývali, se totiž
nezabývali ničím jiným, než že říkali nebo poslouchali něco
nového.

Skutky 17,21

Skupina starších mužů se pravidelně setkávala na
náměstí malého města. Jako důchodci měli přece
mnoho času. Tam si vyměňovali vzpomínky, hovořili o tom, co je nového v politice a v hospodářství,
o každodenním dění v městě. O změnu se staral
jeden pán středních let, který se tu a tam vynořil a
předával jim křesťanské letáky. Spisky sice přijímali,
někdy v nich trochu i četli, ale jinak o ně neprojevovali další zájem.

Když se ten křesťan zase jednou objevil na náměstí, byl náhle obklopen těmi staršími pány. „Poslechněte prosím,“ začal jeden z nich, „máme jednu
otázku.“ Odkašlal si a pak pokračoval: „Nedávno
nám nějaký, jako jste vy, co také věří v Boha, řekl
takovou věc: ‚Když se neobrátíte, přijdete všichni do
pekla!‘ – Nuže, musím říci, že něco takového se nám
ještě nestalo. Co vy na to?“ Křesťan po krátké pauze
odpověděl: „Zda bych vám to řekl tak přímo, nevím;
ale jedno je jisté: Ten muž měl pravdu!“ Nastalo rozpačité mlčení… Konečně ten, jenž vedl řeč, prohlásil:
„Nechte nás prosím na pokoji s takovými pohádkami;
nepotřebujeme vaše lístečky!“
O nových věcech chtěli ti staří slyšet; ale to často není to nejdůležitější. Slovo „peklo“ jim stačilo
k tomu, aby evangelium odmítli mávnutím ruky.
Přitom evangelium je právě ta dobrá zvěst, že Ježíš
Kristus nás chce zachránit před věčným odsouzením.
Nebe a peklo – obojí jsou skutečnosti. Tomu nás
učí Bible, to Pán Ježíš Kristus sám kázal, a na to se
můžeme spolehnout!
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pátek 8 červenec

PÁT E K
ČERVENEC

denní čtení Bible:
Daniel 5,13-30 · Skutky apoštolské 1,1-9

Hle, to vše je marnost a honba za větrem.

Kazatel 1,14

Dne 14. 12. 1911 dosahuje Roald Amundsen (18721928) jako první jižního pólu. Ale chtěl vlastně stát
na severním pólu! Píše: „Nemohu říci, že jsem stál
u cíle svého života. Myslím, že nikdy žádná lidská
bytost nestála tak daleko od cíle svých přání jako já
tedy… Od svých dětských dnů mě lákal severní pól, a
nyní jsem byl na jižním pólu. Je možné si představit
něco absurdnějšího?“
Už jako dítě snil o tom, že se stane polárním
badatelem. Na dlouhých lyžařských pochodech se
proto už záhy trénoval pro svou budoucí polární

expedici. Roku 1907 začal s plány a přípravami pro
cestu k severnímu pólu. Avšak náhle jedna zpráva
zmařila jeho plány: Američan Edwin Peary tvrdil, že
6. 12. 1909 jako první člověk dosáhl severního pólu –
což je ovšem až dodnes sporné.
Tím stojí Amundsen před troskami svých snů a tím
také své existence. Tu pojímá smělé rozhodnutí, že
nyní dobude jižní pól. Ale nikomu o tom nevypráví.
Dokonce i ti, kteří ho doprovázejí, se dovídají teprve
na lodi, že cesta nepovede na sever, nýbrž na jih.
Jako první člověk dosahuje jižního pólu – ale necítí
ani triumf, ani zadostiučinění. Není tu nic než vnitřní
prázdnota!
Kolik lidí hledá v životě štěstí, touží po lásce a
pokoji! Avšak nakládají na sebe vinu a zraňují milované lidi … a náhle je jejich život jedním jediným
polem trosek! Pokoušejí se znovu začít: v povolání,
v bydlišti, ve vztazích. Jenže vnitřní prázdnota se stále
vrací! Jen Jeden dává životu smysl a naplnění: Je to
Ježíš Kristus. Ten řekl: „Pojďte ke mně…, a já vám dám
odpočinek.“ (Matouš 11,28)
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sobota 9 červenec

S O B O TA
ČERVENEC

denní čtení Bible:
Daniel 6,1-18 · Skutky apoštolské 1,10-14

Hříšníci na Sijónu se strachují.

Izajáš 33,14

„Hříšníci na Sijónu“ – co je to za lidi? Sijón, chrámová hora v Jeruzalémě, byla středem náboženského života v Izraeli. Tam byl uctíván pravý Bůh.
Kdo ale jsou ti „hříšníci na Sijónu“ dnes? Jsou to
lidé, kteří si váží určité blízkosti ke křesťanské víře.
Možná že občas navštíví nějakou bohoslužbu a drží
některé základní křesťanské pravdy.
Ovšem – to už jim také stačí. Dále není třeba podle
jejich názoru jít s „vírou“. Skutečně se ptát na Boha
a na jeho vůli – to nechtějí. A když se s nimi mluví o
pokání, o odpuštění hříchů, tu je odmítají. To podle
nich zachází příliš daleko.

A právě proto je Bůh nazývá „hříšníky“! Lidé v určité blízkosti k víře, a přece bez opravdové, zachraňující víry. Ve skutečnosti vylučují Boha ze svého života,
a proto jsou to, čím vždy byli: hříšníci.
A přece tu je ještě naděje. „Hříšníci na Sijónu
se strachují.“ Odkud přichází ta hrůza? – Bůh k nim
mluvil. On jim dal poznat, co je hřích a jaké jsou jeho
následky. A On jim ukázal, že bude soudit a trestat
toho, kdo se neodvrátí od svých hříchů a nehledá
Boží odpuštění. Z toho jsou hříšníci zděšeni!
Ale je to uzdravující hrůza pro toho, kdo z ní
vyvodí důsledky – kdo přijme Boží milost, která se
nám zjevila v Osobě Spasitele Ježíše Krista (Titovi 2,11).
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neděle 10 červenec

NEDĚLE
ČERVENEC

denní čtení Bible:
Daniel 6,19-29 · Skutky apoštolské 1,15-26

Tomu hlídač /dveřník, vrátný/ otevírá a ovce slyší jeho
hlas; své ovce volá jménem a vyvádí je.

Jan 10,3

Myšlenky k Evangeliu Jana

Náboženský systém, jak jej Mojžíš zřídil v Izraeli,
se podobal ovčinci. Židé v něm byli jakoby oploceni:
odděleni od pohanů, očekávali Mesiáše. Vchodové
dveře byly proroky přesně definovány: Mesiáš se
musel narodit z panny, v Betlémě atd.
Ve skutečnosti tam ale byli hodnostáři, kteří by
nejraději novorozenému králi do toho „ovčince“ zabránili vejít: král Herodes a náboženští vůdcové lidu.
Když uslyšeli o jeho narození, byli zděšeni. A Herodes

se okamžitě pokusil krále Židů zabít. Ale strážce dveří – totiž Bůh, Duch Svatý – nad tím bděl. Postaral se o
to, aby Ježíš našel připravený vstup ke svým ovcím a
byl pravými věřícími přivítán (srv. např. s Lukášem 2,25-38).
Pak se stalo něco, co nikdo neočekával: Pastýř
vstoupil do ovčince, ale ne proto, aby ho obnovil
nebo vylepšil, nýbrž aby vyvolal ze stáda jednotlivé – své vlastní ovce – a vedl je k něčemu novému.
Volal své vlastní ovce „jménem“, to znamená, že má
ke každé ze svých ovcí osobní vztah.
Když sledujeme stopy Pána v tomto Evangeliu,
jsme udiveni, jak splnil svůj úkol. Ať v Betanii nebo
v Galileji, Samaří nebo Judeji: všude dosahuje hlas
Pastýře uši ovcí. Jedna po druhé jsou volány jménem:
Ondřej a Šimon, Filip, Natanael a Nikodém. Ti všichni
jsou Pastýřem přitahováni.
V jakém vztahu k tomuto „velkému Pastýři“ stojíte
vy?
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pondělí 11 červenec

PONDĚLÍ
ČERVENEC

denní čtení Bible:
Daniel 7,1-14 · Skutky apoštolské 2,1-13

Každý, kdo v něho věří, nebude zahanben.

Římanům 10,11

Lístek

Jeden muž řekl pastorovi: „Nechci věřit v Ježíše
Krista, protože jsem byl finančně oklamán jedním,
který si říká křesťan.“ – „Je to skutečně jediný důvod?“, zeptal se evangelista. „Ano!“, odvětil ten druhý.
„Pak navrhuji, abychom to dali na papír.“ Pastor vzal
poznámkový blok a napsal: „Proto nejsem křesťan,
protože jeden, který říkal, že je křesťan, mne
finančně okradl.“ Pak lístek vytrhl, podal ho tomu
muži a řekl: „Až předstoupíte před Boží soudnou
stolici a On se vás zeptá, proč jste odmítl jeho Syna,

můžete Mu dát tento lístek.“ S tím nechal toho muže
stát a odešel.
Sotva došel domů, tu někdo klepal na dveře.
Venku stál ten muž s lístečkem v ruce. „Tady vám ten
papír vracím,“ pronesl. „Před Bohem asi jako omluva nebude stačit.“ Nato následoval vážný rozhovor.
Netrvalo dlouho a muž se ze srdce obrátil k Bohu.
Nyní osobní otázka k vám: Co je napsáno na vašem lístečku? Také jste byli zklamáni někým z těch,
kdo si říkají křesťané? Snad svými rodiči? Sousedy?
Kolegy v práci? Pak vás upřímně prosím: Nezůstávejte stát u tohoto zklamání! Pojďte k Ježíši Kristu, Božímu Synu, a uvěřte v Něho! On vás nezklame nikdy.
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úterý 12 červenec

ÚTERÝ
ČERVENEC

denní čtení Bible:
Daniel 7,15-28 · Skutky apoštolské 2,14-24

Všechno má svou chvíli.

Kazatel 3,1

Co je váš život? Vždyť jste pára, která se na chvilku ukazuje
a potom mizí.
Jakubův 4,14

Život: pára

Kdo z nás ještě nepotkal malé dítě, které pyšně
odpočítává na prstech počet svých let? Anebo starého člověka, překvapeného krátkostí svého života, jak
si připomíná události svého mládí?
Tato realita času, který pomíjí, je ustavičně tu, v
každém z našich skutků a v našich zkušenostech.
Můžeme projít jedním dnem, aniž bychom pocítili
zkoušku času?

Boží slovo nás učí, že když budeme počítat své
dny, „získáme moudré srdce “ (Žalm 90,12 – dle
pozn.). Je zřejmé, že můžeme počítat jen dny, které
uběhly; zítřek nám nepatří, stejně jako ani příští minuta! Počítat své dny pro věřícího znamená neplýtvat
časem, který mu je dán, aby žil před zraky svého
Boha s důvěrou a závislostí. Pro ty, kteří ještě neznají
Boží lásku, je třeba, aby dbali na to, co Bůh říká ve
svém slově, Bibli: „Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas,
nezatvrzujte svá srdce.“ (Hebrejům 3,7.8) Když Pán Ježíš
byl ukřižován, byl po jeho boku zločinec, který také
byl ukřižován a měl před sebou jen několik hodin
života. Ten vyznal své viny a uznal, že Ježíš je Boží
Syn (Lukáš 23,42). Pán mu odpověděl: „Dnes budeš se
mnou v ráji.“ Nikdo nezná dobu, která mu ze života
ještě zbývá. „Hle, nyní je nanejvýš vítaný čas, hle, nyní
je den záchrany.“ (2. Korintským 6,2)
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středa 13 červenec

STŘ EDA
ČERVENEC

denní čtení Bible:
Daniel 8,1-14 · Skutky apoštolské 2,25-36

Syn mu řekl: ‚Otče, zhřešil jsem proti nebi i před tebou.
Nejsem již hoden nazývat se tvým synem.‘

Lukáš 15,21

Provinilý a nehodný

Vyznání ztraceného syna, který se obrátil ke svému otci, ukazuje obě příčiny, proč Ježíš Kristus musel
na kříži trpět a zemřít k naší záchraně.
Syn nejprve říká: „Zhřešil jsem.“ Je si vědom, že se
provinil zlými věcmi ve svém životě. Jeho zavrženíhodné myšlenky, jeho zlá slova a jeho špatné chování
jsou závažné. Nic z toho nemůže napravit.
Když i my přijdeme k tomuto bodu a před Bohem
vyznáme svou vinu, ukáže nám, že za to Spasitel

vytrpěl trest. Ve víře to smíme přijmout pro sebe.
Ježíš Kristus nesl naše hříchy na svém těle na dřevě
(1. Petrův 2,24).
Pak ten syn připojuje: „Nejsem hoden.“ Ví, že je
velmi špatný a zkažený. V přítomnosti svého otce si
tak správně uvědomuje svůj hříšný stav. Je nemožné,
aby v tomto rozpoložení byl opět přijat jako syn.
Totéž platí i pro nás. Jako hříšníci se nehodíme do
Boží svaté přítomnosti. Kvůli hříchu, který v nás bydlí,
jsme v jeho čistých očích nehodní a zavrženíhodní.
Avšak Bůh také na Pánu Ježíši odsoudil hřích, takže
z nás může udělat něco nového a v Kristu nás přenést
do nového postavení. Skrze víru ve Vykupitele jsme
obdrželi nový život a před Bohem nyní stojíme jako
spravedliví.
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14

čtvrtek 14 červenec

ČT VRTEK
ČERVENEC

denní čtení Bible:
Daniel 8,15-27 · Skutky apoštolské 2,37-47

Jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou
slyšet bez toho, kdo hlásá?
Římanům 10,14
Víra je tedy ze slyšení zvěsti a zvěst skrze slovo Boží.

Římanům 10,17 – dle pozn.

Věc svědomí

Na veletrhu se asi padesátiletý muž váhavě přiblížil ke stánku Bible. Nakonec mi vysvětlil svou situaci:
Narodil se v křesťanské rodině, od dětství byl v kontaktu s evangeliem. Nestaral se ale o svou záchranu.
Oženil se, měl děti a nikdy se nezabýval tím, aby je
seznámil s Biblí nebo s křesťanskými pravdami. Přesto už nějakou dobu přemýšlel o tom, co slýchával

ve svém dětství, a byl tím znepokojen. Nadto si uvědomoval, že udělal velkou chybu, když nedal svým
dětem křesťanské vyučování, což by mu mohlo být
někdy vyčítáno. Proto mne prosil, abych mu poradil,
co by nyní měl dělat.
Nemůžeme se vrátit zpět a znovu začít to, co bylo
zanedbáno. Přesto se můžeme vždy vrátit k Tomu,
kterého jsme opustili. Bůh říká: „Ke mně se navrať!”
(Jeremiáš 4,1 - BK)
Jestliže se vy nalézáte v této situaci, nenechte již
uplynout ani den. Neboť co je náš život? Pomíjivá
pára (Jakuba 4,14)! Zítřek nám nepatří. Nezanedbávejme to velké Boží spasení. Dnes čiňte pokání a uvěřte
evangeliu. Otevřete Boží knihu, čtěte v ní a modlete
se za každého ve vaší rodině. Pak budete moci dát
Bibli každému ze svých dětí, říci jim, koho jste v ní nalezli, a požádat o odpuštění své nedbalosti a ukázat
jim cenu, kterou pro vás má Boží dobrotivost.
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15

pátek 15 červenec

PÁT E K
ČERVENEC

denní čtení Bible:
Daniel 9,1-14 · Skutky apoštolské 3,1-11

Svou tvrdostí a nekajícným srdcem si shromažďuješ hněv
ke dni hněvu a zjevení spravedlivého Božího soudu.

Římanům 2,5

Je to zvláštní myšlenka, že u Boha existuje na naše
jméno něco jako „dlužní konto“, na kterém ustavičně
navyšujeme svůj dluh. Jaký obrovský kapitál dluhů se
tu nahromadí v průběhu našeho života! Představme
si, že bychom každý večer dostávali výpis ze svého
„konta“!
Ale i tak nám už myšlenka na odpovědnost, kterou jsme Bohu povinni, bere pravé odpočinutí. Proto
máme svědomí, které nikdo nemůže zcela umlčet.
Často se pohne neočekávaně a přivádí nám opět na

vědomí staré věci. V takových chvílích jsou jen dvě
možnosti: Buď věc zapudit a žít tak dále, nebo se
postavit před Boha a uklidit stůl.
V 10. Žalmu se mluví o někom, kdo dává přednost
první možnosti. Pokouší se uklidnit myšlenkou: „Bůh
není.“ Anebo alespoň: „Bůh zapomíná,… nikdy nic
neuvidí.“ (Žalm 10,4.11)
Žalm 32 je naproti tomu modlitba člověka, který
věc dal do pořádku: „Řekl jsem: Vyznám na sebe svá
přestoupení Hospodinu. A tys sňal vinu mého hříchu.“
(Žalm 32,5) To je jako osvobozující vydechnutí.
A proč může Bůh „vymazat konto dluhů“, když
své hříchy vyznáme? Protože dluh zaplatil někdo jiný:
Ježíš Kristus, Jeho vlastní Syn. Proto zemřel na kříži
a učinil smíření, to znamená, že dal zadostiučinění
za cizí vinu. Boží „hněv“, Jeho hluboká nevole nad
hříchem, zasáhl Krista, aby věřící člověk mohl vyjít
svobodný.
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16

sobota 16 červenec

S O B O TA
ČERVENEC

denní čtení Bible:
Daniel 9,15-27 · Skutky apoštolské 3,12-18

Předložil jsem ti život a smrt, požehnání a kletbu. Zvol si
život, abys zůstal naživu.

5. Mojžíšova 30,19

Nejdůležitější rozhodnutí

Stále znovu stojíme před rozhodnutími, která mají
vliv na náš další život. Zvláště mladí lidé musejí dát
odpověď na otázky, udávající směr. Jaké povolání
mám zvolit? Jaké pracovní místo přijmout? Kde mám
bydlet?
Bůh nás staví před volbu. Máme dvě možnosti:
1. Můžeme se rozhodnout pro to, že vezmeme svůj
život sami do ruky a povedeme ho tak, jak se

nám to líbí. Místo abychom se ptali na Boží vůli,
hledáme pak štěstí ve světě a ponecháme svým
žádostem volný průběh. Tato cesta nás vede pryč
od Boha do věčného zatracení.
2. Rozhodneme se obrátit se k Bohu a vést život ve
víře v Ježíše Krista. Pak se Boží slovo stává směrnicí
pro náš život. Nechceme žít sami pro sebe, nýbrž
dělat to, co se líbí Pánu. Konec této cesty je věčná
sláva v nebi.
Volba pro Boha anebo proti Němu je mnohem
důležitější než všechna ostatní rozhodnutí. Určuje
nejen průběh našeho života na zemi, nýbrž stanoví
také, kde a jak budeme trávit věčnost: buď v pekle na
místě muk, nebo u Boha ve věčném štěstí.
Bohu není lhostejné, jak se rozhodneme. Nechce,
abychom věčně zahynuli. Proto nám naléhavě klade
na srdce: „Zvol si život, abys žil.“
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neděle 17 červenec

NEDĚLE
ČERVENEC

denní čtení Bible:
Daniel 10,1-14 · Skutky apoštolské 3,19-26

„Když všechny své vlastní vyžene ven, kráčí před nimi
a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím
však jistě nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas
cizích neznají.“ Ježíš jim pověděl toto přirovnání, ale oni
nepochopili, co jim tím chtěl říci.

Jan 10,4-6

Myšlenky k Evangeliu Jana

Pastýř se svým stádem ovcí – obraz, který na nás
v přírodě vždy znovu působí. Zde je obrazně použit
na Ježíše Krista, jak se stará o věřící a vede je.
V době, kdy Pán mluvil tato slova k Židům, zdržovala se ve vlastní zemi jen malá část izraelského lidu.

Většina byla rozptýlena do všech stran. Tu bychom
přece mohli očekávat, že Pastýř je všechny shromáždí
a zase je uvede zpátky do jejich země. Ano, tak se
to jednou stane (Ezechiel 34,13). Ale teď pro to ještě
nebyl čas. Nyní mělo začít něco nového: křesťanství.
A křesťanství neznamená žít v nějaké svaté zemi
nebo vyhledávat zvláštní náboženská místa, nýbrž
následovat Krista samého a pečovat o osobní vztah
k Němu.
Mnozí se dnes počítají ke Kristovu stádu. Ale odpovídá jejich život tomuto krásnému a harmonickému obrazu pastýře a ovcí? Následovat Ježíše přece
znamená sám se zapřít a vzít na sebe jeho kříž (Marek
8.34). Nejde tedy už o mé vlastní představy a životní
cíle; směrodatný je jedině hlas Pastýře. A jeho ovce
mohou poznat, zda „hlasy“, které „slyší“, mají božský
původ a jsou prospěšné pro život víry, anebo zda přicházejí od někoho „cizího“. Mají důvěrnou známost
Bible, Božího slova, takže „cizí“ na ně nemohou mít
trvalý vliv – i kdyby jejich hlas zněl jakkoli svůdně.
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pondělí 18 červenec

PONDĚLÍ
ČERVENEC

denní čtení Bible:
Daniel 10,15-11,9 · Skutky apoštolské 4,1-12

Jaké ty tedy činíš znamení, abychom je uviděli a uvěřili ti?

Jan 6,30

Námitky nevěry

Když Bůh mluví k lidem, pohne se často v jejich
srdci nevěra. Nechtějí uznat jeho práva jako Stvořitele ani přijmout jeho milost.
Tak tomu bylo už tehdy, když Boží Syn přišel na
zem a vyzýval lidi, aby v Něho věřili. Ačkoli svou
božskou moc prokázal divy, nebyli ochotni se Mu
poddat a věřit jeho slovům.
Dnes tomu není jinak. Když je šířeno nebo zvěstováno biblické poselství o vykoupení, ihned je slyšet
nevěřící myšlenky:

● Jedni se ptají: Jak můžeme vědět, že Bůh existuje? Ačkoli je v přírodě mnoho jasných důkazů o
jeho existenci, vědomě je přecházejí. Protože se
Stvořiteli nechtějí zodpovídat ze svého života,
raději věří evoluční teorii.
● Druzí namítají: Jak můžeme vědět, že Bible říká
pravdu? Aniž by Boží slovo vůbec četli, odmítají
je jako pohádkovou knihu. Proč? Protože se člověk bojí pravdy. Kdo totiž čte Bibli s upřímným
smýšlením, brzy zpozoruje, že k němu mluví Bůh,
aby mu představil pravdu.
Takové námitky nevěry brání lidem v tom, aby přijali Pána Ježíše jako svého Vykupitele. To je tragické,
protože tím odmítají jediný prostředek záchrany před
Božím soudem.
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úterý 19 červenec

ÚTERÝ
ČERVENEC

denní čtení Bible:
Daniel 11,10-28 · Skutky apoštolské 4,13-22

Neboť zde nemáme trvalé město, ale toužebně hledáme to
budoucí.

Hebrejům 13,14

Jeden slunečný březnový den roku 1945 měl pro
malé městečko ve Vestfálsku přinést smrt a zpustošení. V 15.17 hod. provedl svaz spojeneckých letadel
nálet. Při varovném poplachu si občané místa ještě
mysleli, že ono smrt přinášející nebezpečí také tentokrát přes ně přeletí pryč. Ale onoho dne byla strategickým cílem železniční křižovatka uprostřed tohoto
místa. Protiletecká obrana byla jen slabá a z nebe
spadlo asi 2000 bomb – ničivých, smrt přinášejících
bomb. Zasáhly nejen drážní zařízení. Vedle železnič-

ních kolejí hořelo mnoho domů; lidé byli zasypáni ve
sklepech; zemřelo přes 130 lidí.…
Z této hrůzy zůstala pozorovatelům hluboce ve vzpomínkách jedna událost. Jeden drážní dům téměř úplně
shořel. Ale příčný trám nad dílenskou bránou byl nárazem detonace odhozen pryč. Zůstal téměř nepoškozen
ležet na dvoře jako jediný pozůstatek toho domu. Tento
dřevěný trám nesl nápis: „Nemáme zde města zůstávajícího, ale onoho budoucího hledáme.“ Ten se stal obyvatelům kázáním, které už nikdy nezapomněli.
Bohu buď dík, nyní už desetiletí žijeme v míru. A
přece platí i dnes to, co vyjádřil skladatel jedné písně
slovy: „Co tak pevně v ruce držíme, je nám jen Bohem
propůjčené!“ Je to pravda: propůjčené! To znamená:
Všechno zase musíme odevzdat! – Vlast, mobil, peníze,
majetek, oděv. Všechno.
Proto je důležitá jedna otázka: Jste už na cestě
k tomu „budoucímu městu“? – Nejste? – Je tu někdo,
kdo vám může pomoci: Ježíš Kristus! Ukazuje nám tam
cestu, ano, On sám je ta cesta! – Modlete se k Němu,
čtěte Bibli! Dá vám odpověď.
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středa 20 červenec

STŘ EDA
ČERVENEC

denní čtení Bible:
Daniel 11,29-45 · Skutky apoštolské 4,23-31

Způsobil pokoj skrze krev jeho kříže.

Koloským 1,20

Vlast pro bezdomovce

Evangelista Wilhelm Busch cestoval jednou parníkem z Ameriky do Německa.
Jeden stevard, s nímž se spřátelil, mu ukazoval
vnitřek lodi. V jedné špatně osvětlené chodbě se
Busch střetl s pracovníkem kabinového personálu,
který vyběhl z vedlejší chodby. Když Busch neznámého muže uchopil do svých paží, evangelista se
smíchem zvolal: „Copak jsem to chytil za ptáčka?“
Ten druhý pohotově odvětil: „Byl jsem jednou farářem, jednou rolníkem, jednou trampem, jednou

námořníkem. Zkoušel jsem to jednou dokonce jako
mnich. Ale ani tu jsem nemohl najít pokoj.“
Než šel se svým průvodcem dále, evangelista
se rychle zeptal muže na jeho jméno. Slova tohoto
člověka, který viděl svět, byl americkým trampem,
farmářem, námořníkem a mnichem, ho neopouštěla.
Z domova mu poslal Nový zákon, jinak nic.
O několik měsíců později přišel – podle Buschových slov – „nepopsatelně krásný dopis“. Začínal
takto: „Teď jsem u ukřižovaného a vzkříšeného Ježíše
našel pokoj…“
To je div z Golgoty. U kříže Pána Ježíše najde
bezdomovec vlast. Tam přichází nepokojný člověk ke
klidu. Kdo u kříže ve víře spatří lásku Boha a kapituluje před Ním, najde život, smíření, odpuštění a milost.
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čtvrtek 21 červenec

ČT VRTEK
ČERVENEC

denní čtení Bible:
Daniel 12,1-13 · Skutky apoštolské 4,32-37

Když tedy k němu ti Samařané přišli, prosili ho, aby u nich
zůstal. I zůstal tam dva dny.

Jan 4,40

„Musel však projít Samařskem.“ (Jan 4,4) Tak začíná
zpráva o setkání Pána Ježíše s jednou ženou ze Sychar v Samařsku. Se smíšeným lidem Samařských,
který tam bydlel, jednali Židé velmi opovržlivě. Ze
zásady šli Samařanům doslovně z cesty.
Ne tak Pán Ježíš. Prochází vědomě Samařskem a
odpočívá tam u jedné studny, kterou kdysi vykopal
patriarcha Jákob. Na tomto historickém místě věnuje
Ježíš mnoho času tomu, aby pomohl jedné jediné
Samařance, která hledala smysl a naplnění života.

Říká jí: „Každý, kdo pije z této vody, bude opět žíznit.
Kdo by se však napil z vody, kterou mu dám já, nebude
nikdy žíznit, ale voda kterou mu dám, se v něm stane
pramenem vody tryskající k věčnému životu.“ (v. 13 a 14)
Je působivé, jak Spasitel spolu spojuje hluboké
duchovní poučení a citlivou péči o duši. Obezřele
poukazuje ženě na to, že po pěti předcházejících
manželstvích, nyní nevdaná pěstuje intimní vztah.
Jaká vina před Bohem – a jaké bolestivé duševní rány!
Jak je dobré, že Kristus chce jak odejmout vinu, tak i
uzdravit rány života.
Přemožena, nechává žena stát svůj džbán vody,
jde do města a říká lidem: „Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Není snad
on ten Kristus?“ (v. 29) Její setkání s Pánem Ježíšem
vede k obdivuhodnému výsledku: Z tohoto města
mnozí uvěří v Ježíše, a to nejprve „pro slovo té ženy“,
potom ale osobně slyší Ježíše a věří „pro jeho slovo“
(v. 39.41.42). A u těchto věřících zůstane Ježíš ještě dva
dny. – Dnes chce zůstat na věky u toho, kdo Mu otevřeně dozná svou vinu a uvěří v Něho.
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pátek 22 červenec

PÁT E K
ČERVENEC

denní čtení Bible:
Jób 1,1-12 · Skutky apoštolské 5,1-11

Vírou uposlechl Abraham, když byl volán, aby vyšel
na místo, které měl dostat za dědictví; a vyšel, ačkoli
nevěděl, kam jde.

Hebrejům 11,8

Věřit a poslouchat

Abraham je nám představen jako muž víry, abychom se od něho učili důvěřovat v životě Pánu a
poslouchat Boží slovo.
Výchozím bodem pro Abrahamovu cestu bylo
Boží volání. Bůh slávy se mu zjevil v Mezopotámii a
vyzval ho: „Vyjdi ze své země a ze svého příbuzenstva a
jdi do země, kterou ti ukážu.“ (Skutky 7,3) – I my můžeme

jít kupředu jen ve víře, protože jsme zaslechli volání
Pána: „Přijď a následuj mne.“ (Mat. 19,21) Jeho velikost a
jeho sláva nás povzbuzují, abychom Ho následovali
na cestě víry.
Abraham uznal Boží autoritu nad sebou a uvěřil
jeho slovu. To ho vedlo k tomu, aby opustil svou vlast
a své příbuzenstvo a aby šel do země, kterou mu Bůh
ukáže. – Přesně tak se může naše víra rozvíjet jen v té
míře, jak uznáváme Ježíše Krista nad sebou jako Pána
a zcela se spoléháme na jeho Slovo.
Abraham poslechl Boha, ačkoli se přitom musel
mnohého zříci a nevěděl, kam ta cesta povede. Ale
odsunul všechny argumenty nevěry stranou a slepě
důvěřoval Bohu. I my svědčíme o své víře v Boha
svou poslušností. I když nemůžeme odhadnout důsledky, děláme dobře, když posloucháme jeho Slovo.
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sobota 23 červenec

S O B O TA
ČERVENEC

denní čtení Bible:
Jób 1,13-22 · Skutky apoštolské 5,12-24

Toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven.
Kristus nikoho neodmítne

Jan 6,37

V naší společnosti se dbá především o ty lidi,
kteří se pozvedají nad masu, kteří přinášejí špičkové
sportovní výkony, jsou činní v nejvyšších patrech
politiky nebo stojí v záři reflektorů kvůli svému bohatství. O prosté občany s jejich všedními starostmi
se zajímá málokdo. Ještě méně pozornosti je věnováno lidem, kteří se nalézají na okraji lidské společnosti, kteří nemají co nabídnout, nýbrž působí jen
sociální náklady.

Zcela jinak jedná Spasitel světa. Ten přišel na zem
a zemřel na kříži pro všechny lidi. Žádný Mu není lhostejný nebo není pro Něho nevýznamný. Zve všechny,
aby k Němu přišli, aby u Něho nalezli odpuštění
hříchů a věčný život. Slib, který Ježíš Kristus dal před
téměř 2000 lety, plní ještě dnes: „Toho, kdo ke mně
přichází, jistě nevyženu ven.“
Proto: Odlož svá přemýšlení a navaž kontakt s Pánem Ježíšem. On tě slyší, když se k Němu modlíš, a
neodmítá tě, když Mu předáš svůj život. Vyznej Mu
své hříchy a proveď tak úklid ve své minulosti. Pak ti
odpustí a daruje ti nový život. S tímto rozhodnutím
pro Ježíše Krista se staneš věřícím křesťanem, kterému platí jeho slib: „Já jsem s vámi po všechny dny až
do skonání tohoto věku.“ (Matouš 28,20)
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24

neděle 24 červenec

NEDĚLE
ČERVENEC

denní čtení Bible:
Jób 2,1-13 · Skutky apoštolské 5,25-32

Ježíš tedy opět řekl: „Amen, amen, pravím vám, já jsem
dveře pro ovce. Všichni, kteří přišli přede mnou, jsou
zloději a lupiči, ale ovce je neposlechly. Já jsem dveře. Kdo
vejde skrze mne, bude zachráněn; bude vcházet i vycházet
a nalezne pastvu.“

Jan 10,7-9

Myšlenky k Evangeliu Jana

Židovská víra a bohoslužba tvořily náboženský
systém, který ustanovil Bůh sám. Ale když Mesiáš
přišel ke svému lidu, nalezl mrtvý systém s mnohou
přetvářkou (srv. s Matoušem 23,23). A pak velká většina
lidu zavrhla svého Mesiáše. Tu přišla chvíle, že „jeho

ovce“, tedy takové, které v Ježíšovi poznaly Mesiáše,
měly být „vyvedeny ven“.
Pán podobenství rozšiřuje: On sám byl ty dveře.
Východ z ovčince Izraele a z jeho zákona a přístup
k okruhu požehnání, který On sám určil pro své ovce,
tu byl jen skrze Krista.
První velké požehnání, které tu je jmenováno, je
záchrana. Protože dveře jsou otevřeny pro každého,
jde zde o záchranu duše, vykoupení od hříchu a soudu, které potřebuje každý hříšník.
Druhým požehnáním je, že Pastýř dává ovcím
svobodu, takže nyní mohou „vcházet i vycházet“.
Židé byli uzavřeni v ovčinci Mojžíšova zákona a jeho
předpisů. Křesťanské stádo má naproti tomu svobodu a výsadu blížit se Bohu bezprostředně v modlitbě
(„vcházet“) a přinášet světu evangelium („vycházet“).
Třetím požehnáním je, že stádo pod Kristovým
vedením „nalezne pastvu“. Tak nalézám v Novém
zákoně plnost požehnání a duchovní potravy, která
jde daleko nad to, co mohl sdělit Starý zákon.
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25

pondělí 25 červenec

PONDĚLÍ
ČERVENEC

denní čtení Bible:
Jób 3,1-26 · Skutky apoštolské 5,33-42

Hle, zhřešíte proti Hospodinu a vězte, že váš hřích vás
dostihne.

4. Mojžíšova 32,23

V Bibli začíná mnoho veršů slovem „Hle“. Tak
nám Bůh vždy prstem ukazuje na nějakou důležitou
skutečnost.
Dnešní verš se týká každého z nás osobně. Provinili jsme se před Bohem, a to jak svým postojem, když
jsme Jej vyřadili ze svého života, tak svým konáním,
které On musí označit jako hřích. Nepomůže uklidňovat svědomí výmluvou: „Vždyť všichni lidé jsou
hříšní!“ Bůh povede jednou každého jednotlivého

hříšníka k odpovědnosti a bude jej soudit podle toho,
co ve svém životě činil.
Ale tak daleko to nemusí dojít, neboť tu je ještě
jiný verš, který rovněž začíná slovem „Hle”: „Hle,
Beránek Boží, který snímá hřích světa.“ Zde leží pro
každého z nás východisko, abychom ušli Božímu
soudu. Ježíš Kristus je Boží obětní Beránek. Vzal na
sebe trest za hříchy a zemřel na kříži Golgoty. Když
tam visel, stál On, jenž byl bez hříchu, jako zástupce
za druhé v Božím soudu. Za koho? Za každého, kdo
před Ním dozná, že je hříšník a že zasloužil být od
Boha odsouzen. Takový smí věřit, že On chce být
také jeho Zachráncem, a smí Ho přijmout do svého
života: „A jako Mojžíš vyvýšil hada v pustině, tak musí
být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří,
měl život věčný.“ (Jan 3,14.15)
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26

úterý 26 červenec

ÚTERÝ
ČERVENEC

denní čtení Bible:
Jób 4,1-21 · Skutky apoštolské 6,1-15

Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru jsem zachoval.

2. Timoteovi 4,7

Konala se sportovní slavnost v jedné velké škole v
Indii. K nejoblíbenějším závodům patřil běh na jednu
míli. Toho se mohli účastnit všichni žáci nezávisle na
svém věku.
Po startovním výstřelu se dali běžci do pohybu.
Brzy mnozí méně dobří závodníci zaostali. Někteří
běh rychle vzdali. Mezi těmi, kteří běželi až do konce, byl malý chlapec. Sice zůstával stále více vzadu a
nebyla nejmenší vyhlídka na některé z předních míst,
ale nenechal se zmást. Běh začal a chtěl jej nyní také
dokončit.

Stále více diváků si toho malého všímalo. Vidí, jak
musí bojovat, aby vydržel, a voláním ho povzbuzují.
Někteří se také posmívají a volají za ním, aby to vzdal.
Ale nenechává se tím odradit, hledí na cíl a pokračuje
v běhu.
Mezitím je zcela posledním běžcem, ale nevzdává
se! O vítězi už je dávno rozhodnuto, když konečně i
ten malý přebíhá cílovou čáru. Tu propuká nadšený
potlesk, protože běh, který začal, doběhl také do
konce. A pak propůjčují pořadatelé také jemu ještě
jednu zvláštní cenu.
Také náš životní běh není většinou během na
krátkou trať, spíše to je „vytrvalostní běh“. A tu je
zapotřebí energie a vytrvalosti a pevně upřený pohled na cíl.
„Jedno však činím: zapomínaje na to, co je za mnou,
a natahuje se po tom, co je přede mnou, běžím k cíli
pro cenu Božího povolání vzhůru v Kristu Ježíši.“ (Filipským 3,13.14)
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27

středa 27 červenec

STŘ EDA
ČERVENEC

denní čtení Bible:
Jób 5,1-27 · Skutky apoštolské 7,1-16

Amen, pravím vám: Neobrátíte-li se a nebudete-li jako
děti, jistě nevejdete do království Nebes.

Matouš 18,3

Jako malé dítě

Způsob chování malých dětí je v Bibli vícekrát
uváděn jako kladný příklad pro činnosti víry:
1. Obrácení: Bez pokání a víry nemůže nikdo vejít do
Božího království. K tomu je nutné být jako malé
dítě, které neklade žádné nároky a místo toho
všemu dobrému dětsky věří a přijímá to. Ten, kdo
takto přijme Pána Ježíše do svého srdce a života,
je znovuzrozen.

2. Duchovní růst: Jako kojenec žádostivě pije mateřské mléko, má se křesťan pilně sytit Božím slovem,
aby mohl růst ve víře (1. Petrův 2,2). V Bibli dostává
směr pro cestu svého života a nachází opravdovou
radost pro své srdce (Žalm 119,105.162).
3. Boží chvála: Když Pán Ježíš vstoupil do chrámu,
uráželi se náboženští vůdcové kvůli dětem, které
volaly: „Hosana synu Davidovu.“ Aniž by to tito
maličcí věděli, naplnili proroctví z 8. Žalmu. Pán
je citoval ve své odpovědi protivníkům: „Z úst nemluvňat a kojenců sis připravil chválu.“ (Matouš 21,16)
Protože většina Židů nechtěla Pána Ježíše uznat za
Mesiáše, použil Bůh malé děti, aby Kristus obdržel
Jemu náležející čest.
Nové narození a růst ve víře skutečně vedou
k chvále a velebení. To si Bůh přeje od každého vykoupeného (Jan 4,23).
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28

čtvrtek 28 červenec

ČT VRTEK
ČERVENEC

denní čtení Bible:
Jób 6,1-30 · Skutky apoštolské 7,17-34

Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, vejde do království
Nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích.

Matouš 7,21

Vyrostla v křesťanském domě. Její muž znal dokonce pastora Wilhelma Busche, který byl velmi činný
jako kazatel a evangelista. A její dědeček ve sboru,
ke kterému ještě teď patřila, začal práci s mládeží.
Ona sama podporovala faráře, kde jen mohla, konala
mnoho dobrého, obětovala se a zřídka myslela na
sebe.
A přece byla ztracená!
Když jsem s ní mluvil o její osobní víře, řekla: „Od
dětství jsem měla co činit s vírou a s církví, já jsem

se asi do víry zrovna narodila.“ – Ale Ježíš Kristus
říká: „Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží
království.“ (Jan 3,3)
Upřímně mi jí bylo líto. Byla ztracená – a nevěděla to! Ještě nikdy si neuvědomila, že člověk se musí
obrátit, aby „přišel do nebe“. Ještě nevyznala osobně
před Bohem své hříchy. Jestliže se neobrátí, bude
později jednou muset slyšet: „Nikdy jsem tě neznal.“
(1. Janův 1,9; Matouš 7,23) – Byla tak blízko u toho – a přece
ještě stále tak daleko!
Možná, že patříte také k těm, kteří pracují a obětují se pro faráře a církev. To ale nemůže nijak přispět
k věčné záchraně. Člověk musí poznat, že tak, jak je,
nemůže předstoupit před svatého Boha. Musí vyznat
své hříchy a „uvěřit v Pána Ježíše“ (Skutky 16,31). Ano,
„musí se znovu narodit“!
„Když se však zjevila dobrota a lidumilnost Boha,
našeho Zachránce, zachránil nás ne na základě skutků, které jsme my učinili ve spravedlnosti, nýbrž podle
svého milosrdenství…“ (Titovi 3,4.5)
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29

pátek 29 červenec

PÁT E K
ČERVENEC

denní čtení Bible:
Jób 7,1-21 · Skutky apoštolské 7,35-50

Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, odešel na
opuštěné místo a tam se modlil.

Marek 1,35

Modlitba časně ráno

V Bibli jsou na více místech popsány výjevy, které
nám ukazují, jak Pán Ježíš na zemi žil v dokonalé závislosti na Bohu a sloužil Mu. Jeden z příkladů toho
máme v Marku 1,35-38.
Nevíme, kde Ježíš spal. Ale časně ráno, když byla
ještě tma, vstal. Chtěl se modlit – ale ne zde, kde lidé
byli tak blízko, nýbrž na opuštěném místě. Dříve než
šel po svých denních úkolech, chtěl být sám se svým
Bohem.

Pán Ježíš se u svých učedníků neohlásil. Jejich doprovod by teď nebyl vhodný. Bylo pro Něho důležité,
aby tento jitřní kontakt s jeho Otcem nebyl ničím
narušován. Na jeho myšlenky a síly si nyní neměly
činit nárok jiné osoby nebo záležitosti.
Při rozbřesku dne k Němu přišel Šimon Petr
s ostatními učedníky a hlásil Mu: „Všichni tě hledají.“
Bude nyní pokračovat ve své službě jako předešlého dne? Nikoli! Od svého Otce dostal jiné pokyny.
Proto prohlásil svým učedníkům: „Pojďme jinam, do
sousedních městeček, abych i tam kázal, neboť k tomu
jsem vyšel.“
Pán neplnil svůj úkol z čistého zvyku, nýbrž nechal
se ve všech svých úkolech vést od Boha. Každý den
byl připraven sloužit tam, kde to jeho Otec chtěl.
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30

sobota 30 červenec

S O B O TA
ČERVENEC

denní čtení Bible:
Jób 8,1-22 · Skutky apoštolské 7,51-60

Když vystoupil /z lodi/ a uviděl veliký zástup, byl nad
nimi hluboce pohnut, protože byli jako ovce, které nemají
pastýře. A začal je učit mnohým věcem.

Marek 6,34

V demokratických státech se volby stále vyhrávají,
ale také prohrávají. Před nimi se obvykle musí vést
volební boj, který od postavených kandidátů vyžaduje vše. Vždyť přece nakonec chtějí být zvoleni.
To, že se ve volební kampani neříká stále čistá
pravda, je až příliš dobře známé. Co však bylo napsáno o politikovi jedné země, je možná vrchol:
„Když se mu to z volebně taktických důvodů zdálo
být vhodné, vydával se za sociálního demokrata,

jindy za konzervativního statkáře nebo za zbožného
křesťana.“ Tomuto muži šlo zcela zjevně především
o jeho vlastní osobu, o jeho postup.
Na tomto pozadí chceme vyprávět o jiném Muži,
který se rovněž představil svému lidu jako budoucí
Vládce: o Ježíši Kristu. Jak je známo, byl nejen odmítnut, ale dokonce odsouzen k smrti. – Ale jak se Ježíš
zachoval před svým publikem? Když byl dotázán, kdo
On je, mohl bez odporu odpovědět: „(To), co vám od
počátku říkám.“ (Jan 8,25)
Zatím co národy tehdy a často i dnes jsou „jako
ovce, které nemají pastýře“, tento přicházející Král
měl hluboké pocity pro ty mnohé lidi, kteří před Ním
stáli se svými starostmi a problémy bez vedení. Jejich
blaho pro čas a pro věčnost Mu leželo na srdci. Proto
šel na kříž.
Ano, Boží Syn si zaslouží naši důvěru!
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31

neděle 31 červenec

NEDĚLE
ČERVENEC

denní čtení Bible:
Jób 9,1-35 · Skutky apoštolské 8,1-13

Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a hubil; já jsem přišel,
aby měly život a měly ho hojnost. Já jsem ten dobrý pastýř.
Dobrý pastýř pokládá svou duši za ovce. Námezdník,
který není pastýř a ovce nejsou jeho vlastní, opouští ovce
a utíká, když vidí, že přichází vlk. A vlk je uchvacuje a
rozhání.

Jan 10,10-12

Myšlenky k Evangeliu Jana

Jaké je to požehnání, že Ježíš Kristus přišel na
tento svět! Zcela nezištně má jako pastýř na zřeteli
blaho svých ovcí. Dává nejen záchranu a svobodu, jak
jsme to už viděli, nýbrž také život v nadbytku. To je

kvalita života, která daleko převyšuje přirozený život.
Zahrnuje v sobě plné štěstí v lásce Boha, Otce. Proto
ale musel dobrý pastýř „okusit smrt“ – to je důkaz
jeho obětující se lásky k ovcím!
Kromě dobrého pastýře jsou zde zmíněni tři další
„aktéři“: zloděj, námezdník a vlk.
Zloděj znázorňuje lidi a náboženské systémy, kteří
nebo které olupují stádo o biblické pravdy a požehnání. Kolik věcí, které neposilují víru, nýbrž nechávají
křesťany duchovně zchudnout, se i dnes nabízí pod
křesťanskou značkou!
Námezdník je někdo, kdo si ze stáda dělá možnost výdělku. Jeho první pohnutkou pro jeho službu
nejsou ovce, nýbrž on sám. Když se situace stane těžkou, myslí jen na svou vlastní bezpečnost a pohodlí
a utíká. Nechává ovce samotné právě tehdy, když
potřebují největší péči.
Vlk nakonec představuje falešné proroky, kteří si
zabírají stádo pro sebe, a tímto způsobem rozhánějí
ovce (srv. s Matoušem 7,15).
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1

pondělí 1 srpen

PONDĚLÍ
SRPEN

denní čtení Bible:
Jób 10,1-22 · Skutky apoštolské 8,14-25

Podle toho jsme poznali lásku, že on za nás položil svou
duši (svůj život).

1. Janův 3,16

Berthold Beitz, jeden z velkých mužů Porúří, umírá 30. července 2013, krátce před svými 100. narozeninami. Jeden velký, pohnutý život končí.
V roce 1942 jde Beitz jako manažer Karpaten-Öl
AG do Boryslawi ve východním Polsku (dnes Ukrajina – p. p.).
Rychle tam poznává šílenství národního socialismu a pokouší se lidi zachránit tím, že jim dává práci
ve své firmě nebo je schovává ve svém soukromém
domě na firemním pozemku. Jde vstříc příslušníkům
SS beze zbraně, působí jen svým zjevem, svým vystu-

pováním, svým charismatem. Jurek Rotenberg, jenž
jím byl jako 14letý zachráněn a je jeden z posledních
přeživších, to popisuje takto: „Pan ředitel stál tehdy
zcela sám. Uvrhl na misku vah za nás svůj život.“
Od Bertholda Beitze přecházejí mé myšlenky k
jednomu většímu, jenž také uvrhl svůj život na misku
vah. Ne, ještě více – který jej dokonce vydal! Který šel
na smrt, aby lidé mohli být zachráněni před věčnou
smrtí. Který zemřel, aby lidé jako vy a já mohli obdržet odpuštění a pokoj.
Berthold Beitz mohl zachránit mnohé, ale ne
všechny. Ježíš Kristus naproti tomu zaplatil cenu, která by mohla zachránit všechny lidi – kdyby jen chtěli!
On sám by chtěl zachránit všechny, aby jeho obětní
smrt nebyla nadarmo. Jeden, jenž se Jím nechal
zachránit, vděčně říká: „Nežiji už já, ale žije ve mně
Kristus. Život, který nyní žiji v těle, žiji ve víře v Syna
Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého
za mne.“ (Galatským 2,20)
Není to přemáhající, že tu je Jeden, jenž za vás a
za mne dal svůj život?
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2

úterý 2 srpen

ÚTERÝ
SRPEN

denní čtení Bible:
Jób 11,1-20 · Skutky apoštolské 8,26-40

Přibližte se k Bohu, a přiblíží se k vám.
Boží blízkost

Jakubův 4,8

Když jde o záchranu hříšných lidí, udělal Bůh sám
ten první krok. Přišel k nim ve svém Synu, aby jim
nabídl svou milost. Od té doby, co Pán Ježíš na kříži
vykonal dílo vykoupení, přichází každý, kdo v Něho
věří, do urovnaného vztahu k Bohu.
V dnešním verši je však pořadí obráceno, protože se vztahuje na styk věřícího s jeho Bohem.
Jakub nás vyzývá: „Přibližte se k Bohu!“ Vyjádřeno
jinými slovy: Hledejte společenství s Bohem a
denně žijte v jeho blízkosti! Naše srdce mají smě-

řovat k Němu, abychom žili v závislosti na Něm a
v důvěře v Něho.
Proto je tak důležitý pravidelný kontakt v modlitbě s naším Bohem a Otcem. Přístup k Němu je nám
vždy otevřen. Můžeme Mu předat všechny své starosti. Chce nás vést po své cestě krok za krokem. Od
Něho dostaneme moudrost, abychom se v situacích
života uměli správně zachovat.
Hledáme-li jeho blízkost, On se k nám přiblíží.
Zakusíme pak ve všedních dnech jeho přítomnost a
podporu. Jeho blízkost nám dá uprostřed těžkostí a
nebezpečí odvahu, důvěru a radost. Protože je u nás,
můžeme být klidní i v bouřích života. Kromě toho
udržuje jeho přítomnost naše svědomí bdělým a plní
naše srdce důvěrou v Boha. Není to velká milost?
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středa 3 srpen

STŘ EDA
SRPEN

denní čtení Bible:
Jób 12,1-25 · Skutky apoštolské 9,1-16

Roztrhněte svá srdce, ne svá roucha, a navraťte se
k Hospodinu, svému Bohu, protože je milostivý a soucitný,
pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství.

Jóel 2,13

Zpola, nebo cele?

Mnoho lidí si myslí, že před Bohem stačí, když
se vzdají zlých věcí ve svém životě a budou se pak
chovat slušně. Tu je například alkoholik. Zničí své
zdraví a štěstí své rodiny. Najednou se mu vyjasní:
Tak to dál nejde. Vzchopí se a rozhodne se, že už
nebude pít alkohol. Stane se střízlivým mužem. To je
jistě dobré. Ale stačí to před Bohem? Stal se takový

člověk skutečně jiným? Je ve smyslu Bible obráceným
člověkem? Ne, ještě ne.
Boží slovo nám ukazuje, že opravdové obrácení
nespočívá v tom, že člověk jen něčeho zanechá. Také
nespočívá v tom, že něco udělá. Mnoho lidí si myslí,
že jsou obráceni proto, že chodí do biblických hodin
nebo protože se začali modlit. To všechno je samo
o sobě dobré. Avšak v Božích očích je to jen změna
směru, nikoli celé obrácení. Tito lidé zůstávají stát na
půli cesty. Pravé obrácení se skládá ze dvou kroků:
předně odvrácení se od zlého a za druhé obrácení
se k Bohu. Mnozí se spokojí s tím odvrácením se. To
je málo. Náš biblický text říká: „Roztrhněte svá srdce,
ne svá roucha, a navraťte se k Hospodinu!“ To je to, na
čem záleží. Jen ten, kdo se obrátí k Pánu, vyzná Mu
své hříchy, přijme nabízené spasení a uvěří v Něho
jako ve Spasitele, zakusí pravé obrácení.
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čtvrtek 4 srpen

ČT VRTEK
SRPEN

denní čtení Bible:
Jób 13,1-28 · Skutky apoštolské 9,17-30

Hle, k pokoji mi byla hořkost nejhořčí. Ty jsi zadržel mou duši od
jámy nicoty, protože všechny moje hříchy jsi odvrhl za svá záda.

Izajáš 38,17

To, co zde čteme, je záznam judského krále Chizkijáše (kolem r. 700 př. Kr.). Tato slova napsal během
své život ohrožující nemoci, když se právě dověděl,
že se opět uzdraví. Tak mu to Bůh slíbil.
S pocity člověka, který je na smrt nemocen, může
soucítit jen někdo, kdo sám někdy byl v tomto postavení anebo v něm právě je. – Když nit života hrozí
přetržením, když konec je nepochybně blízko, pak se
člověk smí obrátit na Boha. A Bůh chce slyšet naše
volání v nouzi. Jak je to dobré!

Ne že by Bůh každého nemocného opět uzdravil.
U Chizkijáše to učinil, král obdržel ještě dalších 15 let
života. Avšak Bůh chce každému, kdo k Němu volá,
dát budoucnost u sebe ve slávě. Proto nám utrpení
může a má sloužit k dobrému, ať už je jakéhokoli
druhu a ať je jakkoli hořké. Co prospěje 15 nebo více
let v lhostejnosti vůči Bohu a bez odpuštění vin, když
je ve výhledu hrozná věčnost bez Boha!
Nemocný král měl lepší porozumění, a jak dnes
říkáme, správně nastavil priority. Nejprve musel být
vyřešen jeho problém hříchů před Bohem, potom
přišlo zdraví.
Jak je dobré, že Bůh chce odpustit a že dokonce
mnohé uvádí do pohybu, abychom před Ním otevřeně doznali bolavé věci v našem životě. K tomu
může patřit – jako u krále Chizkijáše – také „hořkost
nejhořčí“. My lidé jsme pro Něho příliš cenní, než aby
nás nechal jít do nekonečného zkažení bez varování.
Bůh hledá i vás, snad skrze trápení, ve kterém se
právě nacházíte.
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pátek 5 srpen

PÁT E K
SRPEN

denní čtení Bible:
Jób 14,1-22 · Skutky apoštolské 9,31-43

Všichni zhřešili a postrádají Boží slávu, ale jsou
ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení,
které je v Kristu Ježíši.

Římanům 3,23.24

Boží nabídka hříšníkům

První sdělení v našem dnešním biblickém slově
není ani příjemné ani lichotivé: „Všichni zhřešili a
postrádají slávu Boží.“ Tento výrok obsahuje pravdu
o Bohu a o lidech:
● Bůh nazývá to zlé, co lidé dělají, hříchem. Neomlouvá ani závist v srdci, ani lež na rtech, ani
spor v mezilidských vztazích. On je svatý a spra-

vedlivý, takže žádný hříšník nemůže přijít do jeho
blízkosti.
● Lidé se před Bohem provinili svým hříšným životem. Jejich hříchy jim brání v přístupu k Němu.
Na tom nemohou nic změnit ani dobročinností
ani nábožností.
Bůh však nezůstává stát u této vážné skutečnosti.
Nabízí lidem také řešení pro jejich problém hříchu:
Jsou „ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze
vykoupení, které je v Kristu Ježíši“. Spasitel zemřel na
kříži za cizí vinu, aby Bůh mohl ospravedlnit každého
věřícího, a nemusel se přitom vzdát požadavku na
potrestání hříchů.
Kdo pochopí takovou lásku? Bůh dal svého vlastního milovaného Syna na smrt, aby mohl omilostnit provinilé lidi! Nečiní tato božská láska snazším
pokorně se přiznat k učiněným hříchům a přijmout
nabídku milosti?
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6

sobota 6 srpen

S O B O TA
SRPEN

denní čtení Bible:
Jób 15,1-35 · Skutky apoštolské 10,1-16

A přinutili kolemjdoucího Šimona z Kyrény, otce Alexandra
a Rufa, jdoucího z pole, aby vzal jeho kříž.

Marek 15,21

Kolemjdoucí

Když římští vojáci vedli Spasitele k popravišti, přinutili na cestě jednoho pracovníka jdoucího z pole,
aby nesl na Golgotu kříž Pána Ježíše. Bible ho označuje jako kolemjdoucího. Neměl s celou tou věcí nic
společného, byl ale přinucen.
Mnozí lidé se podobají tomuto Šimonovi. Nechtějí
mít s Ježíšem Kristem nic společného. Avšak náhle jsou s Ním bezprostředně konfrontováni – snad

v nějakém rozhovoru se sousedem nebo pomocí
nabídnutého křesťanského letáku. Co teď?
Člověk může ihned všechno zase setřást. Avšak
u Šimona tomu asi muselo být jinak. Skutečnost, že
evangelista Marek zmiňuje jména synů tohoto muže,
dovoluje závěr, že Alexandr a Rufus byli tehdy mezi
křesťany známi. Poznal snad jejich otec později, jakou neobyčejnou smrt Ježíš Kristus vytrpěl? Dověděl
se pak, že Vykupitel třetího dnes vstal? Nevíme to
s jistotou.
Ale jestliže jeho synové později patřili ke křesťanům, muselo setkání s Ježíšem Kristem u Šimona
něco vyvolat. Chceme doufat, že on sám v Něho
uvěřil, protože si uvědomil: Svou smrtí na kříži zaplatil Pán Ježíš před Bohem také za mé hříchy. – A vy?
Nevyhýbejte se už Spasiteli!
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442

neděle 7 srpen

NEDĚLE
SRPEN

denní čtení Bible:
Jób 16,1-22 · Skutky apoštolské 10,17-33

Námezdník utíká, protože je námezdník a na ovcích mu
nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce a moje
ovce znají mne, jako Otec zná mne a já znám Otce. A svou
duši pokládám za ovce. Mám ještě jiné ovce, které nejsou
z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude
jedno stádo, jeden pastýř.

Není to uklidňující a utěšující, že Pastýř nás cele
zná: všechny naše silné i slabé stránky a také náš
sklon bloudit? A On nás miluje láskou, která Jej vedla,
aby za nás dal svůj život. Ovce zase znají svého Pastýře: jeho dokonalost, moudrost, moc a lásku.
Všimněme si srovnání: Pán a ti jeho se znají, jako
se znají Osoby Božství – Otec a Syn. Kdo by očekával toto přirovnání? Ukazuje nám, v jakém niterném
poměru jsou věřící ke svému Pánu.
Kromě ovcí z židovského stáda existují ještě jiné
ovce: lidé z pohanství; také ti slyšeli hlas Pastýře a
uvěřili evangeliu. Pro Pastýře patří bezpodmínečně
k jeho stádu. Ale nepřicházejí do nějaké nové ohrady.
Ovce, držené pospolu vnějšími omezeními – to nalézáme ve Starém zákoně. Ovce, udržované pospolu
osobní přitažlivostí Pastýře – to je pravé křesťanství.

Jan 10,13-16

Myšlenky k Evangeliu Jana
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8

pondělí 8 srpen

PONDĚLÍ
SRPEN

denní čtení Bible:
Jób 17,1-16 · Skutky apoštolské 10,34-48

Hle, nyní je nanejvýš vítaný čas, hle, nyní je den záchrany.

2. Korintským 6,2

Čtrnáctiletý Jiří ležel jednoho letního dne na louce v blízkosti kostelní věže, na níž byly velké, daleko
viditelné sluneční hodiny. Už nějakou dobu byl zneklidněn kvůli svým hříchům. Věděl, že je musí vyznat
Pánu Ježíši, aby obdržel odpuštění. Ale jako už častěji,
probíhal v něm vnitřní boj.
„Vždyť to není tak naléhavé, máš ještě čas,“ myslel
si. – „Ale kolik času ještě skutečně mám?“ musel se
ptát. „Co když zítra onemocním těžkou nemocí a
bude pozdě?“ – „Rozhodni se teď pro Krista!“ tak to
nedávno slyšel při zvěstování evangelia.

Avšak pak myslel na své kamarády: „Ti se mi vysmějí a už se mnou nebudou chtít nic mít. A mnoho
věcí, které rádi dělají, už nebudu moci dělat s nimi.“
„Ale přece nechci zahynout!“ Při této myšlence
padl jeho pohled na sluneční hodiny. Tu pod nimi
četl jasně napsaná slova: „Teď, nebo kdy?“ To zasáhlo
Jiřího přímo do srdce. I když se velmi snažil dát svým
myšlenkám jiný směr, v jeho srdci zněla stále silněji
otázka: „Teď, nebo kdy?“
„Ano, kdy dám své srdce Pánu Ježíši?“ A když se
znovu podíval na věžní hodiny a viděl, že doba už
velmi pokročila, náhle hlasitě zvolal: „Teď to chci
udělat!“ Už to nemohl a nesměl dále odkládat. Modlil
se, vyznal Pánu Ježíši své hříchy a předal Mu svůj život: „Pane Ježíši, přijmi mne! Na kříži jsi přece zemřel
také za mé hříchy. Chci se na to spolehnout.“
Od té hodiny vstoupil do jeho srdce pokoj a radost.
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úterý 9 srpen

ÚTERÝ
SRPEN

denní čtení Bible:
Jób 18,1-21 · Skutky apoštolské 11,1-18

Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce ani prohnilý strom
dobré ovoce.
Matouš 7,18
Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má
Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá.

1. Jana 5,11.12

Nová přirozenost

Strom může krásně vypadat; avšak jestliže jeho
ovoce je špatné, je to špatný strom. Otevřme oči a
podívejme se na mravní stav společnosti. Ze všech
stran doléhá nespravedlnost, vláda silnějšího nebo
prohnanějšího, peníze vládnou, nečisté touhy potají ovládají zdánlivě počestné existence, na druhé

straně je tu drzá neřest… Nároky mezi sebou soutěží
a k uspokojení pýchy se trhají rodiny a společnosti.
Konflikty, války, to vše vychází z lidského srdce. Každý závidí to, co vlastní druhý, a žárlivost může vést
k násilí. Celá společnost podléhá pustošivé zkáze
morálky.
Jestliže plody lidské přirozenosti jsou zlé, je to proto, že člověk je také zlý. Hřích naprosto zničil lidské
srdce, které kdysi bylo stvořeno nevinné. Člověku
nechybí schopnosti, je také schopen šlechetnosti,
štědrosti, odvahy a oddanosti. Ale tyto vlastnosti
nikterak neodstraní všechno zlo, které přirozeně vystupuje z jeho srdce. Slyšme Bibli, která prohlašuje:
„Ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilstva, krádeže, lživá svědectví, urážky.“ (Matouš
15,19) A není léku, neboť toto srdce je nevyléčitelné
(Jeremjáš 17,9). Jen vštípení nového života, života Ježíše
Krista, může způsobit novou přirozenost. „Musíte se
narodit znovu.“ (Jan 3,7)
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středa 10 srpen

STŘ EDA
SRPEN

denní čtení Bible:
Jób 19,1-20 · Skutky apoštolské 11,19-30

Já se budu radovat v Hospodinu, budu jásat v Bohu, který
mě zachraňuje.

Abakuk 3,18

Zlo v izraelském lidu bylo příčinou pro Boží soud
v Abakukových dnech. Víra věrných byla vystavena
velké zkoušce. „Jak dlouho mám, Hospodine, křičet o
pomoc, a ty neslyšíš, volat k tobě: Násilí! A ty nepomůžeš?“ (kap. 1,2) Ale Bůh posiluje svůj lid. I když se
navenek nic nezmění, tu spravedlivý zatím žije svou
vírou (kap. 2,4).
Abakukova doba se podobá našim dnům. Obklopuje nás záplava zla. I my se možná ptáme, proč
Bůh nechává nespravedlnosti volný průběh. Abakuk

hovořil s Bohem a vylil Mu své srdce. Prorok čekal, až
mu Bůh věc objasní. Bůh mu odpověděl (kap. 2,2). Aby
potěšil věrné, má Abakuk to, co mu Bůh ukáže, zřetelně napsat, „aby to čtenář mohl přeběhnout zrakem“.
Osvobození je ještě vzdálené, ale přece jistě přijde.
Avšak dříve, než nastane, chce Bůh povzbudit k životu ve víře. Výhled, který Abakuk dostává, je mohutný:
„Neboť země bude naplněna poznáním Hospodinovy
slávy, tak jako voda pokrývá moře.“ (kap. 2,14)
Bezbožný na sebe přivede soud. Bohabojný si ale
připomíná moc a slávu Pána, které se kdysi zjevily
v historii Izraele v mocných událostech. A tato moc
je zdrojem jistého odpočinutí v den soužení. I když
by chybělo vnější požehnání a všechny okolnosti by
byly nenormální (kap. 3,17), tu přece Hospodin byl Abakukovou silou. A Bůh jej mohl vést na výšiny svých
požehnání. I dnes chce Pán, abychom svůj zrak upírali
k Němu a důvěřovali jeho zaslíbením.
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čtvrtek 11 srpen

ČT VRTEK
SRPEN

denní čtení Bible:
Jób 19,21-20,29 · Skutky apoštolské 12,1-11

Zármutek, který je podle Boha, působí pokání k záchraně,
jehož nelze litovat, kdežto zármutek světa působí smrt.

2. Korintským 7,10

Pravé pokání nebo pouhá lítost?

Zármutek, který je podle Boha kvůli spáchaným hříchům, se ukazuje v tom, že si člověk sám za
to dává vinu. Je hluboce zarmoucen kvůli vlastnímu
selhání, nepřikrašluje zlo, nýbrž rozhodně je odsuzuje. Výsledkem je pravé pokání. Člověk nyní smýšlí
o hříchu stejně, jako o něm smýšlí Bůh, a ví, že Ho
zneuctil a zasloužil jeho trest. Vůči takovému postoji
jedná Bůh v milosti. Poukáže na výkupné dílo, které
vykonal jeho Syn a které je základem záchrany.

Zármutek světa kvůli učiněné nepravosti je
pouhé litování, že se člověk dopustil chyby. Naříká
především nad negativními následky, které z toho
vyvstaly, a hledá pro svůj chybný krok všemožné
omluvy. Výsledkem této povrchní lítosti je smrt. Protože v srdci nedojde k opravdové změně smýšlení a
člověk se před Bohem nepokoří, nedojde k základní
změně k dobrému.
Tento protiklad v našem dnešním verši mluví na
jedné straně ke všem lidem, kteří ještě nemají pokoj
s Bohem. Jen pravé pokání kvůli jejich hříšnému životu jim otevře cestu k věčné záchraně.
Na druhé straně platí toto biblické slovo také pro
věřící, kteří se dopustili chybného kroku. Dokud si
svůj hřích omlouvají nebo za něj činí odpovědnými
druhé, nemůže být věc před Bohem a lidmi dána do
pořádku.
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pátek 12 srpen

PÁT E K
SRPEN

denní čtení Bible:
Jób 21,1-34 · Skutky apoštolské 12,12-25

Ježíš mu /Tomášovi/ řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i
Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“

Jan 14,6

„Já jsem ta Cesta, Pravda i Život“ (1)

V naší době, kdy tempo života je velmi rychlé,
je důležité znát správnou cestu. A znát ji co možná
nejdříve, nejlépe už v mateřské škole. Neboť aby
člověk byl úspěšný, nemůže si dovolit žádné okliky
a výpadky. Ani ve své kariéře, ani ve svých vztazích.
Avšak každý zná zklamání a rozmrzení, ale také těžkosti a slzy kvůli chybným či špatně zvoleným cestám.
Zde je jedna Osoba, která tu cestu zná. Ano, ještě
více: Tato Osoba říká: „Já jsem ta Cesta.“ Jasně, jed-

noznačně, s vyloučením všech jiných možností. Ale
je dnes taková výlučnost ještě na místě? Nuže, dnes
vyžadují protipožární nařízení, aby byla vyznačena
nouzová cesta úniku, takže v krajní situaci člověk
nemusí zkoušet zbytečné cesty, jež všechny nepřinesou záchranu, nýbrž hned najde ty správné dveře,
které vedou do bezpečí, které přinesou záchranu.
Tak tomu je také s Ježíšem Kristem: Chce nás ochránit
před tím, abychom zkoušeli životní cesty, po nichž
nemůžeme dosáhnout cíle – cíle, být věčně u Něho.
Proto zde říká: „Já jsem ta Cesta.“ On je ta jediná
cesta k Bohu! Zde v pravém slova smyslu platí rčení:
„Cesta je cíl!“ Neboť cesta k záchraně, stejně jako cíl,
je jedna a táž Osoba: Ježíš Kristus.
„Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ Boha najdeme jen přes Ježíše Krista. I když se dnes mnoho lidí
pokouší to obejít. Avšak u Ježíše Krista se rozhoduje,
zda k Bohu přijdeme, nebo ne.
„Vždyť i Kristus jednou provždy trpěl za hříchy,
spravedlivý za nespravedlivé, aby vás přivedl k Bohu.“
(1. Petrův 3,18)
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13

sobota 13 srpen

S O B O TA
SRPEN

denní čtení Bible:
Jób 22,1-30 · Skutky apoštolské 13,1-12

Ježíš mu /Tomášovi/ řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i
Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“

Jan 14,6

„Já jsem ta Cesta, Pravda i Život“ (2)

Ježíš Kristus říká: „Já jsem ta Cesta a Pravda.“ Obojí
patří k sobě – jinak bychom nikdy nepřišli k cíli. Cesta
musí odpovídat pravdě, jinak mne povede špatným
směrem. A pravda musí tu cestu také skutečně jasně
ukazovat.
Často je kladena otázka. „Co je pravda?“ (Jan 18,38)
Ptají se na ni v soudních síních, v protokolech policie
při nehodě, v médiích a v politice. Ježíš Kristus byl ten
jediný, kdo mohl říci: „Já jsem cele to, co k vám také

mluvím.“ (Jan 8,25 – přel.) Mluvení a jednání u Něho
naprosto navzájem souhlasily. Nebylo tu nic skrytého
nebo retušovaného, žádná show – jen pravda!
Jen Ježíš nám říká pravdu o Bohu. Jaký je a co
chce. A říká nám pravdu o nás samých, neboť před
Božíma očima „je vše nahé a odkryté“ (Hebrejům 4,13).
Ježíš Kristus zná všechny mé činy, má slova, má přemýšlení, mé pohnutky. Staví mě do Božího světla.
Se všemi mými chybami a hříchy. A pak otevírá svou
náruč, aby mě přijal a zachránil.
Ježíš říká pravdu o Bohu – a o mně samém. Proto
je také život: On je a On dává život, věčný život. „A
toto je život věčný: Aby poznali tebe, jediného pravého
Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.“ (Jan 17,3)
Cesta – Pravda – Život; všechny tři patří k sobě.
A všechny tři jsou spojeny v jedné Osobě. Není to
veliké, že Ježíš Kristus nás nenechává v nejasnosti o
sobě samém a o Bohu a o nás? A tím nám ukazuje
cestu – cestu k životu!
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neděle 14 srpen

NEDĚLE
SRPEN

denní čtení Bible:
Jób 23,1-24,12 · Skutky apoštolské 13,13-22

Proto mě Otec miluje, že já pokládám svůj život, abych ho
zase vzal. Nikdo ho ode mne nebere, ale já ho pokládám
sám od sebe. Mám moc ho položit a mám moc ho opět vzít.
Tento příkaz jsem přijal od svého Otce.

Jan 10,17.18 – přel.

Myšlenky k Evangeliu Jana

Pán říká Židům dvakrát, že dává za ovce svůj život.
Tak velmi miluje své ovce. A aby uskutečnil Boží uložení shromáždit rozptýlené Boží děti v jedno, musel
dobrý Pastýř zemřít (kap. 11,51.52). Neboť věřící ze Židů
a věřící z pohanů měli být jedno stádo s jedním
Pastýřem.

Ale Pán nemyslí jen na ovce, když vydává svůj
život na smrt. Proto v našem verši chybí dodatek
„za ovce“. Kristus pokládá svůj život také proto, aby
oslavil Boha (srv. s Efeským 5,2). On sám nám zde otevírá
zrak, abychom poznali, jakou cenu jeho nebeský
Otec vidí v jeho obětní smrti. Ve skutečnosti může
jen Otec dokonale ocenit, jaká láska, jaká důvěra, jaké
sebeobětování a jaká čistota jsou v každém vztahu
vyjádřeny v Ježíšově smírčí smrti.
Protože se ten jednorozený Syn vydal dobrovolně
až na smrt, dal svému Otci další příčinu k tomu, aby
Ho miloval.
Nikdo nemohl Božímu Synu vzít život; On ho dal
ve vlastní moci. V dobrovolné oddanosti sestoupil do
okruhu vlády smrti. Ale měl stejně tak moc opět život
vzít, neboť chtěl i dále sloužit svým ovcím. Jeho smrt
není ani konec jeho života, ani konec jeho služby pro
lidi. Na zemi Pán sloužil v nejhlubších utrpeních –
nyní slouží věřícím z nebe (srv. s Hebrejům 7,25).
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pondělí 15 srpen

PONDĚLÍ
SRPEN

denní čtení Bible:
Jób 24,13-26,14 · Skutky apoštolské 13,23-31

Bůh, náš Zachránce, který chce, aby byli všichni lidé
zachráněni a přišli k poznání pravdy. 1. Timoteovi 2,3.4
Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda.

Jan 17,17

„Každý má svoji pravdu!“ – to slýcháváme a je to
jako žert. Vždyť pravda je něco absolutního. Tady
přece nemůže každý rozvíjet své představy. Ale když
vidíme, jak se dnes pojem „pravda“ relativizuje, mohli
bychom si myslet, že si každý může zbudovat svoji
„pravdu“. Ano, kdyby záleželo jen na přesvědčeních
a dobré vůli, a bylo by jedno, čemu člověk věří, pak
by skutečně bylo možné říci něco jako: „Každý má
svoji pravdu!“

To, že Bůh skutečně existuje, je naprosto nezávislé
na názorech lidí. Věříme, že On existuje a že se nám
rozmanitým způsobem zjevil. A když Bůh existuje,
když je náš Stvořitel, pak má náš život dobré, smysluplné určení, o kterém si musíme získat jistotu. K tomu
musíme slyšet a přijmout to, co nám o tom říká Bůh sám.
Bůh se jistě na každého z nás obrátil s nějakým
poselstvím – a to více než jednou. Ale neklid doby, vliv
společnosti nebo naše vlastní námitky nám zabránily
toto poselství přijmout.
Člověk se potřebuje zastavit a přemýšlet. Ani volné
žití podle vlastních žádostí, ani „duchovní osvobození“,
jak je slibují meditativní světové názory, nepřinese člověku pravou svobodu. Nepotřebuje ani žádnou novou
zkušenost, která by mu dala nějaký „vyšší rozměr“, neboť
ten už dávno má. Nalezne ho, když pozná, že je stvořen
k tomu, aby žil v harmonickém vztahu s Bohem samým.
Když se člověk postaví na Boží stranu a přijme Božího
Syna za svého Zachránce a Pána, pak to není nějaká
slabost, nýbrž pravá velikost a zároveň cesta pravdy,
cesta ke spasení.
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460

úterý 16 srpen

ÚTERÝ
SRPEN

denní čtení Bible:
Jób 27,1-23 · Skutky apoštolské 13,32-41

Proto tedy, bratři, stůjte pevně a držte učení, která jsme
vám předali.

2. Tesalonickým 2,15

Stejně tomu je v mravní oblasti. Svět, který si říká
křesťanský, je v nebezpečí, že bude zaplaven kazícími
vlivy. Bible je kritizovaná, pohrdá se všemi božskými
zásadami. Manželství a více dalších institucí a zásad,
daných Bohem, které by měly být respektovány, jsou
vláčeny blátem. V této situaci Bůh hledá lidi, kteří by
se postavili na Jeho stranu.
Nejde o to, mít velkou známost nebo výjimečné
schopnosti, nýbrž o to, být osobně pevný vzhledem
ke zlu, které vniká. Jestliže zcela prostě přijímáme
Bibli jako Boží slovo a učíme se říci „ne“ všemu, co se
protiví Božímu pořádku, budeme patřit k těm, kteří
se pro Něho stavějí „do trhliny“ (Žalm 106,23).

Díra v hrázi
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Přečtěte si příběh Hanse Brinkera, malého holandského chlapce, který zabránil katastrofě. Když
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17

středa 17 srpen

STŘ EDA
SRPEN

denní čtení Bible:
Jób 28,1-28 · Skutky apoštolské 13,42-52

Pravím: Můj Bože, neber mě uprostřed mých dnů.

Žalm 102,25

Tento výrok se prorocky týká Pána Ježíše. Jako
člověk žil tak, jak si to Bůh přeje od svých stvoření.
Celý jeho život se vyznačoval poslušností. Ani jeden
krok neučinil v nezávislosti, vždy chtěl činit Boží vůli.
Jako věrný Izraelita dodržoval zákon. Tak měl nárok
na dlouhý život, jak to čteme v 5. Mojžíšově 5,32-33:
„Zachovávejte a plňte je, jak vám přikázal Hospodin,
váš Bůh. Neodvracejte se napravo ani nalevo. Choďte
jenom po té cestě, kterou vám přikázal Hospodin, váš
Bůh, abyste zůstali naživu, bylo vám dobře a dožili jste
se mnoha dní v zemi, kterou obsadíte.“

Ačkoli měl na základě své bezhříšnosti toto
zaslíbení života, musel náš Spasitel zemřít v plné
síle svého života. To pro Něho znamenalo zvláštní
utrpení. Jeho časná smrt vzbuzovala dojem, že Bůh
nesouhlasil s jeho životem, neboť „člověk krvelačný
a podlý se nedožije ani poloviny svých dnů“ (Žalm 55,24).
I Židé se domnívali, že „je zasažen a ubit Bohem a
zkrušen“ (Izaiáš 53,4). Avšak víme, že také toto utrpení
na sebe vzal, aby podle Božího plánu zemřel pro naši
věčnou záchranu. Také v tom Boha oslavil. Tak jeho
vzkříšení bylo Boží odpovědí na jeho dokonalý život
a na jeho oddanost až do smrti. Naplnila se slova,
která následují po našem dnešním verši: „Tvá léta jsou
od pokolení do pokolení.“
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čtvrtek 18 srpen

ČT VRTEK
SRPEN

denní čtení Bible:
Jób 29,1-25 · Skutky apoštolské 14,1-18

Je-li Bůh pro nás, kdo je proti nám?… Kdo bude žalovat na
Boží vyvolené?… Kdo nás odloučí od Kristovy lásky?

Římanům 8,31-35

Díky Bohu, který nás stále vede v triumfálním průvodu
v Kristu.

2. Korintským 2,14

Vítěz
2. Timoteovi 4,5-18
Byl ve vězení v Římě: stařec, opotřebovaný svou
ustavičnou činností pro křesťany více než lety. Bojoval „dobrý boj“ víry a chvíle jeho odchodu z tohoto
světa nastala, neboť měl zemřít jako mučedník.

Mohli bychom si myslet, že se cítil poražený, skleslý;
nikoli, je to vítěz. Bezpochyby byl sám, zapomenut
a opuštěn všemi. Kolem jeho vězeňských řetězů
bylo prázdno. Během prvního stání před římským
císařem tam nebyl nikdo, kdo by jej hájil. Nero, císař
bez soucitu, se považoval za všemocného. Mýlil se.
Apoštol Pavel byl především „vězeň Krista Ježíše“
(Filemonovi 9), svého Pána, jehož charakter nesl a jenž
na něho nezapomněl.
Pavel ve vztahu k Oneziforově návštěvě píše: „Často mě občerstvil a nestyděl se za mé řetězy, nýbrž když
přišel do Říma, usilovně mě hledal, až mě nalezl.“ (2. Timoteovi 1,16.17) Lukáš, „milovaný lékař“ (Koloským 4,14), byl
také často u něho. Ale Pavel dodává: „Pán však stál
při mně a posilnil mě.“ Nebylo tu místo pro skleslost.
Ten, kdo je s ním, je Ten, kdo přemohl svět (Jan 16,33).
Spojen s Vítězem, Pavel také zvítězí a obdrží korunu.
Nečeká na Neronovu milost. Je šťastným účastníkem
Boží milosti. Jeho přání bude brzy vyslyšeno: odejít a
„být s Kristem“ (Filipským 1,23). A z hloubi vězení Pavel
volá: „Jemu buď sláva na věky věků!“
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pátek 19 srpen

PÁT E K
SRPEN

denní čtení Bible:
Jób 30,1-31 · Skutky apoštolské 14,19-28

Tento lid mne ctí rty, ale jejich srdce je ode mne velmi
daleko. Marně mne však uctívají, vyučujíce nauky, jež jsou
jen lidskými příkazy.
Marek 7,6.7
Čiňte pokání a věřte evangeliu.

Marek 1,15

Chce-li člověk přijít k Bohu, musí se pak snad
vzdát své osobnosti nebo se nechat natlačit do formy
nějakého náboženství nebo dokonce sekty?
Ne! – Ježíš Kristus se sám obrátil se vším důrazem
proti nuceným vnějším formám a tradicím. Káral
náboženské vůdce své doby, kteří svými předpisy
bránili lidem, aby přišli k Bohu. – Kromě toho přece

Bůh sám stvořil lidi s tak rozmanitými charaktery! Jak
by mohl nyní opovrhovat touto růzností?
Každý může přijít k Bohu tak, jak je – ne proto, aby
nalezl nějaké náboženství, nýbrž aby k Němu nalezl
živý vztah. Křesťanská víra také není žádná sbírka
pouček, nýbrž Boží zjevení v jeho Synu Ježíši Kristu:
skrze jeho život, jeho smrt a jeho vzkříšení. Boží Syn
přišel, aby nás seznámil s Bohem v jeho lásce.
Je možné dbát náboženských forem a zároveň
být duchovně mrtvý; jen víra v Ježíše Krista znamená
osvobození a skutečný život; a tento život je volně
nabízen všem.
Víra v Krista nespočívá na naivitě nebo ochotě
věřit všemu. Ten, kdo v Něho uvěří, přijímá biblické
poselství, protože jím k nám mluví sám Bůh. Pravá
víra tedy nemá nic společného s pověrou nebo
blouzněním, nýbrž jde ruku v ruce s bdělým a myslícím duchem. Vždyť by také nikomu nepomohlo, aby
věřil v něco libovolného, nýbrž jde o to, věřit Bohu
samému a poslouchat Ho.
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sobota 20 srpen

S O B O TA
SRPEN

denní čtení Bible:
Jób 31,1-40 · Skutky apoštolské 15,1-12

Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království.

Jan 3,3

Pastor Wilhelm Busch (1897-1966) jednou vyprávěl, že jeden muž měl sen: Zemřel a stál s mnoha
jinými před Božím trůnem. Tam se prováděl soud:
Jeden po druhém byli vyvoláváni. Muž cítil, jak mu je
horko. Tak si to nepředstavoval, tak nepodplatitelně.
Ulekl se – avšak pak pomyslel na dokumenty, které
mu jistě pomohou, a hluboce si oddechl.
Nyní byl na řadě. Sebevědomě vytáhl první potvrzení: křestní list. Ale pak ho napadlo: Zde, před
Bohem pro něho křestní list asi neznamená žádné
polehčení, nýbrž spíše obžalobu. Ano, byl pokřtěn –

ale k čemu? Zděšen vytáhl další papír: Potvrzení o
konfirmaci. To mu jistě přinese osvobození. Ale pak
si vzpomněl, co Bohu při své konfirmaci sliboval. A
jak málo z toho uskutečnil…
A přece jen mohl něco předložit: potvrzení o
placení církevní daně a kvitance darů na charitu. Ne
zrovna málo. Pomohou mu snad ty? Nakonec ještě
vytáhl svou závěť s přáním mít křesťanský pohřeb.
Avšak už věděl, že ani to nepostačí … A tu se zpocen
probudil!
Důkazné listiny, když jde o konečný Boží soud, se
nevyhotovují na zemi, nýbrž v nebi. Tam je „vedena
kniha“ o skutcích lidí. Podle toho dopadne soud:
věčný trest, věčné vzdálení od Boha. A přece existuje
ještě další listina: „kniha života“. V ní jsou zaznamenáni všichni, kteří jsou znovuzrozeni. Obdrželi nový
život a odpuštění svých hříchů. Přijali vírou Ježíše
Krista a jeho výkupné dílo. Proto nepřijdou na soud.
(Zjevení 20,12.15; Jan 5,24).
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neděle 21 srpen

NEDĚLE
SRPEN

denní čtení Bible:
Jób 32,1-22 · Skutky apoštolské 5,13-29

Pro tato slova došlo mezi Židy opět k roztržce. Mnozí
z nich říkali: „Má démona a blázní. Proč ho posloucháte?“
Jiní říkali: „Toto nejsou slova démonizovaného. Může snad
démon otevřít oči slepým?“

Jan 10,19-21

Myšlenky k Evangeliu Jana

Podobenstvími o dveřích, pastýři a ovcích Pán poukázal Židům na velké změny, které jsou před nimi,
poté co On jako ten pravý Pastýř vstoupil doprostřed
izraelského lidu. Byla to slova plná milosti a pravdy.
Ale představy a zájmy mnoha z jeho posluchačů jim
bránily v tom, aby přijali Boží milost. Připsali jeho

slova vlivu ďábelských mocí. Není to poprvé, kdy je
proti Božímu Synu pozvednuta tato námitka: „Máš
démona.“ (kap. 7,20; 8,52)
Jakási menšina však stojí ještě pod dojmem divu,
který Ježíš vykonal na muži, který se narodil slepý.
A nezastavili se u tohoto nápadného znamení, nýbrž
naslouchají také pozorně slovům Pána. Jejich svědomí jsou tím dotčena. A nyní opatrně zaujímají postoj
a odmítají scestné vysvětlení Ježíšových nepřátel. –
Nevíme, kolik z této menšiny jich je ještě nejistých
nebo pochybuje; nevíme, kolik z nich tehdy nebo
později přišlo k zachraňující víře v Syna Božího. Tehdy byli v každém případě ve svých svědomích pod
dojmem divů a plnomocných slov Vykupitele.
Mezi dvanácti Ježíšovými apoštoly byl Tomáš ten,
který tu a tam byl trápen nejistotou a pochybnostmi.
Avšak když se mu Ježíš Kristus zjevil jako vzkříšený
Pán, Tomáš jasně a zřetelně vyznal: „Můj Pán a můj
Bůh.“ (kap. 20,28)
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22

pondělí 22 srpen

PONDĚLÍ
SRPEN

denní čtení Bible:
Jób 33,1-22 · Skutky apoštolské 15,30-41

Žádné proroctví Písma není záležitostí vlastního výkladu.
Neboť proroctví nikdy nebylo proneseno z lidské vůle,
nýbrž unášeni Duchem Svatým mluvili svatí Boží lidé.

2. Petrův 1,20.21 – dle pozn.

Bohu se pokloň. Ježíšovo svědectví je duch proroctví.

Zjevení 19,10

Rozumět Bibli: proroctví

Bůh vládne nad časem a prostorem: může mluvit
zároveň o minulosti, o přítomnosti a o budoucnosti.
Z 66 knih Bible je 17 zcela prorockých a mnohé z
ostatních jsou částečně prorocké.

Před příchodem Krista oznamovali proroci budoucí události, které se uskutečňovaly často za jejich
života. Ale mluvili také o událostech mnohem vzdálenějších. Byli inspirováni Duchem Svatým a předávali
Boží slovo. Rozuměli dokonce, že mluvili předem o
Mesiášovi a svědčili o jeho utrpeních a o jeho budoucích slávách (1. Petrův 1,10-12).
Každý prorok měl své vlastní poselství, ale všichni
oznamovali nějaké zvláštní sdělení ohledně Mesiáše:
jeden upřesňoval místo jeho narození (Micheáš 5,1), jiný
dobu a okolnosti Jeho příchodu (Daniel 9,26) a třetí charakter jeho veřejné služby (Izajáš 42,1-4). Téměř všichni
nějak mluvili o jeho smrti a o jeho božství.
Proroctví mají obdivuhodný charakter: doplňují se
a předem vrhají velké světlo na osobu a dílo Pána Ježíše. Tvoří tedy jisté svědectví, vydané Bohem samým
o pravosti Bible jako jeho Slovu. Proroctví je lampa,
která svítí na temném místě, dokud nepřijde velký
den Páně (2. Petrův 1,19). Vrhá božské světlo na celou
krajinu a stačí k osvětlení naší cesty v historii světa,
když vede naše zraky k Ježíši Kristu, který je středem.
· Dobrá Setba 2022 · www.gbv-dillenburg.de · www.gbv-online.org
473

472

23

úterý 23 srpen

ÚTERÝ
SRPEN

denní čtení Bible:
Jób 33,23-34,15 · Skutky apoštolské 16,1-12

Ti, kdo jej milují, budou jako slunce vycházející ve své síle.

Soudců 5,31

Je velmi časně ráno. Všechno je ještě ve tmě.
Potom ale začíná svítat, nejprve docela málo, téměř
nepozorovaně, ale pak se jasní stále více, až náhle
proniknou první paprsky slunce. Nejprve vidíme jen
okraj, avšak brzy se zjeví celé slunce. Často pěkně
červené nebo oranžové. A potom je rychle stále více
světlo a brzy se také oteplí – až do poledne, kdy
slunce je na své dráze nejvýše.
Tak se to má dít s člověkem, který miluje Boha.
Není tu napsáno: „Ti, kdo Bohu slouží“, nýbrž… „Ti,
kdo Boha milují.“ – Byla i ve vašem životě někdy

docela tma? Žili jste v hříchu bez Boha a neptali jste
se na jeho vůli? Žili jste bez jistoty ohledně svého
věčného osudu? Anebo je to snad stále ještě tak?
Tento neuspokojivý a nebezpečný stav nesmí a
nemusí tak zůstat. U mne se to v každém případě
změnilo. Bůh začal působit. Nejprve jsem tomu moc
nerozuměl, ale přece do mého života vniklo trochu
světla. Bůh použil lidi, kteří mi na Něho poukázali.
A používá si také tento kalendářní lístek, aby k vám
mluvil.
Tehdy pro mě slunce ještě nevzešlo. A přece jsem
zjistil, že na mně – ve srovnání s jasným světlem a
Boží čistotou – nebylo skutečně nic čistého. Zároveň
mi bylo jasné: Bůh mě chce z této špíny vyvést; a
k tomu má pro mě cestu. Když jsem pak vyznal svou
vinu, vzešlo pro mne slunce, byly vidět první paprsky.
A až dodnes je stále krásnější, teplejší, jasnější.
Je přirozené, že se v mém životě vyskytují také
mraky a bouřky. Ale Boží milost zůstává. A na tom
se nic nezmění.
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středa 24 srpen

STŘ EDA
SRPEN

denní čtení Bible:
Jób 34,16-37 · Skutky apoštolské 16,13-25

Krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od každého
hříchu.

Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý,
aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti.

1. Janův 1,7.9

Je to už déle, co mluvil jeden kazatel o tomto textu
ze Svatého písma. Mezi mnoha posluchači různých
věkových skupin byla 73letá žena. Byla tímto slovem
dotčena. Bylo tam skutečně napsáno „od každého
hříchu“? To nemohla pochopit.
„Od každého hříchu“ – to znamená: Není hřích, od
kterého bychom nemohli být krví Ježíše Krista očiš-

těni. Žádný hřích – ať už je jakkoli těžký nebo jakkoli
dávný – není příliš velký, aby nemohl být odpuštěn.
Jakkoli těžký – a jakkoli v minulosti vzdálený? Jako
těžké břemeno na ní ležela tato zvláštní vina, i když
to bylo už před více než 40 lety … Musela mít jistotu,
musela mluvit s kazatelem!
„Je skutečně pravda to, co jste řekl? Odpouští Bůh
i dnes ještě všechny hříchy?“, zeptala se ho. Ten to
výslovně potvrdil: „Ano, jestliže Mu vyznáte své hříchy a věříte v to, že Ježíš Kristus zemřel také za vás a
za vaše viny. – Už jste před Ním odkryla své hříchy?“
„Ale já jsem zhřešila proti svému muži,“ odpověděla žena, „odpustí mi Bůh i přesto?“ – „Pak to vyznejte také svému muži.“ Zajíkavě odvětila: „To není
možné; můj muž už nežije.“ A pak vyprávěla, že byla
svému muži nevěrná, když byl ve válce.
Ano, Bůh očekává, že dáme do pořádku vše, v čem
jsme se provinili. Ale On odpouští všechny hříchy i
tehdy, když už nemohou být před lidmi dány do pořádku. Tato žena nalezla odpuštění a pokoj s Bohem.
Po tom tak dlouho toužila.
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25

čtvrtek 25 srpen

ČT VRTEK
SRPEN

denní čtení Bible:
Jób 35,1-16 · Skutky apoštolské 16,26-40

Jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu
stvoření.

Marek 16,15

USA, v polovině 19. století. Guvernér státu Ohio
souhlasil s tím, aby bylo omilostněno pět mužů ze
státního vězení pro dobré chování. Nezáleží na tom,
kým byli a co kdysi udělali.
Po dobu šesti měsíců pozorovali vězně, kteří o
tomto souhlasu nic nevěděli. Pak byli svoláni všichni
vězňové. Ředitel vězení prohlásil: „Mám zde ve své
ruce propouštěcí listiny pro pět vězňů.“ Nastalo mrtvé ticho. Žádný se ani nepohnul. Ředitel četl první
jméno. „Reubene Johnsone – můžeš si převzít své

propouštěcí papíry.“ Avšak nikdo nevystoupil. Ředitel opakoval jméno: „Reubene Johnsone – tady jsou
tvé propouštěcí papíry, podepsané guvernérem. Jsi
volný.“
Stále ještě se nikdo nehýbal, ale mnoho vězňů
se dívalo směrem ke starému muži, který zde byl už
téměř 20 let – Reubenu Johnsonovi. Avšak ten se
necítil osloven a ohlížel se, kde je ten šťastlivec, který
má nyní vyjít svobodný. Mnozí na něho teď volali:
„Reubene, to jsi ty.“ Když se na něho všichni tak dívali,
svitlo mu, že je skutečně míněn on. Reuben se pohnul
a, chvěje se, postoupil kupředu, přijal papíry, vrátil se
na své místo, přečetl své jméno – a dal se do pláče.
Teprve když druzí vězňové byli odvedeni zpátky do
svých cel, teprve potom dokázal pochopit, že je skutečně svobodný. On – Reuben Johnson.
Evangelium je kázáno „všemu stvoření“. Každý je
může slyšet, každý je může přijmout, každý může od
Boha obdržet své „propouštěcí papíry“. Ano, Reubene Johnsone – nebo ať už se jmenujete jakkoli, vy
dnes, v 21. století: Jde o vás!
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26

pátek 26 srpen

PÁT E K
SRPEN

denní čtení Bible:
Jób 36,1-21 · Skutky apoštolské 17,1-9

V Antiochii byli v místní církvi proroci a učitelé, jako
Barnabáš, Šimon… Lucius… Manahen, společně vychovaný
s tetrarchou Herodem.

Skutky 13,1

Manahen – Herodes

Dvě jména – to první neznámé, druhé v dějinách
velice známé. Oba muži vyrostli spolu. Bůh sám nám
v dnešním biblickém verši tyto dva lidi představuje.
Manahen byl učitel v prvotní církvi v Antiochii. Přijal
Ježíše Krista jako svého Zachránce a Pána, zamiloval
si Ho a sloužil Mu. Tak mohl být prvním křesťanům
velmi užitečný.

A Herodes? Ten poznal Syna Božího osobně. Ježíš
Kristus byl před svým ukřižováním přiveden k Herodovi jako vězeň. O tom čteme v Lukášově evangeliu:
„Herodes jím se svými vojáky pohrdl, vysmál se mu,
oblékl ho do nádherného roucha a poslal ho zpět
k Pilátovi.“ (Lukáš 23,11) Herodes sám byl jednající silou,
nikoli vojáci. Jeho touha po senzaci byla zklamána,
protože Ježíš neučinil žádný div, jak Herodes doufal.
A tak s Ním jednal pohrdlivě, aby Mu to dal pocítit.
Jakou cenu má Boží Syn pro nás dnes? Chceme
se podobat Manahenovi, nebo Herodovi? Jeden byl
k požehnání pro Boží lid, druhý opovrhl Tím, jenž
nám byl Bohem poslán jako Zachránce.
Jako kdysi izraelský národ, tak stojí dnes každý
člověk před volbou: „Předložil jsem ti život a smrt,
požehnání a kletbu. Zvol si život, abys zůstal naživu.“
(5. Mojžíšova 30,19)
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27

sobota 27 srpen

S O B O TA
SRPEN

denní čtení Bible:
Jób 36,22-37,4 · Skutky apoštolské 17,10-21

Jeden z předních mužů se ho otázal: „Dobrý učiteli, co mám
učinit, abych získal věčný život?“

Lukáš 18,18

Jistý „přední muž“ přichází k Pánu Ježíši a klade
Mu otázku, která ho intenzivně zaměstnává a zneklidňuje: „Co mám učinit, abych získal věčný život?“
Přichází s ní k Ježíšovi, protože v Něm vidí „dobrého
učitele“, který může kompetentně vykládat Písma
Starého zákona.
„Přikázání znáš,“ odpovídá Ježíš a vyjmenovává
jako příklad pět přikázání.
„To všechno zachovávám od svého mládí,“ odpovídá ten muž.

„Jedno ti ještě schází,“ říká Pán Ježíš, a tím pokládá
prst na střed rány: „Prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebesích; pak přijď a následuj
mne.“
A potom čteme, že ten přední muž se kvůli tomu
„velice zarmoutil“. Čemu se z toho učíme?
● Pán Ježíš je mnohem více než „dobrý učitel“, ačkoli je i
jím: On je Boží Syn, který se stal člověkem, aby na kříži
zemřel, a tím nám vytvořil cestu k Bohu.
● Nemůžeme udělat nic, abychom „získali věčný život“,
ale můžeme ho přijmout jako dar od Boha, když doznáme, že jsme hříšníci a že máme před Bohem vinu.
Vina toho předního muže spočívala v tom, že se stále
prohřešoval proti prvnímu přikázání. To zní: „Nebudeš
mít jiné bohy vedle mne!“ Ale on miloval své bohatství
více než Boha. Jak snadno můžeme zapomenout na
to, že první místo v našem životě náleží Bohu. Jemu
vděčíme také za všechno, co jsme a co máme.
● Jen když skutečně následujeme Ježíše Krista – když
On opravdu má první místo v našem životě – budeme
vést vskutku bohatý, naplněný život v Božím pokoji.
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neděle 28 srpen

NEDĚLE
SRPEN

denní čtení Bible:
Jób 37,5-24 · Skutky apoštolské 17,22-34

Nastal svátek Posvěcení chrámu v Jeruzalémě. Byla zima.
Ježíš se procházel v chrámě, v Šalomounově sloupoví. Tu
ho obklopili Židé a říkali mu: „Jak dlouho chceš naši duši
držet v nejistotě? Jsi-li Mesiáš, řekni nám to otevřeně.“
Ježíš jim odpověděl. „Řekl jsem vám to, a nevěříte. Skutky,
které já činím ve jménu svého Otce, ty o mně svědčí. Ale vy
nevěříte, protože nejste z mých ovcí.“

Jan 10,22-26

Myšlenky k Evangeliu Jana

Naposledy jsme viděli Ježíše na svátku stánků a
potom v Jeruzalémě (kap. 7-9). Mezi svátkem stánků,
který se slaví na konci září, a svátkem posvěcení

chrámu, který spadá do druhé poloviny prosince, leží
přibližně tři měsíce. Zda Pán byl v mezidobí v Galileji
a zda se účastnil tohoto svátku, se zde nedovídáme.
Svátek posvěcení chrámu však v žádném případě
nepatřil ke třem svátkům Pána, které měly být každoročně slaveny každým Izraelitou v Jeruzalémě
(5. Mojžíšova 16); tento svátek zavedl Juda Makabejský
v roce 164 př. Kr.
Ježíš se prochází v sloupové hale chrámu – v zimě.
Vál venku studený vítr? Anebo chtěl Duch Svatý udáním ročního období naznačit přibývající chlad, který
Pán prožíval ze strany židovských vůdců? Ti Ho zde
opět vyzývají a vyčítají Mu, že je nechává v nejasnosti
o tom, zda On je nebo není Kristus. Pán vidí do jejich
srdcí: Ne, oni v Něho nechtějí věřit. Jeho slova –
například v kapitolách 5, 6 a 7 – jasně ukázala, kdo
On je. Toho, kdo ještě pochybuje, by nemohly přesvědčit skutky, které Ježíš činil jako vyslanec svého
nebeského Otce. Uznat Ježíše za Krista Božího – to
až dodnes není otázka důkazního materiálu, nýbrž
je to otázka srdce.
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pondělí 29 srpen

PONDĚLÍ
SRPEN

denní čtení Bible:
Jób 38,1-18 · Skutky apoštolské 18,1-11

Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu.
1. Mojžíšova 1,27

Společnost řezaných květin
V roce 1944 učinil jeden profesor Stanfordovy univerzity následující přirovnání:
„Velké nebezpečí naší doby spočívá v tom, že
patříme ke společnosti řezaných květin. Ať už jsou
řezané květiny jakkoli krásné a jakkoli se pokoušíme
je po nějakou dobu udržet čerstvé, přece musejí
zemřít. Zemřou, protože jsou odděleny od vyživujících kořenů.“ A potom přichází srovnání: „Pokoušíme
se zachovat důstojnost jednotlivce v odloučení od
hluboké víry, že každý člověk je stvořen k Božímu
obrazu, a proto je cenný v Božích očích.“

Toto přirovnání z roku 1944 je zvlášť výstižné, když
pomyslíme, jak velmi se totalitní státy tehdy provinily
proti důstojnosti člověka. Bez ohledu na to se rozvinuly
v minulých desetiletích i mnohé svobodné státy ve
společnosti řezaných květin.
Víru ve Stvořitele a v odpovědnost, kterou vůči
Němu máme, považují mnozí za překonané. – Ale
jakou důstojnost má ještě člověk a co ho odlišuje od
zvířete, když už nemá být Božím obrazem?
Pokřesťanská společnost se vzdala jediného základu, který může člověku nedotknutelně zajistit
jeho důstojnost. To je vidět například v tom, že chybí
ochrana pro nenarozený lidský život, nebo v diskusi o
aktivní pomoci při umírání.
Ježíš Kristus nás staví před rozhodnutí: být pevně
zakořeněn v Něm, nebo být „řezanou květinou“:
„Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává
ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze
mne nemůžete činit nic. Jestliže někdo ve mně nezůstává, bude jako ta ratolest vyvržen ven a uschne; pak je
shromažďují a házejí do ohně a hoří.“ (Jan 15,5,6)
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úterý 30 srpen

ÚTERÝ
SRPEN

denní čtení Bible:
Jób 38,19-38 · Skutky apoštolské 18,12-22

Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, to
přicházelo na svět.

Jan 1,9

V biblických knihách, které napsal apoštol Jan, je
vedle života a lásky velkým tématem světlo. V Janově evangeliu čteme, jak Pán Ježíš o sobě říká: „Já
jsem světlo světa.“ (Jan 8,12)
Co nám chtějí tato slova Bible říci? Nejprve nám
pomůže další Janův výrok: „Bůh je světlo a není v něm
žádná tma.“ (1. Janův 1,5) Tma je v Bibli obrazem zla,
světlo čistoty a dobra. Že Bůh je světlo, proto znamená: Bůh je absolutně dobrý.
V protikladu k tomu se člověk od přirozenosti
nalézá ve tmě. Celá naše bytost je dotčena hříchem,

především naše „srdce“, které je v člověku instancí
pro rozhodování: „Zevnitř ze srdce lidí vycházejí zlé
myšlenky.“ (Marek 7,21) Člověk nemusí být nejprve svým
okolím ovlivňován ke zlému, ne, každý si nese zlo už
sám v sobě.
Ve tmě tohoto světa jasně září poselství o Ježíši
Kristu. Skrze Něho jsme „osvěcováni“ neboli „stavěni
do světla“. Jeho dokonalý život, jeho dobrá slova a
činy odkrývají naše zlé pohnutky, myšlenky, slova a
skutky. Jeho nezištnost zjevuje naše sobectví. Jeho
pokora se dotýká pýchy, která vězí hluboko v nás.
Jeho dokonalá poslušnost vůči Bohu, jeho Otci, zjevuje naši neposlušnost a naši vzpouru proti Bohu.
Když toto „pravé světlo“ padne do našeho srdce,
vidíme celou svou hříšnost a vinu před Bohem. To
bolí! Ale je to předpoklad pro to, abychom mohli
poznat jeho lásku a milosrdenství. Bůh nám tak rád
chce odpustit – ale musíme poznat, že jeho odpuštění potřebujeme!
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31

středa 31 srpen

STŘ EDA
SRPEN

denní čtení Bible:
Jób 38,39-39,18 · Skutky apoštolské 18,23-28

Hledal jsem Hospodina, a odpověděl mi!
Hledat Boha

Žalm 34,5

Mnozí lidé se ptají: Kde je Bůh? Nevidí Ho a neznají Ho. Proto se domnívají, že tu není, anebo že je
pro ně nedosažitelný, pokud vůbec existuje. Ale Bůh
není od nich daleko, nýbrž je přítomen v jejich životě.
Dává vzcházet slunci a dává déšť z nebe, aby rostliny
rostly a lidé měli jídlo. Tímto způsobem se osvědčuje
ve stvoření, aby lidem jasně ukázal: Jsem tu!
Bůh se nechává najít od každého, kdo upřímně
hledá. Slyší každého, kdo se k Němu modlí, a tak
s Ním navazuje kontakt. Nedává nikomu přednost,

neboť On miluje všechny lidi stejně. Proto každého
zve: „Hledejte mě, a budete žít.“ (Amos 5,4)
Nejprve musí být dán do pořádku porušený
vztah, který jsme až do nynějška měli ke svému Stvořiteli. Bůh od nás očekává, že se odvrátíme od svého
hříšného života a že Mu vyznáme svá pochybení. Pak
nám odpustí a daruje nám nový život ve společenství
se sebou. Předpoklad pro tuto hlubokou změnu vytvořil Ježíš Kristus, když za nás zemřel na kříži.
Když jsme Boha nalezli, nechtěli bychom už bez
Něho žít. Daří se nám pak jako Davidovi, který si cenil
vztahu k Němu nade vše a stále se staral o kontakt
s Ním: „Bože, ty jsi můj Bůh! Usilovně tě hledám, má
duše po tobě žízní.“ (Žalm 63,2)
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1

čtvrtek 1 září

ČT VRTEK
ZÁŘÍ

denní čtení Bible:
Jób 39,19-40,5 · Skutky apoštolské 19,1-12

Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude chodit ve
tmě, ale bude mít světlo života.

Jan 8,12

Slepota

Kazatel zvěstoval pod širým nebem dobrou zvěst
o Ježíši Kristu. Potom se kdosi jiný obrátil ke kolem
stojícímu zástupu: „Slyšeli jste, co ten kazatel říkal.
Nevěřím z toho ani slovu. Věřím jen tomu, co vidím.
Nevěřím ani v peklo, ani v nějaký soud, a také ne
v nějakého Boha. V celém svém životě jsem nic takového neviděl, a také v to nevěřím.“
Potom se chopil slova další posluchač: „Říkali mi,
že nedaleko odsud teče potok. Ale to není pravda;

vůbec nic tam není. Také říkali, že zde rostou stromy
a tam vzadu zelená tráva; ale ani to není pravda. Řekli
mi také, že je zde mnoho lidí; ale ani to není pravda.
Teď si možná myslíte, že jsem ztratil rozum. Avšak
ve skutečnosti neříkám nic jiného než ten, jenž právě
domluvil. – Musíte totiž vědět jedno: Já jsem od narození slepý. Potok, strom ani trávu jsem nikdy neviděl,
ani žádného člověka. Když tedy říkám, že to všechno
neexistuje, protože to nevidím, pak tím jen dokazuji,
že jsem slepý.“
K tomu popírači Boha pak ten slepý řekl: „Čím
více mluvíte o své nevěře, tím více ukazujete svou
slepotu. Nevidíte nic, co se týká Boha, protože jste
slepý, duchovně slepý.“ – Těmito málo slovy přivedl
posluchače k zamyšlení; popírač Boha mlčel.
Pán Ježíš Kristus říká: „Já jsem přišel na tento svět,
aby… ti, kteří nevidí, viděli.“ (Jan 9,39) Jen Pán Ježíš může
učinit člověka skutečně vidícím, neboť On je to pravé
světlo (Jan 1,9).
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2

pátek 2 září

PÁT E K
ZÁŘÍ

denní čtení Bible:
Jób 40,6-32 · Skutky apoštolské 19,13-22

Jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není
z vás – je to Boží dar; není na základě skutků, aby se nikdo
nechlubil.

Efeským 2,8.9

Na Jungfraujoch ve Švýcarských Alpách se ve
výšce kolem 3500 metrů setkáme s naprosto různými
lidmi: Jsou tam silní, trénovaní horolezci, ale také staří
lidé a malé děti, ženy v obuvi s vysokými podpatky i
mládež ve sportovní obuvi. Stojí tam a obdivují krásu
hor. Člověk se tam cítí jako v jiném světě.
Ale nepotkal jsem se tam s nikým, kdo by řekl:
„Vystoupil jsem sem sám, překonal jsem strmé skály a
ledovec.“ Všichni totiž přijeli nahoru lanovkou. Stačilo

jen zaplatit jízdné a svěřit se technice, jinak pro to
nemuseli udělat vůbec nic.
Sláva nebe, kterou bychom chtěli dosáhnout, je
mnohem krásnější než fascinující dojem ze švýcarských hor. A když tam přijdeme, nebudeme už nikdy
muset zpátky do údolí zemských povinností a námahy. Ale nesetkáme se tam s nikým, kdo by tam přišel
z vlastní síly. Jen Boží milost připravila cestu k nebi.
Ani „jízdenku“ do nebe nemusíme a nemůžeme
sami zaplatit. Je to krev našeho Spasitele Ježíše
Krista, který se sám dal za nás jako výkupné. A ten,
kdo pro sebe vírou použil toto výkupné, má nebe
zajištěno – a je lhostejné, zda žil jako horlivý kazatel
evangelia, nebo zda má za sebou hříšný život, pokud
přišel k Bohu v pokání a víře.
Ani jeden z těch, kteří budou jednou v nebi, nemohl nic přispět ke své věčné záchraně. Každý vděčí
za věčné spasení jen Boží milosti a výkupnému dílu
Pána Ježíše.
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3

sobota 3 září

S O B O TA
ZÁŘÍ

denní čtení Bible:
Jób 41,1-26 · Skutky apoštolské 19,23-40

V těch dnech přichází Jan Křtitel, hlásající v judské pustině:
„Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království Nebes.“

Matouš 3,1.2

Jan Křtitel volal izraelský lid k pokání. To znamená,
že měli změnit svůj postoj vůči Bohu, měli uznat, že
hřešili, a nyní vést svůj život podle Boží vůle. Pohnutkou k tomuto kázání Jana Křtitele bylo, že se nyní
měl zjevit zaslíbený Mesiáš a jeho království. Brzy
vystoupí na veřejnost Ježíš Kristus. Ten zaslíbený a
dlouho očekávaný Mesiáš konečně přišel.
Činit pokání, změnit vnitřní nasměrování, být
zarmoucen kvůli vlastnímu stavu – toto kázání se
muselo ozývat ve svědomí nejvyšších kněží a uče-

ných v zákoně jako údery kladivem! Vždyť oni se
domnívali, že jsou na té jediné správné cestě; a nyní
najednou slyšeli: „Musíte se obrátit, vnitřně i navenek. Nejen pohané se musejí obrátit – také Židé,
kteří vlastnili Boží zákon! Ano, i ti vysoce postavení
farizeové a saduceové!“
Toto volání k pokání platí až dodnes, jak můžeme
poznat ze slov apoštola Pavla ve Skutcích apoštolů
17,30.31:
„Když tedy Bůh přehlédl ty doby nevědomosti,
nařizuje nyní lidem, aby všichni a všude činili pokání.
Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit
obydlený svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem
o tom poskytl důkaz tím, že jej vzkřísil z mrtvých.“
Toto vnitřní sklonění se před Bohem, tato změna
smýšlení je nutná, aby člověk mohl vejít do Božího
království a do jeho věčné slávy. Bůh to přikazuje
všem lidem. Ten, kdo se k Bohu obrátí a uvěří v Krista,
je zachráněn.
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4

neděle 4 září

NEDĚLE
ZÁŘÍ

denní čtení Bible:
Jób 42,1-17 · Skutky apoštolské 20,1-12

„Mé ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já
jim dávám život věčný; nezahynou na věčnost a nikdo je
nevytrhne z mé ruky. Můj Otec, který mi je dal, je větší
nade všechny a nikdo je nemůže vytrhnout z ruky mého
Otce. Já a Otec jsme jedno.“

Jan 10,27-30

Myšlenky k Evangeliu Jana

Když Ježíš dříve svým odpůrcům řekl, že oni nepatří k jeho ovcím, jmenuje nyní znaky svých ovcí:
První znak: Ovce slyší hlas Pastýře. Slyšet jeho
hlas znamená přijímat vírou poselství, obsažené v
jeho slovech. Žena u Jákobovy studny v Samařsku je

výstižným příkladem člověka, který slyšel hlas Pastýře
(Jan 4).
Druhý znak: Pastýř zná své ovce. Jak jsme viděli,
volá své ovce jednotlivě jmény. To na jedné straně
dokazuje, že každou jednotlivou ovci dokonale zná,
a za druhé, že se o každou z nich jednotlivě stará.
Třetí znak: Ovce jdou za Pastýřem. Jsou k Němu
nejen osobně volány, nýbrž také jdou za Ním – někdy
snad jen váhavě, ale jdou za Ním.
Pán nejen jmenuje znaky svých ovcí, nýbrž potvrzuje také svou láskyplnou péči o ně: Dává jim věčný
život, který vlastní už dnes, a absolutní bezpečí, pokud jde o věčnost. A ovce se radují z toho, že Otec a
Syn se o ně společně starají.
Nakonec se dovídáme: Ten pokorný Pastýř ovcí,
který přišel, aby sloužil ovcím a konal vůli svého Otce,
není nikdo jiný, než věčný Syn, božská osoba, která
je jedno s Otcem.
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5

pondělí 5 září

PONDĚLÍ
ZÁŘÍ

denní čtení Bible:
Izajáš 1,1-17 · Skutky apoštolské 20,13-27

Byl vzkříšen.

Marek 16,6
Dvě slova

Ve Švédsku sdělil jeden muž pohřebnímu ústavu
před svou smrtí, že nechce žádné obvyklé smuteční
oznámení. Místo toho má být veřejnost o jeho smrti
informována jen dvěma slovy: „Jsem mrtev.“ Přesně
tak se také stalo, když ve věku 92 let zemřel. Avšak
pak si média všimla tohoto stručného, prostého
úmrtního oznámení. Zájem o toho muže a jeho dvě
slova vedl k tomu, že jeho smrt vzbudila více pozornosti, než měl v úmyslu.
Když Ježíš Kristus zemřel na kříži, také by bylo
možné říci: „Je mrtev.“ Ale o tři dny později andělé

u hrobu zvěstovali zcela jiné poselství: „Byl vzkříšen.“
Tato dvě slova říkají velmi mnoho:
● Vykupitel svou smrtí vyrovnal před Bohem dluh
všech těch, kdo v Něho uvěří. Jeho vzkříšení je
potvrzením toho, že vše je zaplaceno.
● Pán Ježíš zvítězil nad smrtí – tím hrozným nepřítelem lidí, když v božské moci vstal. Své vítězství
sdílí se všemi vykoupenými. Vírou v Něho vlastní
naději na vzkříšení a věčný život v nebi.
● Křesťané věří ve vzkříšeného Vykupitele, který
žije v nebi. Ačkoli Ho nevidí, pěstují k Němu
vztah a skrze Bibli Ho stále lépe poznávají.
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6

úterý 6 září

ÚTERÝ
ZÁŘÍ

denní čtení Bible:
Izajáš 1,18-31 · Skutky apoštolské 20,28-38

Všeho, co vypadá zle, se vystříhejte.

1. Tesalonickým 5,22

Zaostávat za dobou?

Na plakátových plochách našich měst, v novinách
a časopisech se stále více vnucujícím způsobem šíří
dráždivá a urážlivá reklama. To je nezakrytý výraz
mravního nepořádku, který postupně zkazil naši
společnost.
K tomu jeden známý odborník v oblasti reklamy
prohlásil: „Svoboda výrazu na tomto poli není nic
jiného než průvodní zjev volnosti mravů. – Proto by
se ti, kteří tvrdí, že se na tom urážejí, měli ptát, zda
nějak nezaostali za dobou.“

Tento vývoj nemůže překvapovat. Boží slovo přece
ohlašuje, že „v posledních dnech nastanou těžké časy.
Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví,
rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí, bezcitní,
nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští
k dobrému, zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš
spíše než milující Boha“ (2. Timoteovi 3,1-4).
To, co je zde pro věřícího důležité, není tolik snaha
udržet ve společnosti dřívější křesťanské hodnoty,
nýbrž skutečnost, že má Pána, kterému se zcela samozřejmě snaží líbit. „Podle toho Svatého, který vás
povolal, se i vy staňte svatými v celém svém způsobu
života.“ (1. Petrův 1,15)
Společnost, časy a mravy se mohou měnit. Ale je
zde něco absolutně trvalého a stálého, a to Boží svatost. Z toho vyplývá pro jeho děti postoj, který nedělá
žádné falešné ústupky módě nebo času.
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7

středa 7 září

STŘ EDA
ZÁŘÍ

denní čtení Bible:
Izajáš 2,1-22 · Skutky apoštolské 21,1-14

Život, který nyní žiji v těle, žiji ve víře v Syna Božího, který
si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.

Galatským 2,20

Toycan vypráví: Když jsem byl ještě velmi mladý,
přestěhovala se moje rodina z Ankary v Turecku do
Francie. Vyrůstal jsem v muslimské víře, ale nebyl
jsem spokojen s tím, čemu mne učili. Hledal jsem,
zajímal jsem se o jiná náboženství: o buddhismus,
o křesťanství. Ale Bůh v mém životě chyběl. Hledal
jsem Boha, který skutečně žije.
Jednoho dne jsem poznal věřícího křesťana a
mluvili jsme o Bohu. Pozoroval jsem, že tento křesťan
má tak důvěrný vztah k Bohu, jaký mi zcela chyběl.

Pak jsem ho doprovázel do sboru, ve kterém bylo
kázáno evangelium o Ježíšovi. Tam jsem – tak tomu
nyní rozumím – silně a radostně pociťoval Ježíšovu
přítomnost.
Několik nedělí po sobě jsem navštěvoval sbor,
abych naslouchal kazateli. Mluvil vždy o Ježíšovi. Řekl
jsem si: „To je konkrétní, není to nic filozofického!“ Je
to přesně to, co jsem hledal. Potřeboval jsem živého
Boha, ale ještě jsem se bál jeho blízkosti. A přece ke
mně Ježíš mluvil. Není to tak, že bych přímo slyšel
hlas Pána. Ale mluvil k mému srdci a já jsem Ho ve
víře přijal. To je to, čemu se říká obrácení.
V následujících šesti měsících mě Pán osvobodil
od všeho, co ničilo můj život: od alkoholu a drog.
Nyní mohu dosvědčit: Když člověk uvěří z celého srdce v Ježíše, pak Mu patří, a On nás vede do svobody.
Předat se Jemu, věřit Mu – to jsou dveře k novému
životu. Nyní je Ježíš můj Pastýř. Miluje mne a stará
se o mne.
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čtvrtek 8 září

ČT VRTEK
ZÁŘÍ

denní čtení Bible:
Izajáš 3,1-15 · Skutky apoštolské 21,15-25

Je to ničím pro vás všechny, kteří procházíte kolem?
Pohleďte a podívejte se, jestli je bolest jako moje bolest,
kterou mě ranil, kterou mě Hospodin sklíčil v den svého
planoucího hněvu?

Pláč Jeremiášův 1,12

Tato úchvatná slova jsou řeč Jeruzaléma, města,
které tehdy muselo velmi trpět pod následky své
nevěrnosti vůči Bohu. Prorocky dávají také poznat
něco z vážnosti budoucího soudu, kterým Bůh svůj
lid uvede do požehnání tisíciletého království. A
jako tak často ve Starém zákoně, smíme také my
zde učinit srovnání s Pánem Ježíšem, který přece

ve svém životě spolucítil a cítil dopředu mnoho z
utrpení svého lidu.
Mohl by snad někdo číst naše dnešní biblické
slovo, aniž by myslel na Kristův kříž? Ten, který tam
visí, se ptá a očekává odpověď. Nehledá pochvalu.
Ne, ptá se, protože tvůj věčný úděl závisí na odpovědi, kterou Mu dáš. Jsi jen divák, který jde kolem a
zapomene, co viděl? Jestliže v Něm nevidíš více než
jen mučedníka, jsi na omylu! Jsi to ty se svými hříchy
a nepravostmi, kdo Jej tam přivedl, a jeho láska k tobě
to je, která Jej tam držela.
V tomto světě bylo mnoho trpících lidí – muži jako
Job, Josef a Jeremiáš. Vůbec jsou utrpení, tělesná a
duševní, jako následek hříchu údělem všech lidí. Ale
tam, na onom kříži, Kristus netrpí za něco, co udělal.
On je jediný dokonale nevinný člověk, který kdy žil.
A netrpěl jen pod nenávistí lidí, nýbrž také pod Boží
rukou, protože tam nesl naše hříchy. Jinými slovy,
trpěl na místě druhých.
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pátek 9 září

PÁT E K
ZÁŘÍ

denní čtení Bible:
Izajáš 3,16-4,6 · Skutky apoštolské 21,26-40

Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo však Syna odmítá,
nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.

Jan 3,36

Chybí mu život

Mladý sochař svědomitě pracoval na soše anděla. Když šel kolem slavný Michelangelo, aby si dílo
prohlédl, sochař zatajil dech. Co asi ten velký mistr
řekne? Michelangelo si důkladně prohlížel sochu a
nakonec odtušil: „Chybí jen jedna věc.“
Tato poznámka mladého umělce hluboce zklamala. Po celé dny sotva mohl jíst a spát. Vyhledal
Michelangela a zeptal se ho, co té figuře chybí. Dostal
odpověď. „Chybí jí život, živá by byla dokonalá.“

Mnoho lidí se podobá tomuto uměleckému dílu.
Navenek vše vypadá nejlepším způsobem. Vedou
mravní život na vysoké úrovni a jsou váženými občany. Jsou známi jako korektní, laskaví nebo i nábožní
lidé. Avšak dokud nejsou znovu narozeni, chybí jim
to nejdůležitější: věčný život. V Bibli je napsáno. „A to
je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je
v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna
Božího, ten život nemá.“ (1. Janův 5,11.12)
Možná, že můžete ve svém životě nalézt mnoho
pozitivního, co o vás u druhých zanechává velmi
dobrý dojem. Ale dokud s vírou nepřijmete Pána
Ježíše za osobního Vykupitele, chybí vám ta hlavní
věc: život z Boha.
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10

sobota 10 září

S O B O TA
ZÁŘÍ

denní čtení Bible:
Izajáš 5,1-17 · Skutky apoštolské 22,1-11

Srdce je lstivé nade vše, je nevyléčitelné. Kdo mu
porozumí?

Jeremjáš 17,9

Lidské srdce

Nejde o orgán, který bez přestání tluče a pumpuje
krev cévami, nýbrž o naše nitro, kde živíme svá přání, přemítáme a činíme rozhodnutí. Dnešní biblické
slovo to nazývá srdcem a označuje je za lstivé a
zkažené:
● Srdce lstivě přikrývá pravé pohnutky našeho
jednání. Zatímco se rozvíjí sobectví, předstírá
vznešené smýšlení. Domníváme se, že jsme

lidem kolem sebe pomohli z čisté lásky k bližnímu. Avšak ve skutečnosti jsme se přitom snažili
získat si vážnost.
● Hříchem, který v sobě máme od narození, je
naše srdce zkažené. Nechce dělat dobré, nýbrž
touží po tom, co je v Božích očích zlé a hříšné.
Žel, nemáme dobré jádro, nýbrž jsme sami ze
sebe schopni ke každému hříchu.
Jak zacházíme s touto otřesnou skutečností? Jednoduše se s ní spokojíme, nebo máme přání nechat
se od Boha od základu změnit? Když se k Němu
obrátíme ze své svévolné a zlé životní cesty, slibuje
nám: „Dám vám nové srdce a nového ducha dám do
vašeho nitra.“ (Ezechiel 36,26) Svým Duchem v nás Bůh
způsobí nové narození a změní nás k dobrému. Hřích
v nás sice zůstane a bude nadále přinášet sobecké
pohnutky. Ale máme nyní také přání, která se Bohu
líbí, a přemýšlení, která odpovídají jeho vůli.
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neděle 11 září

NEDĚLE
ZÁŘÍ

denní čtení Bible:
Izajáš 5,18-30 · Skutky apoštolské 22,12-21

Židé se opět chopili kamenů, aby jej ukamenovali. Ježíš jim
řekl: „Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od svého
Otce. Pro který z nich mne chcete kamenovat?“ Židé mu
odpověděli: „Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek,
ale pro rouhání, že ty, člověk, děláš ze sebe Boha.“

Jan 10,31-33

Myšlenky k Evangeliu Jana

Jak mohlo dojít k tomu, že židovští vůdci byli tak
rozčileni a že měli v úmyslu Ježíše kamenovat? Zjevně
proto, že se zjevil ve své božskosti. Kapitola 8 našeho
Evangelia podává zprávu o tom, že Ježíšovi nepřátelé
pozvedli kameny z podobné příčiny (kap. 8,59).

„A já jim dávám život věčný,“ řekl Pán při pohledu
na své ovce (v. 28). To bylo z hlediska učitelů Zákona
rouhání, protože žádný člověk nemůže disponovat
věčným životem. Nakonec Pán Ježíš řekl: „Já a Otec
jsme jedno.“ (v. 30) Možná by to v jejich uších znělo
méně urážlivě, kdyby jmenoval Otce nejprve a řekl:
„Otec a já.“ Ale nikoli, jeho slova zněla: „Já a Otec.“
To pro ně bylo nesnesitelné; neboť co tato slova
obsahovala, bylo naprosto jasné: rovnost s Bohem.
Skutečnost, že člověk Ježíš Kristus je zároveň Boží
Syn, nechtějí nevěřící lidé přijmout. Jinak by museli
před Ním padnout, ctít Ho a velebit.
Ten, kdo se chce přesvědčit o Ježíšově čistém
životě, o jeho bezpříkladné pokoře a lásce, o jeho neúnavné dobročinnosti, stejně jako o jeho neomezené
moci, ať čte čtyři Evangelia. Tam nalézáme „skutky
jeho Otce“, které mohl činit jen Boží Syn.
A pamatujme na to, že „kdo nectí Syna, nectí Otce,
který ho poslal“ (kap. 5,23).
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pondělí 12 září

PONDĚLÍ
ZÁŘÍ

denní čtení Bible:
Izajáš 6,1-13 · Skutky apoštolské 22,22-30

Já svá přestoupení uznávám, svůj hřích mám před sebou
ustavičně.

Žalm 51,5

V trápení kvůli hříchu

David se dopustil dvou těžkých hříchů: cizoložství
a vraždy. Po nějakou dobu se pokoušel dále žít se
svým obtíženým svědomím. Avšak byl přitom k smrti
nešťastný. Když jej prorok Nátan usvědčil z jeho nespravedlnosti, uvědomil si, jak zle zhřešil. Ustavičně
před sebou viděl svoji velkou vinu a neměl klid, dokud nedal věc do pořádku.
Modlil se k Bohu: „Proti tobě samému jsem zhřešil,
udělal jsem to, co je zlé v tvých očích.“ (Žalm 51,6) Tímto

upřímným vyznáním složil ze sebe u Boha tíži, která
ležela na jeho svědomí. Tu mu Hospodin odpustil
jeho hříchy.
Už tě tvé svědomí také někdy obžalovávalo, protože jsi učinil něco špatného? Vím z vlastní zkušenosti, jak člověka takové pocity viny trápí a nedají mu
přijít ke klidu.
Jak s tím nakládáš? Umlčíš hlas svého svědomí
tím, že špatnou věc, kterou jsi učinil, omluvíš nebo
za ni učiníš odpovědné jiné? To se zdá být nejjednodušší cesta, ale tím se nic nezmění na tvé vině před
Bohem. Ta zůstává.
Udělej to jako David a ulehči svému obtíženému
svědomí upřímným vyznáním před Bohem a lidmi!
Pak ti Bůh odpustí tvé hříchy a vysvobodí tě od tvé
nepravosti. Jen tak obdržíš pravý a trvalý pokoj.
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úterý 13 září

ÚTERÝ
ZÁŘÍ

denní čtení Bible:
Izajáš 7,1-25 · Skutky apoštolské 23,1-10

Kdo v něho věří, není souzen, kdo však nevěří, již je
odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného Syna Božího.

Jan 3,18

Co je nového, Willie?

Podomní obchodník, starý Willie, byl všude vítán
nejen pro drobné zboží, které prodával, ale i kvůli
zprávám, které přinášel. Zdravili ho přátelskými slovy: „Co je nového, Willie?“
Ale Willie byl neklidný. Na svých zádech nosil nejen těžký batoh. Jiné břemeno, ještě větší, tížilo jeho
svědomí. Jeho hříchy zasluhovaly soud. Jak mu ujít?
Jako obvykle vchází do domu, ale nikoho nenachází. V sousední místnosti někdo nahlas čte.

S překvapením naslouchá: „Nyní tedy není žádného
odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši.“ (Římanům 8,1)
Willie jde dál do místnosti a ptá se, zda slova, která
právě slyšel, platí pro všechny. „Ano,“ odpovídá čtenář, „pro všechny, kteří věří v Pána Ježíše.“ – „Nuže,“
řekl, „byl byste tak laskav a pomodlil se, abych byl
jedním z nich?“ Dobré poselství o spasení skrze víru
mu je s modlitbou vysvětleno. Přijímá je s vděčností,
a potom pokračuje ve své cestě, celý rozradostněn.
Od té doby, když mu položili obvyklou otázku:
„Co je nového, Willie?“, odpovídal: „Nádherná zpráva:
‚Není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu
Ježíši.‘“ Udivení lidé se ho pak ptají, co tím chce říci,
a on jim vypráví o Ježíšovi, který přišel na svět, aby
zachránil hříšníky.
Jestliže tato dobrá zpráva, zdroj života a vnitřního
pokoje, je obsahem našeho života, sdílíme ji s druhými tak jako Willie?
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14

středa 14 září

STŘ EDA
ZÁŘÍ

denní čtení Bible:
Izajáš 8,1-23 · Skutky apoštolské 23,11-22

Vím, že jsem byl slepý, a teď vidím.

Jan 9,25

Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky.

1. Timoteovi 1,15

Minulost, přítomnost a budoucnost

Mladá žena se živila tím, že hádala budoucnost.
Uslyšela evangelium a našla pokoj vírou v Pána Ježíše a v účinnost Jeho oběti. Od tohoto dne využívala
všech příležitostí, aby vydávala svědectví o Tom, jenž
jí odpustil její hříchy.
Krátký čas po jejím obrácení se u ní přihlásily dvě
dámy, jež nevěděly o změně, která se udála v jejím
životě, a přály si znát svou budoucnost.

Nechala je posadit se, sevřela v rukou svůj Nový
zákon a vysvětlila jim: „Nyní už nepoužívám karty.
Abych věštila budoucnost, mám tuto knihu a s její
pomocí vám mohu říci vaši minulost, vaši přítomnost
a vaši budoucnost.
1. V minulosti jste žily bez Boha a bez naděje, tak
jako dříve i já.
2. V přítomnosti je vám nabízena milost skrze evangelium; obraťte se ke Spasiteli a obdržíte odpuštění svých hříchů.
3. V budoucnosti, pokud budete činit pokání, to pro
vás bude znamenat věčné štěstí u Ježíše. V opačném případě věčnost v beznaději daleko od Boha.
Kdysi, když jsem vám říkala lži, jsem si dávala
platit. Dnes vám zdarma oznamuji spasení, jež jsem
sama našla pomocí Božího slova, které je pravda.
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čtvrtek 15 září

ČT VRTEK
ZÁŘÍ

denní čtení Bible:
Izajáš 9,1-20 · Skutky apoštolské 23,23-35

Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebudu se báti
zlého, nebo ty se mnou jsi.

Žalm 23,4 – BK

Údolí stínu smrti, tmavé nebo temné údolí –
kdopak je už nepoznal? Mnohý je snad právě nyní
uprostřed…
Porúří v roce 1943. Je válka a už spadly první
bomby. Farář Wilhelm Busch pozval děti na biblickou
hodinku. Tam čte 23. žalm. A pak se ptá: „Děti, víte
vlastně, co je temné údolí? Na co přitom David, skladatel toho žalmu, myslel?“ Jedno děvčátko se hlásí:
„Temné údolí je, když letci házejí bomby a sirény
houkají, a když pak máme hrozný strach!“ Wilhelm

Busch pokyvuje: „Ano, to je temné údolí. A pak je
dobré, když člověk ví a může říci: ‚Ty se mnou jsi.‘ Na
to budeme všichni při příštím náletu a bombardování
myslet.“
O několik hodin později vyjí sirény. Ve sklepě se
k němu tiskne malá dcerka: „Tatínku, já mám takový
strach.“ Bere ji do své náruče: „Copak jsme se to dnes
ráno učili? – ‚Ty se mnou jsi!‘“ Holčička přikývne: „Ach,
tatínku, já jsem na to úplně zapomněla!“ A pak padají
bomby…
Druhého dne sedí Wilhelm Busch ve svém pokoji.
Tu vrazí dovnitř jeho dcerka a táhne za sebou svou
nejlepší přítelkyni Paulu: „Tatínku, když včera v bunkru všichni křičeli a měli strach, tu Paula své mamince
řekla: ‚A kdybych i šla v temném údolí, nebudu se
bát neštěstí, neboť ty se mnou jsi.‘ – Tatínku, Paula
na to myslela!“
Jak je to dobré, když známe Ježíše Krista jako svého Spasitele a Pastýře. Když známe Toho, jenž může
odejmout všechen strach, protože víme: „Ty se mnou
jsi.“ – A když to pak už nikdy nezapomeneme!
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pátek 16 září

PÁT E K
ZÁŘÍ

denní čtení Bible:
Izajáš 10,1-34 · Skutky apoštolské 24,1-9

I porodila svého syna, toho prvorozeného, zavinula ho
do plenek a položila do jeslí, protože pro ně nebylo místo
v útulku pro pocestné.

Lukáš 2,7

Žádné místo pro Ježíše Krista

Můžeme si dobře představit, jak Josef zoufale hledal ubytování pro svou ženu, která byla v pokročilém
stádiu těhotenství. Jak hořké to pro něho a pro Marii
muselo být, že nikde nebylo místo, kde by je přijali.
Z biblické zprávy máme dojem, že se Ježíš narodil
na volném poli, aniž by měl střechu nad hlavou.
Jeho první „postýlkou“ byly jesle – pravděpodobně
prohloubenina, kde zvířata dostávala svou potravu.

Je nepochopitelné, v jakých podmínkách začal
Spasitel světa svůj život na zemi!
Neměli žádné místo pro Toho, který přišel, aby
svůj lid zachránil od jejich hříchů (Matouš 1,21). Dokonce
ani v Nazaretu, kde vyrůstal, Jej nechtěli. Ani ve městě
ani v srdci obyvatel pro Něho nebylo místo. Když jim
představil Boží milost, byli naplněni hněvem, „vstali,
vyhnali ho za město a dovedli Ho až na okraj hory,
na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů“
(Lukáš 4,29).
Ani v Jeruzalémě pro Něho nebylo místo. Když
Pilát přivedl Pána Ježíše před shromážděný lid, volali:
„Pryč, pryč s ním, ukřižuj ho!“ (Jan 19,15) To byl postoj
lidí v Izraeli vůči Tomu, který jim po tři roky činil jen
dobře.
Je nepochopitelné, jak jsme my lidé jednali se
Spasitelem světa!
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17

sobota 17 září

S O B O TA
ZÁŘÍ

denní čtení Bible:
Izajáš 11,1-12,6 · Skutky apoštolské 24,10-21

A otrok řekl: „Pane, stalo se, co jsi přikázal, a ještě je
místo.“

Lukáš 14,22

Dost místa pro hříšníky

Včera jsme si uvědomili, jak nevítaný byl Spasitel
na zemi. Ačkoli přišel, aby hledal a zachránil, co bylo
zahynulé, lidé pro Něho měli jen kříž. Tak smutně
to vypadá v srdci lidí: Nechtějí Toho, který je může
vykoupit a smířit s Bohem.
Boží srdce je zcela jiné. To nám jasně ukazuje příběh, který Pán Ježíš vyprávěl:
Jeden člověk pozval mnoho lidí ke slavnostnímu
jídlu. Ale pozvaní nechtěli přijít. Tu se hostitel rozhodl,

že místo toho pozve k jídlu chudé a na okraji společnosti stojící lidi ve městě. Když ti ve slavnostním sálu
zaujali místo, řekl otrok k pánu domu: „Ještě je místo.“
Tu dostal příkaz: „Vyjdi na cesty a k ohradám a přinuť
je vejít, aby se můj dům naplnil.“ (Lukáš 14,16-24)
Tímto hostitelem je Bůh, který zve lidi, aby se
k Němu obrátili, protože je chce omilostnit. V jeho
srdci a v jeho domě je místo pro každého. Žádný
člověk pro Něho není příliš špatný nebo provinilý.
Přijímá všechny, kteří s vyznáním hříchů a s vírou ve
Vykupitele Ježíše Krista přijmou jeho pozvání.
Až do dnešního dne jsou ještě dveře milosti otevřené. Využijte přece příležitost a obraťte se k Bohu!
Přijme vás s otevřenou náručí.
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neděle 18 září

NEDĚLE
ZÁŘÍ

denní čtení Bible:
Izajáš 13,1-22 · Skutky apoštolské 24,22-27

Ježíš jim odpověděl: „Což není ve vašem Zákoně napsáno: ‚Já
jsem řekl: Bohové jste‘? Jestliže ty, ke kterým se stalo slovo Boží,
nazval bohy, – a nemůže být zrušeno Písmo – proč mně, kterého
Otec posvětil a poslal na svět, říkáte: ‚Rouháš se,‘ protože jsem
řekl: ‚Jsem Boží Syn‘? Nečiním-li skutky svého Otce, nevěřte mi!
Jestliže je však činím, a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste
poznali a dále uvěřili, že Otec je ve mně a já v Otci.“
Jan 10,34-38

Myšlenky k Evangeliu Jana

Lidé právě Ježíše osočili z rouhání se – že se sám
činí Bohem. A jak Pán reaguje? Připomíná svým odpůrcům „jejich zákon“. Tím samozřejmě nechce říci,

že On sám s tímto zákonem nechce mít nic společného, nýbrž chce věc vysvětlit pomocí zákona, na který
se oni rádi odvolávali, ale který tak málo dodržovali
(kap. 7,19; 8,17).
Jsou-li kladeny otázky o Bohu, o začátku a budoucnosti světa, o člověku a morálce, může tu být
jen jedna závazná směrnice: Svaté písmo. Vše ostatní
jsou názory a představy, které se v průběhu času
nesčetněkrát měnily.
Pán zde cituje ze Žalmu 82 a vyvozuje z toho: Bůh
určil některé lidi k tomu, aby jako jeho představitelé
byli v Izraeli soudci. Jsou nazváni „bohové“, ačkoli
pouze obdrželi Boží slovo. Ježíš naproti tomu byl
sám to Slovo, které se stalo tělem (kap. 1,1.2.14). Jak
velký je tedy rozdíl a jak je neopodstatněná námitka
ohledně rouhání!
Kdo ještě nevěří v Ježíše, má hledět na Ježíšovy
skutky. V nich je viditelná moc a láska Boha Otce. A
pak se stane jasným, že Ježíš sám je Bůh a že On je
„v Otci“.
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pondělí 19 září

PONDĚLÍ
ZÁŘÍ

denní čtení Bible:
Izajáš 14,1-32 · Skutky apoštolské 25,1-12

Obléknout toho nového člověka, který byl stvořen podle
Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy.

Efeským 4,24

Noví lidé

V naší médii nasycené době se stali image-poradci nezbytnými. Starají se o to, aby veřejné mínění obdrželo ideální obraz známých osobností. Sportovci,
politici a byznysmeni chtějí totiž sami ovlivňovat to,
jak jsou světem vnímáni. Proto pracují dobře placení
poradci na image svých klientů – i když tím vzniká
příkrý protiklad mezi vystupováním na veřejnosti a
skutečností.

Ve skutečnosti potřebujeme my lidé něco jiného – žádnou vnější korekturu, nýbrž změnu z vnitřku.
Naše nejhrubší poskvrny nemohou být překryty
kosmetikou. Narodili jsme se v hříchu a máme zlé,
zkažené srdce. Na tom ani nejlepší image před lidmi
nic nezmění.
Ježíš Kristus nám nabízí opravdovou změnu. Jestliže v Něho uvěříme a přijmeme Ho do svého života,
uděláme radikálně nový začátek. Odložíme starého
člověka a oblékneme nového člověka, který je stvořen podle Boha. Touto vnitřní proměnou jsme v stavu
žít tak, jak se to Bohu líbí. To nezůstane skryto ani
lidem okolo nás.
Pán Ježíš z nás skutečně může učinit nové lidi!
Jestliže nás změní On, neočišťuje zevnějšek. Ne, On
dává nové srdce, které je směrováno na Boha a chce
činit dobré.
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20

úterý 20 září

ÚTERÝ
ZÁŘÍ

denní čtení Bible: Izajáš 15,1-16,14
Skutky apoštolské 25,13-27

Proti tobě samému jsem zhřešil, udělal jsem to, co je zlé
v tvých očích.
Žalm 51,6
Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý,
aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti.

1. Janův 1,9

Říkal jste „hřích“?

Když posloucháme, o čem lidé mluví, pak zjišťujeme: O pojmu hřích existují zcela rozdílné představy.
Jeden řekne asi toto: Pro mne je hřích něco včerejšího, středověká představa, kterou používala církev,
aby věřícím naháněla strach a měla je pod svou mocí.
Někdo jiný snad řekne: Hřích, no ano, to je vražda, únos dětí, násilí, podvod – všechno, co člověka

právem přivede do vězení. Ale to skutečně není můj
problém.
Třetí k tomu poví: Naštěstí jsou lidé dnes méně
přísní než dříve. Na vše, co se týká morálky, se už
nedívají tak úzkoprse. Vždyť mnohé z toho bylo dříve
také jen pokrytectví.
Ale vůbec není důležité, co vy a já rozumíme pod
pojmem hřích. Rozhodující je, co si o tom myslí Bůh
a co o tom říká v Bibli. Hřích je každé provinění proti
Božím svatým zásadám, a Bůh nemůže nic nechat
projít – ale může všechno odpustit, a to proto, že
Ježíš Kristus podstoupil na kříži Golgoty obětní smrt.
A komu Bůh odpouští? Snad těm lepším a méně
provinilým, jak si mnozí myslí? Ne, říká Bible, nýbrž
těm, kteří se obrátí k Bohu a vyznají Mu své hříchy.
To znamená, že je musíme jmenovat jejich jmény a
přiznat, že jsme se provinili proti Boží vůli a proti
jeho měřítkům pro dobré a zlé. Milost, kterou Bůh
prokazuje, platí pro každého, kdo uvěří v Ježíše Krista
a uzná Ho za Zachránce.
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21

středa 21 září

STŘ EDA
ZÁŘÍ

denní čtení Bible:
Izajáš 17,1-18,7 · Skutky apoštolské 26,1-18

Předložil jsem ti život a smrt, požehnání a kletbu. Zvol si
život, abys zůstal naživu ty i tvé potomstvo.

5. Mojžíšova 30,19

Uprostřed shonu hlavního nádraží mám pro
kolemjdoucí lidi připraveny křesťanské spisky. Na
cestujících kolem mne je znát, že všichni mají určitý
cíl. Žádného by také ani ve snu nenapadlo nastoupit
do jiného vlaku a odjet nejistým směrem. Každý se
nejprve informuje, aby dojel ke správnému cíli.
A tu je pozoruhodné, že si tolik lidí nedělá vůbec
žádné starosti ohledně cíle své životní cesty. Nemají
žádnou jistotu, kde skončí. – Ve skutečnosti cíl leží
mimo náš horizont zkušeností. Proto o tom může

jen Bůh závazně podat informaci. A On to učinil ve
svém Slově!
V Bibli nám Bůh sděluje, že pro životní cestu jsou
dva možné cíle: věčná sláva a věčné zatracení. Nastavení výhybek pro budoucnost na správném místě
musí proběhnout zde, v životě na zemi.
Mezi mnoha cestujícími na hlavním nádraží se
setkávám také s lidmi, kteří sedí ve „správném vlaku“
a jsou na cestě ke správnému cíli. Starší pán, kterého
oslovuji, ihned vyznává, že je věřící křesťan. Raduje
se z šíření evangelia a říká: „Jmenuji se Jan a budu
se za tebe modlit.“
Jedna matka se třemi školními dětmi radostně
vyznává, že věří v Pána Ježíše jako ve svého Spasitele.
Její děti se radují ze spisů, které jim dávám. Jeden z
nich, asi 8letý chlapec, mi zašeptne: „Pán Ježíš vás
ochraňuj!“ – To šlo od srdce. „Děkuji ti, chlapče, Pán
Ježíš ochraňuj i tebe!“
Ano, na tom záleží: Mít jistotu o správném cíli u
Krista, a pak také jeho ochranu pro cestu životem.
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22

čtvrtek 22 září

ČT VRTEK
ZÁŘÍ

denní čtení Bible:
Izajáš 19,1-25 · Skutky apoštolské 26,19-32

V něm máme vykoupení skrze jeho krev – odpuštění našich
provinění podle bohatství jeho milosti.

Efezským 1,7

Jistota odpuštění (1)

V průběhu krymské války (1853-1856) zřídili Rusové severně od Sevastopolu velký lazaret, kde se
starali o své nemocné a zraněné. Jednoho dne byl
přivezen těžce raněný, jehož tvář působila zvlášť
trpícím dojmem. Diakonka se vícekrát pokusila z
něho něco dostat, ale nadarmo. Zůstával ležet na své
posteli tichý a bez pohnutí.
Po několika dnech přece přerušil své mlčení. Bázlivě prosil sestru, aby mu zodpověděla jednu otázku,

která jej trápí. „A ta je?“ zeptala se diakonka. – „Může
člověk,“ tázal se, „zcela jistě vědět, zda mu Bůh odpustil všechny jeho hříchy?“
Sestra se ulekla. O tom sama ještě nikdy nepřemýšlela, a teď nevěděla, jak má tomuto umírajícímu
s úzkostným vzhledem odpovědět. Cítila, že se té
otázce nesmí vyhýbat a že tomu muži může pomoci
jen Božím slovem. Proto šla do svého pokoje, vzala
Bibli a hledala odpověď. Ano, našla ji také bez námahy, zdálo se jí, že je napsaná na každém listu!
„Píšu vám dítky, že jsou vám odpuštěny hříchy pro
jeho jméno.“ (1. Janův 2,12) – „Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil
a očistil nás od každé nepravosti.“ (1. Janův 1,9) – „Neboť
jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není
z vás – je to Boží dar.“ – „Bůh v Kristu odpustil nám.“
(Efeským 2,8; 4,32)

/pokračování zítra/
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23

pátek 23 září

PÁT E K
ZÁŘÍ

denní čtení Bible: Izajáš 20,1-21,17
Skutky apoštolské 27,1-13

Synu, tvé hříchy jsou odpuštěny.

Jistota odpuštění (2)

Marek 2,5

„Je to přece zvláštní,“ myslela si diakonka, „že
jsem si toho nikdy nevšimla! Sice jsem Bohu vyznala
své hříchy a doufala, že mi jednou odpustí a že mne
zachrání, ale považovala bych to za pýchu říkat, že
jsem už vykoupená.“
Pak jí napadlo mnoho příkladů z Bible. Myslela
na Ježíšova slova k ochrnutému, ale také na hříšnici,
jíž Ježíš řekl: „Jsou ti odpuštěny hříchy… Tvá víra tě
zachránila. Jdi v pokoji.“ (Lukáš 7,48.50) – Zločinec, který
byl ukřižován vedle Ježíše, od Něho obdržel ujištění:

„Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“
23,43)

(Lukáš

„Tihle všichni,“ řekla si diakonka, „měli přece jistotu
odpuštění.“ Když tak listovala v Bibli, divila se, že až
do té doby tak málo rozuměla odpuštění, a srdce ji
hřála radostná jistota, že také jí se dostalo odpuštění.
Šťastná ze svého objevu a posílena ve vlastní víře,
se vrátila k lůžku umírajícího, aby mu sdělila příklady
z evangelií a určité výroky Božího slova.
Když mluvila, rozjasnily se rysy nemocného. To
byla odpověď na jeho modlitby a na jeho úzkostnou
otázku. Věřil Božím zaslíbením a s plnou důvěrou se
předal Tomu, jenž za něho zemřel.
Dva lidé pronikli ke světlu – zraněný, aby vešel do
věčného odpočinutí, diakonka, aby ještě v plném,
činném životě vyprávěla druhým o odpuštění a Božím požehnání, které sama obdržela.
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24

sobota 24 září

S O B O TA
ZÁŘÍ

denní čtení Bible:
Izajáš 22,1-25 · Skutky apoštolské 27,14-26

K tobě, jenž vyslýcháš modlitby, přichází veškeré tvorstvo.

Žalm 65,3

Tento chudý volal, a Hospodin ho vyslyšel. Zachránil ho ze
všech jeho soužení.

Žalm 34,7

Bible nám opakovaně říká, že Bůh slyší. Bůh nás
slyší, když k Němu v nouzi voláme. Ano, slyší už naše
naříkání a vzdechy. Slyší – a chce přijít a pomoci (srv.
s 2. Mojžíšovou 3,7.8).
Mezi lidmi často naslouchá podřízený tomu výše
postavenému, žák učiteli, dělník zaměstnavateli; a je
nesnadné dojít sluchu u toho, kdo zaujímá vyšší postavení. Ale Bůh je zcela jiný. On je Bůh dobrotivosti.

On činí ten první krok; jde za svým stvořením. Slyší
nás, ale ne s nějakým velkým odstupem, nýbrž je
nám blízký a jedná: „Slyšel jsem modlitbu tvou, viděl
jsem tvé slzy. Hle, uzdravím tě.“ (2. Královská 20,5)
Tu se můžeme ptát: Když Bůh slyší – zdalipak i já
k Němu mluvím? Modlím se k Němu vědomě a upřímně? Bohu nejde o množství mých slov. Chce odpovědět
každému, kdo se na Něho obrací v dětské důvěře. Nechceme se učit modlit se k Němu z celého srdce, říkat
Mu všechny své potřeby a vše, co cítíme? (Lukáš 11,5.8)
Modleme se s vážností a vytrvalostí – i tehdy, když
nám někdy připadá, jako kdyby Bůh neodpovídal.
Jób, muž víry ze staré doby, nám v tom může být příkladem. Modlil se vážně a s vytrvalostí. A odpověď,
kterou mu Bůh nakonec dal, byla větší a krásnější
než vše, co by si Jób býval mohl vymyslet. Jako Jób
můžeme Bohu říci všechno, co nás tíží, dokonce své
nářky … a s důvěrou čekat na jeho odpověď.
„Nato Jób Hospodinu odpověděl. Řekl: Vím, že
dokážeš cokoliv a žádný plán pro tebe není nemožný.“
(Jób 42,1.2)
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25

neděle 25 září

NEDĚLE
ZÁŘÍ

denní čtení Bible: Izajáš 23,1-24,13
Skutky apoštolské 27,27-44

Znovu se ho tedy chtěli zmocnit, ale on unikl z jejich rukou.
A odešel opět za Jordán, na místo, kde zpočátku křtil Jan,
a zůstal tam. Mnozí přišli k němu a říkali: „Jan sice neučinil
žádné znamení, avšak všechno, co Jan o něm řekl, byla
pravda.“ A mnozí tam v něho uvěřili.

Jan 10,39-42

Myšlenky k Evangeliu Jana

Ježíšovy skutky jsou jasným důkazem toho, že zde
je božská Osoba, která jedná v lásce a s plnou mocí.
Bůh, Otec, je v Synu – a Syn je zjeven jako Ten, jenž je
s Otcem jedno: ve své podstatě, ve svých myšlenkách
a ve svých úmyslech lásky.

Ježíšovi protivníci opět upustí své kameny, ale
svou nenávist nikoli. Chtějí Ho zajmout – teď už po
třetí (kap. 7,30.32.44). Avšak pouze Syn Boží určuje, kdy
Ho smějí uchopit. Nyní to ještě není tak daleko; nyní
se nejprve vrací na místo, kde došlo k jeho prvnímu
veřejnému vystoupení jako zaslíbeného Mesiáše:
k Jordánu.
Jan Křtitel už nežil déle než tři roky. Avšak jeho
svědectví bylo ve své době tak důrazné, že si na ně
vzpomíná v této chvíli mnoho Židů.
Jan byl poslední prorok epochy zákona. Tu – jako
vždy na konci nějakého biblického časového období – divy nebyly na pořadu dne. Avšak Jan s vírou
svědčil o Kristu, a to bylo lepší než každý div.
Dnes jsme v době konce křesťanského časového
období a rovněž nemůžeme očekávat, že Bůh bude
působit skrze lidi znameními a divy. Křesťané by si
dnes proto měli vzít Jana Křtitele za příklad a dbát na
to, aby vše, co říkají o Kristu, bylo pravdivé.
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26

pondělí 26 září

PONDĚLÍ
ZÁŘÍ

denní čtení Bible: Izajáš 24,14-25,12
Skutky apoštolské 28,1-15

Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný
v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Římanům 6,23

Existuje východisko

Život v hříchu vede lidi do smrti. Protože nedělají
to, co od nich Stvořitel očekává, nýbrž žijí pro svoje
vlastní žádosti, musí zemřít. Tomuto důsledku se
žádný nemůže vyhnout.
Je to osudný omyl, když si člověk myslí, že smrtí je
všemu konec. Tím nemůže těm následkům ujít. Bůh
v Bibli říká: „Je lidem uloženo jednou zemřít a potom
bude soud.“ (Hebrejům 9,27)

Stejně tak převrácený je názor, že je možné svůj
osud po smrti ještě změnit. Ten, kdo zemře nesmířen
s Bohem, jde s břemenem svých hříchů na věčnost.
Na tom už nemůže nic změnit, neboť „jestliže padne
strom k jihu nebo k severu, kam ten strom padne, tam
zůstane“ (Kazatel 11,3).
Ale je tu východisko! Bůh nyní nabízí všem lidem
dar: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna,
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život
věčný.“ (Jan 3,16)
Ten, kdo pozná svou vinu před Bohem a uvěří, že
Ježíš Kristus za ni zaplatil svou smrtí, obdrží věčný život. Protože takto je s Bohem vyrovnán, nemusí se už
smrti bát. Když zemře, jde domů ke svému Vykupiteli.
Při příchodu Pána Ježíše bude jeho tělo vzkříšeno a
on bude se všemi žijícími věřícími vzat do nebe. Tam
bude věčně žít s Kristem.
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27

úterý 27 září

ÚTERÝ
ZÁŘÍ

denní čtení Bible: Izajáš 26,1-27,13
Skutky apoštolské 28,16-31

Je-li však naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří
hynou. Jim, nevěřícím, bůh tohoto věku oslepil myšlení,
aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Krista, jenž je
obrazem Božím.

2. Korintským 4,3.4

Na začátku srpna 1914, když to všude v Evropě
vřelo a kypělo, seděl britský ministr zahraničí, sir
Edward Grey (1862-1933), ještě pozdě večer ve své
kanceláři. Od svého psacího stolu měl dobrý výhled
na Londýn. Viděl, že ve všech obydlích uhasínají světla, protože se lidé ukládali k spánku. Napsal: „Také
v Evropě v této době vyhasínají světla – a ještě ne-

vidíme, že by se znovu rozsvěcovala.“ První světová
válka teprve začala!
O více než o 100 let později je možné říci něco
podobného o křesťanstvu v Evropě. Dříve zde jasně
zářilo „světlo evangelia slávy Krista“, nyní ale lidé stále
více uzavírají svá srdce vzácnému poselství evangelia.
Už nechtějí slyšet o tom, že člověk může být zachráněn a stát se skrze víru v Pána Ježíše a jeho dokonané
dílo na kříži Božím dítětem.
Ano, lidé se uzavírají, a není to vždy způsobeno
jen tím, že osobně nemají zájem. Ve společnosti existují síly, které biblickými měřítky hodnot a dobrou
zvěstí o Kristu opovrhují a odsunují je stranou. Tyto
proudy vykonávají přes média silný a utvářející vliv.
Proto už Boží slovo sotva dosahuje svědomí, a tak
nemůže lidi zachránit a změnit k dobrému.
A přece stále ještě platí: „Bůh je světlo.“ A On stále
ještě říká: „Z temnoty ať zazáří světlo.“ Ještě stále chce
zazářit do srdcí lidí, aby v Ježíši Kristu, v jeho „tváři“
(2. Korintským 4,6), poznali slávu věčného Boha.
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28

středa 28 září

STŘ EDA
ZÁŘÍ

denní čtení Bible:
Izajáš 28,1-29 · Hebrejům 1,1-6

V ten den k němu přišli saduceové, kteří říkají, že není
vzkříšení.

Ježíš jim odpověděl: „Bloudíte, protože neznáte Písma ani
Boží moc.“

Matouš 22,23.29

V této události vyhledali Ježíše zástupci židovského uskupení, kteří jsou toho názoru, že po smrti
není žádný život. V protikladu k přísným farizeům
jsou saduceové „liberální teologové“ své doby. Obě
skupiny jsou nepřátelské vůči Kristu a rády mu kladou
lstivé otázky.
Jak jedná Pán Ježíš s otázkami saduceů?

● Ježíš jim nejprve dobře naslouchá. Jedním krajně
nevěrohodným příběhem chtějí zesměšnit vzkříšení. – Přitom starozákonní Písma velmi dobře svědčí
o vzkříšení!
● Proto musí Kristus těmto saduceům jasně říci, že „neznají Písma“. – Jak je trapné, když někdo má hotový
negativní úsudek v otázkách víry, aniž by předtím
důkladně zkoumal Bibli. Nakonec je Bible jediným
spolehlivým zdrojem informací o životě po smrti.
● Ježíš jim představuje Boha takového, jaký skutečně
je. Už v Mojžíšových knihách – na které se přece
saduceové odvolávali – Bůh sám sebe nazývá „Bohem Abrahamovým, Izákovým a Jákobovým“, ačkoli
tito tři mužové víry už dávno zemřeli. A Pán k tomu
těmto intelektuálům vysvětluje, že Bůh „není Bohem
mrtvých, ale živých“ – a to je velmi pádný důkaz
(Matouš 22,32).
Ježíš dobře naslouchá. Vždyť se zajímá o každého
jednotlivého člověka, také o nás. A poukazuje nám na
„Písma“, na Boží slovo. Tam nalezneme odpovědi na
rozhodující otázky života.
· Dobrá Setba 2022 · www.gbv-dillenburg.de · www.gbv-online.org
549

548

29

čtvrtek 29 září

ČT VRTEK
ZÁŘÍ

denní čtení Bible:
Izajáš 29,1-24 · Hebrejům 1,7-14

Oznam mi zrána své milosrdenství, vždyť doufám v tebe!
Dej mi poznat cestu, kterou mám jít, vždyť k tobě
pozvedám svou duši. Vysvoboď mě od nepřátel, Hospodine,
v tobě se skrývám.

Žalm 143,8.9

Prasátko na spoření

Jedné noci začíná pes rodiny Perezovy na dvoře
štěkat. Hned jsou na nohou. Vědí, že se členové gerily skrývají poblíž vesnice. Už večer minulého dne
někteří přišli a vyžadovali od nich peníze. – Děti se
s úzkostí drží rukou rodičů.
Za prudkých úderů do dveří hrubé hlasy žádají:
„Otevřít!“ Otec otvírá. Čtyři hrozivé postavy vcházejí,

uchopí ho a nejstaršího syna a stavějí je ke zdi. „Dejte
nám peníze!“, žádají. „Všechny naše peníze nám už
vzali,“ odpovídá otec Perez. – „Pak vás zastřelíme,“
prohlašuje vůdce ledovým hlasem.
Tu k muži přiběhne malé děvčátko a říká: „Přinesu
své prasátko na spoření.“ A odběhne, a dříve, než
vůdce pochopí, co se děje, se znovu objevuje s několika malými mincemi, které tiskne muži do ruky.
Nějakou chvíli je ticho. Pak se vůdce skloní a obejme
tu malou.
Muži mlčky opustí dům. Když se dveře zavřou,
Perezova rodina pokleká, všichni společně, a otec
děkuje Pánu za jeho dobrotivou ochranu.
Bůh má tisíce způsobů, jak působit své divy! –
Jednou malý chlapec přinesl k Ježíšovi pět ječných
chlebů a dvě ryby. A Boží Syn jimi nasytil 5000 mužů
(Jan 6,5-13).
„Já bych nejspíše hledal Boha a svou záležitost bych
předložil Bohu, který činí veliké věci, jež nelze vyzpytovat, divy, jež nelze spočítat.“ (Jób 5,8.9 – dle pozn.)
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30

pátek 30 září

PÁT E K
ZÁŘÍ

denní čtení Bible:
Izajáš 30,1-33 · Hebrejům 2,1-4

Cožpak vám neřeknou: Kde je ta omítka, kterou jste omítali?

Ezechiel 13,12

Už jste někdy slyšeli o Potěmkinových vesnicích?
Tak je označováno něco, co navenek je vykrášleno,
ale vnitřek, který nevidíme, je sešlý nebo vůbec
neexistuje. Rčení se vztahuje k vyprávění o ruském
generálovi Potěmkinovi (nebo: Poťomkinovi) – které
ale možná neodpovídá historickým skutečnostem.
Než carevna Kateřina II. navštívila v roce 1787 Novorossijsk, Potěmkin prý dal podél cesty zřídit vesnice
z pomalovaných kulis, aby předstíral blahobyt a aby
zakryl pravý obraz té krajiny. Fasáda tu byla, avšak
za ní nebylo nic.

Neexistují také křesťané, kteří se podobají takovým Potěmkinovým vesnicím? Jsou bezpochyby
přívětiví a přátelští. A jsou nábožní: Jsou pokřtěni,
konfirmováni nebo obdrželi své první přijímání, jsou
křesťanským způsobem oddáni, navštěvují vánoční
bohoslužbu. Křesťanská fasáda tu je. Avšak za ní –
není nic. Co jim chybí? Nemají život z Boha! Nejsou,
jak to Pán Ježíš sám říká, „znovu narozeni“ (Jan 3,3).
Je možné tím Boha oklamat? Zdali Ten, jenž myšlenky lidí už „dávno“ zná, se nechá oklamat zbožnou,
náboženskou fasádou? Není to nepravděpodobné?
(Žalm 139,2)

Já bych v žádném případě nechtěl stát před
Bohem jen s nějakou fasádou, nýbrž v jasu a pravdě. Chci mít ve svém životě podstatu a obsah, být
„znovu narozený“, abych potom mohl také „vstoupit
do Božího království“ (Jan 3,5). Chci mít tento nový
život – abych potom mohl vést život, který obstojí
před Božími zkoumajícími, ale také laskavými zraky.
Nechcete to také?
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1

sobota 1 říjen

S O B O TA
ŘÍJEN

denní čtení Bible:
Izajáš 31,1-32,20 · Hebrejům 2,5-10

V ten čas uslyšel tetrarcha Herodes pověst o Ježíšovi a řekl
svým sluhům: „To je Jan Křtitel. Vstal z mrtvých, a proto
v něm působí tyto moci.“

Matouš 14,1.2

Tetrarcha Herodes je Herodes Antipas, druhý syn
krutého krále Heroda Velkého. Své dětství strávil
Herodes Antipas v Římě. Po smrti svého otce se stal
vládcem nad Galilejí a Pereou.
Evangelista Matouš podává zprávu o stětí Jana
Křtitele, za což byl odpovědný tento Herodes Antipas. Co bylo v pozadí tohoto krutého činu? Dvojí
cizoložství: Herodes zapudil svou první ženu, aby si
vzal Herodiadu, která byla vdaná za jeho nevlastního

bratra. Jan Křtitel, jenž svou službou připravoval cestu
pro Pána Ježíše, se odvážil za to Antipu veřejně kárat.
Nato Herodes tohoto Božího posla bez dlouhého
váhání uvěznil. Zabít ho, to se neodvážil, protože
nechtěl proti sobě popudit lid.
Toto opatření tetrarchy Herodiadě zdaleka nestačilo. Zvlášť zákeřným způsobem se postarala o
to, aby Jan Křtitel byl ve vězení sťat (k tomu čti Matouše
14,3-12).
Když Herodes Antipas nyní slyší o Ježíšových četných divech, má pro to jen jediné vysvětlení: Jan Křtitel musel vstát z mrtvých! Tetrarchovo svědomí se
ozývá a připomíná mu: „Mé zlé skutky Bohu neušly.“
Ptejme se někdy sami: Jak často nám už Bůh jasně
ukázal, že jsme před Ním provinilí? Z historie víme,
že Herodes Antipas svůj špatný životní kurs už nezměnil. My to můžeme udělat lépe, když viny svého
života vyznáme Tomu, jenž nám chce darovat plné
odpuštění a pokoj s Bohem: Pánu Ježíši Kristu.
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2

neděle 2 říjen

NEDĚLE
ŘÍJEN

denní čtení Bible:
Izajáš 33,1-34,17 · Hebrejům 2,11-18

Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betanie, z vesnice, kde
bydlela Marie a její sestra Marta. Byla to ta Marie, která
Pána pomazala vonným olejem a jeho nohy vytřela svými
vlasy; její bratr Lazar byl nemocen. Sestry mu poslaly
vzkaz: „Pane, hle, ten, kterého máš rád, je nemocen.“

Jan 11,1-3

Myšlenky k Evangeliu Jana

Úvodní verše této kapitoly dávají poznat, že Janovo evangelium bylo psáno, když ostatní Evangelia
už byla známá. Pisatel předpokládá, že čtenáři lépe
znají ty dvě ženy, Marii a Martu, než vesnici Betanii,
neboť ta je nazvána vesnicí, kde bydlela Marie a

Marta. Kromě toho je o Marii řečeno, že ona pomazala Pána, ačkoli nám Jan o této události podává
zprávu teprve v další kapitole. Ten příběh byl zjevně
široce známý.
Tito tři sourozenci Marta, Marie a Lazar bydleli
v jednom domě. Do tohoto domu také už pozvali
Pána, přičemž Marta byla hostitelkou (Lukáš 10,38-42).
Byl to dům, který se vyznačoval Boží bázní a kde Ježíš
byl ctěn a oni zakoušeli jeho lásku. A přece ten dům
nezůstává ušetřen nemoci. Lazar onemocní na smrt.
Co mají ty sestry teď dělat? Mají Pána prosit, aby
přišel a Lazara uzdravil? To by jistě bylo to, co se zdálo
nejlepší. Vždyť vědí, že Pán už uzdravil mnohé jiné.
Ale neprosí Pána, aby přišel. Důvěřují prostě jeho
lásce a předkládají Mu své trápení. Neodvolávají se
na svou vlastní lásku k Pánu, nýbrž jedině a pouze
na jeho lásku k Lazarovi. Jejich důvěra v Pána a jeho
lásku jim dává jistotu, že Mu mohou vše přenechat;
On udělá to, co je správné.
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3

pondělí 3 říjen

PONDĚLÍ
ŘÍJEN

denní čtení Bible:
Izajáš 35,1-36,22 · Hebrejům 3,1-6

A Ježíš k nim znovu promluvil v podobenstvích: „Království
Nebes je podobné králi, který vystrojil svatbu svému synu.
A poslal své otroky, aby zavolali pozvané na svatbu; …

Matouš 22,1-3

Pozvání na svatbu (1)

Pán Ježíš opět vypráví jedno podobenství. Podobenství není fotografie, na které můžeme poznat
každou podrobnost. Podobá se spíše skice tužkou,
která ukazuje hlavní linie nějaké myšlenky, ale ne
mnoho podrobností.
Podobenství zde jedná o království nebes. Nepopisuje nějaké království v nebi, nýbrž království na zemi,
které však je ovládáno podle nebeských měřítek.

Nejprve jsou jmenovány zúčastněné osoby:
● Král: Obraz Boha, jak uvidíme v dalším průběhu.
Bůh, který zve, který nabízí, který obdarovává.
● Syn: Obraz Ježíše Krista.
● Otroci (služebníci): Lidé, kteří roznášejí královo
pozvání. Nejprve jsou obrazem tehdejších Ježíšových učedníků – pak ale také každého, kdo
dále zvěstuje Boží poselství.
● Pozvaní: Lidé, kteří jsou pozváni na svatbu, o níž
přesně nevědí, kdy se bude konat. Pozvaní jsou
obraz židovského lidu, jemuž Bůh ve Starém zákoně vícekrát oznámil příchod Mesiáše.
Král chce slavit svatbu svého syna a vysílá své
služebníky, aby svolali pozvané ke slavnosti. Jak nádherná věc! Pozvání, které nic nestojí a nic nevyžaduje.
Člověk je pozván, aby slavil a radoval se s králem. A
přitom se účastnil všech slavných věcí, které má král
připravené k poctění svého syna. – Nebyl by přitom
rád každý z nás?
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4

úterý 4 říjen

ÚTERÝ
ŘÍJEN

denní čtení Bible:
Izajáš 37,1-20 · Hebrejům 3,7-19

A /král/ poslal své otroky, aby zavolali pozvané na svatbu;
ale ti nechtěli přijít. Poslal znovu jiné otroky se slovy:
‚Řekněte pozvaným: Hle, přichystal jsem svou hostinu, moji
býci a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno,
přijďte na svatební hostinu.‘

Matouš 22,3.4

Pozvání na svatbu (2)

Téměř nechceme věřit tomu, co zde čteme: „Nechtěli přijít.“ Pozvaní se ukazují jako nevěrní poddaní,
jako rebelové. Nechtějí se radovat s králem a odmítají jeho syna. Jaká urážka!
Odřekne nyní král tu slavnost? Ne, on zve znovu.
Posílá jiné služebníky – snad ti budou ochotněji

přijati. Uveřejňuje jídelní lístek slavnosti – snad teď
ti pozvaní dostanou chuť. A formuluje své pozvání
ještě obšírněji – takže nikdo nemůže špatně rozumět
jeho obsahu a jeho naléhavosti. Téměř máme dojem,
že to nyní už není čest pro hosty, když přijdou (jako
poprvé), nýbrž že to král považuje za čest, když přijmou jeho pozvání.
Jak to vypadalo, když Ježíš Kristus začal svou
veřejnou službu? Lidé Ho „nepřijali“ (Jan 1,11)! A když
svými slovy a svými mocnými skutky dokázal, že On
je Mesiáš? Tu Jej odmítli! Lidé jeho národa všeobecně
nechtěli „přijít k Němu, aby měli život“ (Jan 5,40).
Byla tím Boží láska u konce? Vzdal se svého záchranného plánu? Nikoli – když bylo výkupné dílo
na kříži dokonáno (v podobenství čteme: „Všechno je
připraveno.“), tu Bůh znovu pozval židovský lid, aby
Ježíše přijal jako svého Pána a Mesiáše (srv. se Skutky
2,22-41).
Zda pozvaní nyní přijmou to pozvání?
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5

středa 5 říjen

STŘ EDA
ŘÍJEN

denní čtení Bible:
Izajáš 37,21-38 · Hebrejům 4,1-9

Ale oni /ti na svatbu pozvaní/ nedbali a odešli, jeden na
své pole, jiný za svým obchodem. Ostatní se zmocnili jeho
otroků, ztýrali je a zabili. Král se rozhněval, poslal svá
vojska, zahubil ony vrahy a jejich město vypálil.

Matouš 22,5-7

Pozvání na svatbu (3)

Drama pokračuje! Pozvaní při prvním pozvání
říkají: Ne! Podruhé neříkají nic! „Oni nedbali.“ Může
někdo jasněji ukázat, že ho něco nezajímá? Každý jde
po své práci – tak, jako kdyby se nic nedělo. Dokonce
jsou takoví, kteří na pozvání odpovídají týráním a
vraždou.

Může král prostě přijmout takové pošlapávání své
dobrotivosti? Ne. Mobilizuje své vojsko, zahubí vrahy
a jejich město zapálí. Je to hrozné, ale je to zaviněno
zatvrzelostí jich samých!
Když chceme to podobenství vyložit, ptejme se:
Jak reagoval Mesiášův lid, když Ježíšovi apoštolové
kázali celé bohatství božské milosti? Velká většina
pěstovala prostě dále náboženské tradice a dále šla
za vlastními zájmy. A některé z Božích poslů dokonce
zabili. Než se pozdější apoštol Pavel obrátil ke Kristu,
dokonce i on sám pronásledoval Boží posly. O této
době říká: „Po všech synagogách jsem je často trestal
a nutil, aby se rouhali. Nadmíru jsem běsnil a pronásledoval je.“ (Skutky 26,11) O Jeruzalému se naplnilo
prorocké slovo: „Město věrné, plné práva! Zůstávala
v něm spravedlnost, a nyní – vrahové!“ (Izajáš 1,21) – Pak
přišel rok 70 po Kristu a Římané zkazili Jeruzalém.
Nezůstal „kámen na kameni“ (Matouš 24,2).
Je tím historie u konce? Bohu buď dík, není! Má
nyní zvlášť krásný obrat!
· Dobrá Setba 2022 · www.gbv-dillenburg.de · www.gbv-online.org
563

562

čtvrtek 6 říjen

ČT VRTEK
ŘÍJEN

denní čtení Bible:
Izajáš 38,1-16 · Hebrejům 4,10-16

Potom řekl svým otrokům: ‚Svatba je sice připravena, ale
pozvaní jí nebyli hodni. Jděte tedy na křižovatky cest a
každého, koho naleznete, pozvěte na svatební hostinu.‘ I
vyšli ti otroci na cesty a shromáždili všechny, které nalezli,
zlé i dobré. A svatební síň se naplnila stolovníky.

Matouš 22,8-10

Pozvání na svatbu (4)

Král stále ještě nechce svatební oslavu odříci.
Chce ji slavit – jenže s kým? Ti, kteří byli nejprve pozvaní, se ukázali být „nehodnými“: Odmítli pozvání,
ignorovali je a zčásti na ně odpověděli dokonce
násilím.

Nyní mají služebníci pozvat ty, které najdou. Vycházejí, jdou na křižovatky cest a na okraje měst a
zvou – a náhle je svatební sál plný hostů. To je velkolepé! Tak může být svatba přece jen slavena. K radosti
krále a ke cti syna!
Izraelský národ vlastnil zvláštní výsadu: Od svého
vyjití z Egypta byli ve zvláštním spojení s pravým Bohem a byli Starým zákonem připravováni na příchod
Vykupitele. Proto jim také bylo evangelium kázáno
jako prvním. Avšak když odmítli Vykupitele a jeho
dobré poselství, bylo evangelium potom přineseno
také pohanským národům. Nyní mohli být zachráněni takoví, kteří předtím byli bez naděje a „bez Boha
na světě“, (srovnej se Skutky 13,46; Efeským 2,12.13).
Všichni byli pozváni, ať byli z lidského hlediska zlí
(jako ten zločinec na kříži), nebo dobří (jako římský
setník Kornélius). Dnes tomu není jinak! Každý může
přijít, ať je potrestaný vězeň, vedoucí podniku, penzista, utečenec nebo fotbalista. Ano, dokonce i vy a
já jsme pozváni.
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7

pátek 7 říjen

PÁT E K
ŘÍJEN

denní čtení Bible:
Izajáš 38,17-39,8 · Hebrejům 5,1-10

Když král vstoupil, aby se na stolovníky podíval, spatřil
tam člověka, který na sobě neměl svatební šat.

Matouš 22,11

Pozvání na svatbu (5)

Nyní se pohled podobenství mění – vstupujeme
do svatební síně. Jsou tu hosté, a nyní se zjevuje
král. Svým pohledem zkoumavě hosty přehlíží. A tu
vidí jednoho člověka, který není oblečen svatebním
šatem.
V Orientu bylo tehdy zvykem, že ženich vybavil hosty svatební slavnosti odpovídajícím oděvem. Všichni
měli vypadat stejně pěkně, žádný se neměl cítit dáván
do pozadí! Hosté museli ten šat jen obléknout.

A přece tu byl jeden, který nepovažoval za nutné,
aby ten králův dar přijal. Měl na sobě vlastní šaty. –
Byl snad tak drzý? V určitém smyslu dokonce drzejší
než druzí, kteří odmítli pozvání! Tento host chtěl být
na svatbě, chtěl se mít dobře a užívat si – ale chtěl to
dělat podle svých vlastních představ. Tím však urazil
krále. Jak ten na to bude reagovat?
Když chceme podobenství vyložit, pak si všichni
hosté říkají křesťané. Mnozí poznali, že jejich vlastní
spravedlnost před Bohem nestačí. Proto si oblékli Bohem připravený oděv, „spravedlnost, která je z Boha
na základě víry“ (Filipským 3,9). Bůh je oblékl „rouchem
záchrany“ (Izajáš 61,10).
Avšak jsou jiní, kteří si rovněž říkají křesťané. Jsou
nábožní, to jistě. Mohou se vykázat křtem, přijímáním
nebo konfirmací, ba dokonce i křesťanským životem.
Domnívají se, že tím jsou dostatečně dobří pro nebe.
Ale „nepodřídili se spravedlnosti Boží“ (Římanům 10,3).
Přijme je Bůh?
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sobota 8 říjen

S O B O TA
ŘÍJEN

denní čtení Bible:
Izajáš 40,1-17 · Hebrejům 5,11-14

I řekl mu /král/: ‚Příteli, jak jsi sem vešel bez svatebního
roucha?‘ A on oněměl. Tehdy řekl král služebníkům:
‚Svažte mu nohy a ruce a vyhoďte ho do nejzazší
temnoty; tam bude pláč a skřípění zubů.‘ Neboť je mnoho
pozvaných, ale málo vybraných.“

Matouš 22,12-14

Pozvání na svatbu (6)

Všichni si oblékli roucho, které král připravil. Téměř všichni! Jeden tu stojí ve svých vlastních šatech.
Král ho oslovuje, a on zmlkne. Pak je vyvržen ven
„do nejzazší temnoty“. Svatba se koná bez něho –

definitivně, věčně. Byl jí tak blízko, a ve skutečnosti
je přece venku!
Zde není dána odpověď na otázku, kdy Bůh zkusí vyznání křesťana; ale je jasné, že je zkusí, zda je
pravé. Ten, kdo zvolil svou vlastní cestu, nebude ve
věčnosti mít už žádnou možnost odpovědět nebo se
ospravedlnit. Oněmí před Božím soudním trůnem a
nebude moci odpovědět (srv. s Jóbem 9,3).
Bůh bude osobně soudit každého člověka (tak
jako zde král mluví s tím mužem, jako kdyby ten
byl jediným hostem). Konec toho, kdo potom bude
odsouzen, bude konečně platný a beznadějný. „Pláč
a skřípění zubů“ – to jsou věčné následky pro ty, kdo
ustavičně odmítají Boží pozvání.
Ano, „mnoho je pozvaných“, mnozí jsou pozvaní –
ale přijde jich jen málo. Mnozí si říkají křesťané, „mají
jméno, že žijí“ – ale ve skutečnosti jsou mrtví (Zjevení
3,1). Jen nemnozí přijali svatební oděv, který Bůh připravil v Osobě a skrze smrt svého Syna Ježíše Krista.
Už jste jej oblékli? Je připravený – také pro vás!
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9

neděle 9 říjen

NEDĚLE
ŘÍJEN

denní čtení Bible:
Izajáš 40,18-31 · Hebrejům 6,1-9

Když to Ježíš uslyšel, řekl: „Tato nemoc není k smrti, ale k
Boží slávě, aby Boží Syn byl skrze ni oslaven.“ Ježíš miloval
Martu i její sestru a Lazara. Když uslyšel, že je Lazar
nemocen, zůstal ještě dva dny na místě, kde byl.

Jan 11,4-6

Myšlenky k Evangeliu Jana

Ty dvě sestry, Marta a Marie, se už v trápení kvůli
svému bratru Lazarovi obrátily na Ježíše. Uctivě a
zároveň s plnou důvěrou Mu vzkázaly: „Pane, hle,
ten, kterého máš rád, je nemocen.“
Taková důvěra činí Pánu radost. Avšak jeho odpověď a jeho jednání jsou na první pohled hádankou.

„Tato nemoc není k smrti.“ – Ale cožpak Lazar krátce
nato nezemřel? Správně, ale smrt nebyla konečnou
stanicí. Na Lazarovi se měla zjevit Boží sláva v Osobě
Ježíše. Jeho čest, jeho moc a jeho láska měly být ještě
jednou lidem důrazně ukázány.
V těžkých situacích staví Pán i nás často na zkoušku. Naše modlitba snad není vyslyšena přesně tím
způsobem, jak jsme si to přáli. Někdy nás nechává
čekat a někdy se zdá být vše ztraceno. Ale Boží Syn
má vyšší myšlenky než my: Ví, co je pro Něho a pro
nás nejlepší.
Nezapomínejme, že ty své miluje! Tak tomu bylo
i v Betanii. Skutečně, Ježíš miloval každého jednotlivého z těch tří sourozenců. A Marta, která Pánu při
jedné návštěvě dokonce dala příčinu k pokárání (Lukáš
10,41), stojí dokonce ve výčtu na prvním místě, které
bychom my asi vyhradili Marii.
Učíme se zde, že Ježíšova láska není dotčena
proměnlivostí věřícího. Pán nás miluje přes všechny
naše zvláštnosti, protože On sám je láska (1. Janův 4,7.8).
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pondělí 10 říjen

PONDĚLÍ
ŘÍJEN

denní čtení Bible:
Izajáš 41,1-29 · Hebrejům 6,10-20

A když se dovršoval jeho /Mojžíšův/ čtyřicátý rok,
vstoupila mu na srdce myšlenka, aby se podíval na své
bratry, syny Izraele.

Skutky 7,23

Tři etapy v životě Mojžíše

Mojžíš se dožil 120 let. Jeho život se dělil na tři
fáze po 40 letech.
Ve věku 40 let měl za sebou vynikající vzdělání
na Faraonově dvoře. Štěpán nám vypráví, že Mojžíš
byl v té době „mocný ve slovech i ve svých skutcích“
(Skutky 7,22). Uměl dobře mluvit, nacházel se také na
vrcholu své síly. Nyní myslel Mojžíš na to, že on je

vhodný muž k tomu, aby osvobodil podmaněný lid
Izrael z Egypta. Byl toho názoru: Jsem někdo!
Avšak Bůh ještě nemohl Mojžíše použít. Protože
svémocně zabil jednoho Egypťana, musel utéci na
poušť, kde po čtyři desetiletí pásl ovce. Když mu
bylo 80 let, zjevil se mu Hospodin a dal mu úkol, aby
Izraelity vyvedl z Egypta (2. Mojžíšova 3,10). Nyní měl
Mojžíš mnoho námitek. Přišel sám se sebou ke konci
a myslel si, že pro tento úkol se vůbec nehodí. Jeho
přesvědčení bylo: Nejsem nic!
Přesto se měl Mojžíš stát osvoboditelem a vůdcem
Izraele. Cesta z Egypta až na hranice země Kenaán
trvala kvůli nevěře Izraelitů 40 let. V této době poznával Mojžíš Hospodina, jak se staral o svůj lid na
poušti, jak ho chránil a přes reptání se ho nikdy nevzdal. Na konci svého života mohl Mojžíš vysvědčit:
Bůh je vše!
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úterý 11 říjen

ÚTERÝ
ŘÍJEN

denní čtení Bible:
Izajáš 42,1-17 · Hebrejům 7,1-17

Žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije.

Jan 7,37.38

Ale ty se na chvíli zastav. Oznámím ti Boží slovo.

1. Samuelova 9,27

Jednu z největších změn v naší době tvoří bezpochyby „boom“ telekomunikací. Ti z nás, kterým je
více než padesát let, se jistě pamatují na chvíli, kdy
poprvé telefonovali síťovým telefonem, pak mobilním, a potom možná i pomocí internetu.
Lidé nikdy nedisponovali tolika komunikačními
prostředky. Pomocí médií obíhají informace světem:
Vše se řekne, vše se ví. Kontakty i sítě se množí, aniž
by se přitom musela příliš brát v úvahu vzdálenost.

Tato záplava informací nás může vést k rozptýlení,
k rozdrobení našeho života. Jsme v nebezpečí, že zapomeneme na to hlavní. Jsme v nebezpečí, že zapomeneme na Boha. Není to na pováženou, že v době,
kdy se tolik mluví o komunikaci, se tak málo mluví
o kontaktu s Bohem? A přece se jedná o podstatný
vztah, na němž závisí celý náš život.
Co děláme s poselstvími, která nám Bůh posílá?
Mluví nám pomocí stvoření, které je kolem nás. Mluvil také ve svém Synu, který přišel na zem. Předává
nám své myšlenky ve svém Slově, v Bibli. Ta nám
sděluje, jaká je naše situace ve vztahu k Bohu, jenž
si přeje vytvořit osobní kontakt s každým člověkem.
Tento kontakt může vzniknout jen skrze Ježíše Krista,
jediného prostředníka mezi Bohem a lidmi. Nezanedbávejme Boží poselství, předávané nám jeho
Slovem, neboť na tom závisí naše věčná budoucnost.
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středa 12 říjen

STŘ EDA
ŘÍJEN

denní čtení Bible:
Izajáš 42,18-43,7 · Hebrejům 7,18-28

Jestliže vás tedy Syn vysvobodí, budete vskutku svobodní.

Jan 8,36

Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost,
laskavost, dobrota, věrnost, mírnost sebeovládání. Proti
takovým není žádný zákon.

Galatským 5,22.23

Osvobozeni?

Někteří lidé si dnes říkají, že jsou „osvobozeni“:
osvobozeni od tabu dřívějších časů, od náboženských
forem, které nemají žádný smysl. Říkají také, že jsou
osvobozeni od ztuhlých konvencí, které vnucují pokrytecké postoje a chování, jež se protiví jejich myšlení.

Když si člověk říká, že je „osvobozený“ od mravních nebo sociálních pravidel, která jsou považována
za zastaralá, znamená to ve skutečnosti velmi často,
že se z něho stal zajatec ještě horší a že je otevřený
všem vážným úchylkám. Když lidé nahlas volají, že
jsou svobodni, jsou zotročeni svou pýchou, svým
sobectvím, svými vášněmi a často jsou závislí na
alkoholu nebo drogách… Uvolnění mravů je léčkou
pro vnitřní bytost a podporuje zdroj zla, který je v
každém z nás, aby nabyl vrchu.
Pán Ježíš je ten velký Osvoboditel. Osvobozuje
nás od provinilosti hříchu, ale také od moci zla. S Ním
můžeme vítězit nad zlými sklony a zlými zvyky. Ještě
více, s Ježíšem nalézáme sílu, abychom konali dobro
skrze lásku k Bohu a ke svým bližním.
Už dva tisíce let se Ježíš představuje lidem jako
Ten, který osvobozuje. Nepřivazuje k nějakému
náboženství a nenutí nikoho, aby Ho následoval. A
přece je štěstím těch, kteří Jej znají, přimknout se k
Němu, následovat Ho a sloužit Mu. V Ježíšovi nalézají
cestu svobody.
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čtvrtek 13 říjen

ČT VRTEK
ŘÍJEN

denní čtení Bible:
Izajáš 43,8-28 · Hebrejům 8,1-6

Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem, nespoléhej se na
svoji rozumnost.

Přísloví 3,5

Stojí Bible a křesťanská víra snad zcela nepřátelsky
proti rozumu člověka? – Nikterak!
Člověk je Boží mistrovské dílo. Je stvořen „k obrazu
Božímu“ a má si podmaňovat zemi (1. Mojžíšova 1,27.28).
K tomu mu Bůh propůjčil inteligenci, nadání a sílu.
S tím člověk dokáže velké a senzační věci: Svým teleskopem objeví nové galaxie a svým mikroskopem
pozná částečky hmoty. Myslí a bádá, kombinuje a
programuje – a potom? Potom prožije to, že jeho
život na zemi je jen „dech“ a rychle ulétá (Jób 7,6.7).

Smrtí je dosažena hranice, přes kterou jeho rozum
neumí hledět.
To si člověk musí jednou ujasnit: Každé lidské
vědění a rozumová analýza jsou omezené. Člověk
nemůže ani jistě vědět, co se stane zítra, a už
teprve ne, co na něho čeká na věčnosti! Proto se
člověk nemůže v duchovních otázkách – když jde o
Boha a Ďábla, o život a smrt, o nebe a peklo – spolehnout na rozum nebo na čistě lidské poznání.
Je tedy rozum bezcenný nebo omezující? Nikoli,
vůbec ne – když ho používáme jako „nástroj“ a ne
jako „zdroj informací“ v duchovních otázkách! O
těchto otázkách může dát spolehlivé informace jen
Bůh sám. Nalézáme je v Bibli, Božím slovu. Abychom
mohli přijmout Boží sdělení a rozumět jim, potřebujeme jak rozum, tak i víru. Ale nemáme se opírat o
svůj rozum, nýbrž o Boha samého a o jeho Slovo!
Jedna docela stará otázka zní: „Jak může být smrtelný člověk spravedlivý před Bohem?“ (Jób 9,2) Na tu
nemůžeme dát odpověď tím, že se zeptáme svého
rozumu – nýbrž jen tím, že přijdeme ke Kristu.
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pátek 14 říjen

PÁT E K
ŘÍJEN

denní čtení Bible:
Izajáš 44,1-13 · Hebrejům 8,7-13

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme
jeho slávu, slávu, jako jediného od Otce, plného milosti a
pravdy.

Jan 1,14 – dle pozn.

Milost a pravda

Boží Syn je to „Slovo“, tj. vyjádření všeho toho, co
je Bůh sám v sobě. Tím, že se stal člověkem, přišel
Bůh ke svým stvořením, aby se jim plně zjevil. Předtím
svědčilo stvoření o Boží všemohoucnosti a moudrosti.
V Izraelském národu byl Bůh známý jako spravedlivý
a milosrdný. Ale pak přišel na zem Syn a zjevil Boží
podstatu: Bůh je světlo a láska!

Boží Syn žil jako člověk mezi lidmi. Jeho slova a
jeho skutky byly charakterizovány milostí a pravdou.
● Ve své milosti zval lidi, aby v Něho uvěřili a byli
zachráněni. U Něho mohli obdržet věčný život –
zcela zdarma. Jaká milost, že uzdravoval také nemocné a osvobozoval posedlé! Tím Ježíš Kristus
ukázal lidem, že je Bůh miluje.
● Přitom pravda nepřišla zkrátka. Pán jasně odsuzoval každý hřích a nepravost. Odkrýval také
lidské srdce jako zdroj všech zlých myšlenek a
skutků. Skrze pravdu se stalo zřejmým, jak je
Bůh svatý.
Protože Ježíš Kristus uvedl božskou pravdu skrze
milost, jsou všichni, kdo v Něho věří, zachráněni a je
jim bohatě požehnáno. Na základě jeho výkupného
díla přicházejí do urovnaného vztahu ke svatému
Bohu. Bez bázně se zdržují v jeho blízkosti a těší se
z jeho lásky.
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sobota 15 říjen

S O B O TA
ŘÍJEN

denní čtení Bible:
Izajáš 44,14-28 · Hebrejům 9,1-10

Já jsem ten chléb života. Kdo přichází ke mně, jistě nebude
hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.

Jan 6,35

Pravý život

Mnoho lidí žije podle hesla: „Jezme a pijme, neboť
zítra zemřeme.“ (1. Korintským 15,32) Pro ně se počítá jen
dnešek. Ohledně budoucnosti si nedělají starosti.
Myslí si: Člověk je mladý jen jednou, žije jen jednou.
Proto se pokoušejí plně vychutnat každou zábavu,
která se jim naskytne. Málo se zajímají o to, co bude
zítra.

Tak ruinují své zdraví, zatěžují sociální vztahy a pošpiňují se hříchy. Často jsou dokonce i závislí na drogách. Pak už vůbec nechtějí myslet na budoucnost.
Těmto lidem chybí dobrý výhled. Neznají Toho,
jenž jim může dát pravý obsah života. Je to Ježíš
Kristus, který chce dát každému člověku smysluplný
život. Slibuje všem: „Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, jistě nebude hladovět, a kdo věří ve mne,
nebude nikdy žíznit.“
Toto pozvání platí také vám. Pojďte přece k Pánu
Ježíši a předejte Mu svůj život, aby z něho mohl udělat něco správného. Věřte, že Spasitel na kříži zemřel
ke shlazení vašich hříchů, takže s Ním můžete udělat
nový začátek.
To je start k novému životu, ve kterém je Pán Ježíš středem. Když s Ním budete pěstovat živý vztah
víry a přenecháte Mu vedení svého života, budete
skutečně šťastní.
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neděle 16 říjen

NEDĚLE
ŘÍJEN

denní čtení Bible:
Izajáš 45,1-13 · Hebrejům 9,11-18

Až potom řekl učedníkům: „Pojďme opět do Judska.“
Učedníci mu řekli: „Rabbi, teď tě Židé chtěli ukamenovat,
a zase tam chceš jít?“ Ježíš odpověděl: „Což nemá den
dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtá, protože
vidí světlo tohoto světa. Kdo však chodí v noci, klopýtá,
poněvadž v něm není světlo.“

Jan 11,7-10

Myšlenky k Evangeliu Jana

Židé chtěli Ježíše zajmout a On šel na druhou
stranu Jordánu „kde zpočátku křtil Jan“ (kap. 10,40).
Mohla to být „Betánie“ z kapitoly 1,28. Pak by zpráva

o Lazarovi šla z jedné Betánie (v blízkosti Jeruzaléma)
k druhé Betánii (v území východně od Jordánu).
Když Pán říká učedníkům, že chce zase jít do
Judska, oni se bojí. Cožpak On neznal lépe než oni
vražednou nenávist Židů? Zapomněl snad, že se vícekrát pokoušeli kamenovat Ho?
Jednání Božího Syna někdy nedovedeme chápat:
Na jedné straně jsou tu dvě sestry, které na Něho
toužebně čekají – ale On nepřichází. Na druhé straně
vidíme úzkostné učedníky, kteří jsou rádi, že jsou pryč
z nebezpečné zóny – ale nyní se tam Pán opět vrací.
Pán vysvětluje své jednání v podobenství: Pro
Pána je to den – a ne noc. Tu je třeba konat vůli a
skutky jeho nebeského Otce (srv. s kap. 9,4). A nyní obdržel úkol vzkřísit Lazara. Od toho Jej nikdo nemůže
zadržet.
My naproti tomu často hledíme na vnější okolnosti: Pak klopýtáme a padáme a naše cesta je nejistá a
tmavá. Světlo pro svou cestu budeme mít jen tehdy,
když hledíme na Krista a žijeme podle jeho vůle.
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pondělí 17 říjen

PONDĚLÍ
ŘÍJEN

denní čtení Bible:
Izajáš 45,14-25 · Hebrejům 9,19-28

Obrátili jste se od model k Bohu, abyste sloužili živému a
pravému Bohu a očekávali z nebes jeho Syna.

1. Tesalonickým 1,9.10

Bůh vyzývá všechny lidi k tomu, aby se obrátili.
Tím je míněna radikální změna směru, naprostý obrat směřování. Předtím se člověk od Boha vzdaloval,
po obrácení k Bohu směřuje.
Mnozí lidé si myslí: Vždyť přece věřím v Boha, tak
proč bych se měl obracet? – Tato otázka není nová.
Už v době proroka Malachiáše před asi 2450 lety
lidé tuto otázku kladli: „Vraťte se ke mně a vátím se
k vám, praví Hospodin zástupů. Ptáte se: Jak se máme
navrátit? Což smí člověk okrádat Boha? Ale vy mě
okrádáte!“ (Malachiáš 3,7.8)

Jestliže my Bohu svým způsobem života zadržujeme něco, na co má nárok, pak Ho „okrádáme“. A
potom je nutné, abychom se „vrátili, obrátili“. Bůh
je Stvořitel. Má nárok na poslušnost svých stvoření.
Avšak když se ve svém životě neptáme na jeho vůli,
pak Ho okrádáme, olupujeme. A to jsme dělali my
všichni; proto se také musí všichni lidé obrátit.
Prázdné místo, které povstalo odvrácením se od
Boha, jsme zaplnili různými „modlami“. Dnes činí
člověk modlou především sám sebe, když si bere svá
vlastní přání a záliby jako měřítko pro svůj život. Ale
ať už jsme se od Boha vzdálili jakýmkoli způsobem,
jsme voláni k tomu, abychom se obrátili.
„Navraťte se k tomu, od kterého jste se hluboce
odcizili.“ (Izajáš 31,6)
„Obraťte se a odvraťte od svých bůžků, od všech
svých ohavností odvraťte svou tvář.“ (Ezechiel 14,6)
„Učiňte tedy pokání a obraťte se, aby byly vymazány vaše hříchy.“ (Skutky 3,19)
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úterý 18 říjen

ÚTERÝ
ŘÍJEN

denní čtení Bible:
Izajáš 46,1-13 · Hebrejům 10,1-10

Faraona, egyptského krále, nazvěte: Hukot, který nechal
minout určený čas.

Jeremjáš 46,17

3.38 hod. – doba spánku. Alespoň pro většinu z nás.
3.38 hod., 26. srpna 2016. Věžní hodiny v Amatrice
v Itálii dokumentují nepochopitelnou událost: zemětřesení, které otřáslo střední Itálií a jen v malé horské
vesnici překvapilo a ve spánku strhlo do smrti 231 lidí.
3.38 hod. Zemětřesení proměňuje téměř celou
vesnici v trosky. Avšak kostelní věž zůstává stát jako
památník – stejně jako věžní hodiny, které stále ukazují 3.38 hod., dokud se na konci října země znovu
nepohne. Patro kostelní věže se zvony se zřítí.

3.38 hod. V tomto čase vtrhla smrt do vesnice.
Nebyla ani očekávaná, ani vítaná.
V naší zemi jsme zemětřesením vylekáni jen zřídka. U nás to jsou spíše neštěstí na silnici nebo nemoci,
jež ukončují nadějné životy, jež od sebe odtrhávají
lidi a kladou závěrečnou tečku za jejich životem. Zanechávají nás zoufalé a prázdné a s mnoha otázkami.
Jak je dobré, že tu je Jeden, jenž může potěšit a
osušit slzy. Ten řekl: „Pojďte ke mně všichni, kteří těžce
pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek.“
(Matouš 11,28) Ten zná utrpení a žal a sám u hrobu svého
přítele Lazara proléval slzy (Jan 11,35).
Tento Jeden mluví divem narození a divy v přírodě – ale mluví také skrze neštěstí a katastrofy. Protože
chce lidi probudit, aby se k Němu obrátili. Protože
„nechce, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni
dospěli k pokání“ (2. Petrův 3,9). Protože chce, abychom
ve věčnosti byli u Něho.
3.38 hod. Jsme my připraveni setkat se s Bohem?

· Dobrá Setba 2022 · www.gbv-dillenburg.de · www.gbv-online.org
589

588

19

středa 19 říjen

STŘ EDA
ŘÍJEN

denní čtení Bible:
Izajáš 47,1-15 · Hebrejům 10,11-22

Vždyť co člověku prospěje, získá-li celý svět, ale uškodí
své duši? Anebo co dá člověk výměnou za svou duši?

Matouš 16,26

Bojuj dobrý boj víry, chop se věčného života, k němuž jsi
byl povolán.

1. Timoteovi 6,12

Dobře naplněný život

Dělal mnoho věcí. Nejprve byl vojákem. Ve válce byl zajat a ze zajetí utekl, aby vstoupil do hnutí
odporu. Když byl nastolen mír, dal se do profesní
aktivity. Mnoho cestoval. Nyní čerpá ze svých četných zážitků, vypráví svá dobrodružství a posluchače

udržuje v napětí. Vnucuje se nám závěr: měl dobře
naplněný život.
Ale co to ve skutečnosti znamená: „dobře naplněný život“? Je to existence někoho, kdo udělal mnoho
věcí, který prožil neobyčejné události? Co zůstane z
jeho hojné aktivity?
Anebo je to život plný smyslu, žitý ve vztahu k
Bohu? V Bibli Bůh schvaluje životy, které historici
zcela pomíjejí mlčením. Lidem se nezdají pozoruhodné, ale Bůh uznává, že byl poctěn životem prostých
lidí, vedených jejich vírou. Život ve vztahu k Bohu se
nevyčerpá v hledání moci, bohatství nebo slávy. Je
harmonický, obrácený k druhým. Láska podle Boha
je jeho zdrojem.
Jestliže toužíte po dobře naplněném životu, poznejte Ježíše Krista jako svého Spasitele, potom jako
svůj vzor a svého Pána. On váš život naplní Svou
přítomností a dá vám poznat Boha jako Otce. Ve
skutečnosti to je ten jediný život, který je hoden toho,
abychom ho prožili.
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čtvrtek 20 říjen

ČT VRTEK
ŘÍJEN

denní čtení Bible:
Izajáš 48,1-8 · Hebrejům 10,23-30

Otevři mi oči, abych viděl divy tvého zákona.

Žalm 119,18

Ježíš řekl: „Vzdávám ti chválu, Otče, Pane nebe i země, že
jsi skryl tyto věci před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je
maličkým.“

Matouš 11,25

Špatná výmluva

„V Bibli je tolik nepochopitelných věcí, že ji už
nečtu!“ opakoval kdosi.
Uznáváme, že v Bibli jsou nesnadné oddíly. Ona
to sama říká, když mluví o věcech, které jsou „těžko
srozumitelné“ (2. Petra 3,16). Ale můžeme vám říci, že je

tam mnoho věci, které jsou velmi prosté a může je
chápat i dítě.
Například: „Není, kdo by horlivě hledal Boha…,
není ani jeden.… Všichni zhřešili a postrádají Boží slávu.“ (Římanům 3,11.12.23). Je-li člověk upřímný, přizná, že
porozuměl, neboť cítí, že se ho to týká. Každý z nás
potřebuje být vysvobozen z tohoto smutného stavu
ztraceného hříšníka, který je daleko od Boha.
A stejně prostým způsobem nám Bůh vysvětluje, jak můžeme být vysvobozeni od spravedlivého
odsouzení, které zasáhne všechny, kteří se s Ním
nevyrovnají. „Uvěř v Pána Ježíše a budeš zachráněn.“
(Skutky 16,31) Tento verš neskýtá žádnou těžkost pro
porozumění, takže nikdo nebude moci říci: „Nevěděl
jsem, jak je možné být zachráněn.“ Těm, kteří odmítají toto poselství o spasení, Pán Ježíš prohlašuje:
„Ale nechcete přijít ke mně, abyste měli život.“ (Jan 5,40)
Nehledejme falešné výmluvy. Čtěme s modlitbou
Bibli. Bůh, který nás velmi dobře zná, nám dá, abychom jí postupně stále více rozuměli.
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pátek 21 říjen

PÁT E K
ŘÍJEN

denní čtení Bible:
Izajáš 48,9-22 · Hebrejům 10,31-39

Ale Noe nalezl milost v Hospodinových očích.

1. Mojžíšova 6,8

Hledat a nalézt milost

V době, kdy Noe žil, to ve světě nevypadalo dobře. Špatnost lidí na zemi byla veliká. Všude vládla zkaženost a násilí. Tu Hospodin řekl: „Vyhladím z povrchu
země člověka, kterého jsem stvořil.“ (1. Mojžíšova 6,7) To
bylo ohlášení soudu.
Biblická zpráva pokračuje slovy: „Ale Noe nalezl
milost v Hospodinových očích.“ Není to pozoruhodné? Byl tu jeden člověk, který byl uprostřed bezbožného světa omilostněn a ušetřen soudu. Jak k tomu
došlo?

Noe slyšel, jak Bůh ohlásil potopu, protože naslouchal jeho hlasu. Věděl, že není lepší než lidé kolem něho a že si tento soud také zasloužil. Tento závěr ho vedl k tomu, aby hledal milost. Ve víře vzhlížel
k Bohu, Soudci, a nalezl u Něho milost. Archa, kterou
z Hospodinova pověření postavil, ho ochránila před
záplavou, která na zemi shladila všechno živé.
Žijeme v podobné době jako Noe. Božský soud
nad hříšným světem je velmi blízko. Je ti jasné, že
postihne i tebe a že jsi proto odkázán na Boží slitování? Milost najdeš jen tehdy, když ji budeš hledat.
Udělej to jako onen člověk, který se pod tíží svých
vin modlil: „Bože, projev milost mně, hříšnému.“ (Lukáš 18,13)

· Dobrá Setba 2022 · www.gbv-dillenburg.de · www.gbv-online.org
595

594

22

sobota 22 říjen

S O B O TA
ŘÍJEN

denní čtení Bible:
Izajáš 49,1-13 · Hebrejům 11,1-7

Tento chudý volal, a Hospodin ho vyslyšel. Zachránil ho ze
všech jeho soužení.

Žalm 34,7

Jákob podvodně získal otcovské požehnání. Jako
následek toho ho jeho starší bratr Ezau nenáviděl a
chtěl ho zabít. Jákob musel utéci do ciziny. Tam založil rodinu a získal velká stáda dobytka.
Po 20 letech se vracel. Na cestě domů se dozvěděl, že mu jeho bratr jde vstříc se 400 muži. Tu
se Jákob Ezaua bál. Co mu a jeho rodině udělá? Ve
svém soužení se modlil k Bohu: „Vysvoboď mě prosím
z ruky mého bratra, z ruky Ezaua, neboť se ho bojím!“
(1. Mojžíšova 32,12)

Jákob si nebyl jist, zda ho Bůh zachrání před odplatou jeho bratra, neboť sám kdysi oklamal svého
otce. Aby si Ezaua co možná obměkčil, poslal mu
vstříc velké dary.
Druhý den se Jákob setkal se svým bratrem. Žádná z jeho obav se nesplnila. „Ezau mu běžel vstříc,
objal ho, padl mu kolem krku a políbil ho.“ (1. Mojžíšova
33,4) Postoj Ezaua vůči jeho bratrovi se změnil. Tímto
způsobem Bůh vyslyšel Jákobovu modlitbu a zachránil ho z jeho soužení.
Máme co činit se stejným Bohem. Ve svém spravedlivém konání s námi nám sice dává sklízet, co
jsme zaseli. Ale nikdy nás nenechá, když i v trápení,
které jsme si sami zavinili, k Němu voláme o pomoc.
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23

neděle 23 říjen

NEDĚLE
ŘÍJEN

denní čtení Bible:
Izajáš 49,14-26 · Hebrejům 11,8-16

To pověděl a potom jim řekl: „Náš přítel Lazar usnul; ale jdu,
abych ho probudil.“ Učedníci mu řekli: „Pane, spí-li, bude
v pořádku.“ Ježíš však mluvil o jeho smrti, zatímco oni si mysleli,
že mluví o přirozeném spánku. Tehdy jim Ježíš řekl otevřeně:
„Lazar zemřel. A kvůli vám se raduji, že jsem tam nebyl, abyste
uvěřili. Pojďme k němu.“ Tomáš, řečený Didymos, řekl svým
spoluučedníkům: „Pojďme i my, ať spolu s ním zemřeme!“

učedníků omezuje na viditelné a přirozené věci. Ale
Pán myslí na větší věc, než je uzdravením zabránit
smrti: chce ukázat, že On je vítěz nad smrtí.
Nyní se dozvídáme, že k Lazarově nemoci a smrti
mělo dojít nejen „k Boží slávě, aby Boží Syn byl skrze
ni oslaven“, nýbrž také kvůli učedníkům. Jejich víra
měla být posilněna tím, že poznají Ježíšovu moc
vzkříšení, dříve než On sám zemře na kříži a opět
vstane. – I dnes Bůh dopouští trápení v křesťanské
rodině nejen k požehnání přímých příbuzných, nýbrž
také k požehnání spoluvěřících (srv. s Římanům 8,28).
Učedník Tomáš si zoufá. Má před očima jen smrt,
ačkoli Pán mluvil o vzkříšení. Ovšem jeho slova ukazují, že Tomáš se přes temné vyhlídky pevně drží
Krista. Tomáš chce ve své lásce raději s Ním umřít,
než žít bez Něho. Mohlo by se stát, že my máme více
porozumění než Tomáš – a přece méně lásky než on.

Jan 11,11-16

Myšlenky k Evangeliu Jana
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Pán mluvil v 9. a 10. verši v podobenství o chození
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pondělí 24 říjen

PONDĚLÍ
ŘÍJEN

denní čtení Bible:
Izajáš 50,1-11 · Hebrejům 11,17-31

Spravedlivý hyne,… dojde pokoje.

Ničemové nemají pokoj, praví můj Bůh.

Izajáš 57,1.2.21

Když je někdo před Bohem spravedlivý, neznamená to, že má život snadnější než druzí. A také
průvodní okolnosti umírání mohou být těžké. Možná,
že to je mučivá nemoc – u některých ještě i dnes
mučednická smrt.
Pak se ale list obrací: „Dojde pokoje.“ To snad nečiní chvíli umírání něčím žádoucím, ale proměňuje to
temnotu toho, co přijde „potom“, v zemi světla. Ten,
kdo přijme vírou Krista a skrze Něho je před Bohem
spravedlivý, má už v životě pokoj s Bohem. Může jít

svou cestou v Božím pokoji, a ať už se potká se smrtí
jakýmkoli způsobem, vejde skrze ni k pokoji. Ví, kdo
ho „na druhé straně“ očekává: jeho Pán, který ještě
na kříži řekl zločinci vedle sebe: „Dnes budeš se mnou
v ráji.“ (Lukáš 23,43)
Avšak jak ostrý je protiklad k druhé skupině lidí:
„Ničemové nemají pokoj.“ To je pro ty, kteří odmítnou autoritu svého Stvořitele, nedbají na jeho vůli
a překračují jeho přikázání; kteří se domnívají, že
nepotřebují Spasitele a zástupce před Bohem; kteří
se domýšlejí, že jejich hříchy nejsou překážkou pro
„dobrý konec“.
Nemají pokoj! To je zároveň rozsudek i varování – Boží rozsudek nad mrtvými, Boží varování pro
živé. Osud jednotlivce po smrti se rozhoduje před
smrtí – nyní a zde!
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úterý 25 říjen

ÚTERÝ
ŘÍJEN

denní čtení Bible:
Izajáš 51,1-11 · Hebrejům 11,32-40

Jak dlouho budete kulhat na dvě strany? Jestliže je Bohem
Hospodin, jděte za ním, a jestliže Baal, jděte za ním.

1. Královská 18,21

Už jako mladé děvče jsem slyšela o Boží lásce.
Tehdy jsem přijala vírou toto poselství. Avšak když
mi bylo 19 let, dostala jsem se do špatné společnosti.
S druhými studentkami jsem se vrhla do mnohých
pochybných radovánek a zábav. Mé přítelkyně na
tom nenalézaly nic neobvyklého. Mně však nejprve
nebylo dobře u srdce. Sice jsem stále ještě vyznávala, že jsem křesťanka, a navštěvovala jsem i dále
shromáždění věřících, vedla jsem ale po mnoho let
smutný dvojí život.

Svědomí ke mně často mluvilo: „Je skutečně dobré
všechno, co děláš? Mysli přece na to, že přijde konec,
a co potom?“ Tyto myšlenky mne zneklidňovaly.
Ale nenašla jsem žádnou náhradu za to, co jsem
se domnívala nalézat v radovánkách. Tak to šlo tak
dlouho, dokud se jedna z mých přítelkyň neobrátila
a neuvěřila v Pána Ježíše. Když jsme krátký čas poté
spolu rozmlouvaly, zeptala se mne: „Je tento svět vše,
pro co se vyplatí žít?“
Mrzela jsem se na ni, ale té otázky jsem se už
nezbavila. Nyní vím, co mi chybělo. To, oč jsem se
snažila, bylo jen uspokojení mých pozemských zájmů a povrchních tužeb. Věděla jsem sice, že mám
nesmrtelnou duši, že existuje nebe a peklo a že žiji ve
vzpouře proti Bohu. Ale ve svém srdci jsem byla od
Něho daleko vzdálená – až jednoho dne mě jedna
píseň jako paprsek světla v noci upomněla na Boží
lásku, která přes všechno mé selhání šla za mnou. Tu
jsem si opět uvědomila, že Kristus zemřel za bezbožné. Jemu nyní znovu důvěřuji.
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středa 26 říjen

STŘ EDA
ŘÍJEN

denní čtení Bible:
Izajáš 51,12-23 · Hebrejům 12,1-11

Konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé,
ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst,
jestli je nějaká ctnost a jestli je nějaká chvála.

Filipským 4,8

Malými pozornostmi v každodenním životě bychom neměli pohrdat. Je zvláštní, že mnozí lidé, ba,
dokonce i křesťané se domnívají, že v kruhu nejbližších v domě není třeba být zdvořilý a přívětivý.
Považují to za zbytečné, říci si srdečné slovo jako
důkaz lásky.
„To se rozumí samo sebou, že se máme mezi sebou rádi,“ tak se člověk omlouvá. „Rodiče a děti nebo

sourozenci mezi sebou se přece nemohou ustavičně
ujišťovat svojí láskou!“
Odpovídáme na dopisy, které mluví o srdečném
přátelství? Děkujeme za důkazy účasti, které nám lidé
dávají? Nenecháváme nikdy své příbuzné, kteří jsou
daleko od nás, čekat na zprávu, po které touží jejich
srdce? A vládne také ve všech věcech našeho domácího okruhu láska Kristova? Anebo si také myslíme:
„To se rozumí samo sebou?“
Malé pozornosti nejsou nikdy zbytečné. A to, že
jsme druhým neudělali dobře, nás jednou bude bolet. Pomysleme: Také v okruhu každodenního života
platí princip, že sklízíme, co jsme rozeseli (2. Korintským
9,8; Galatským 6,7.8).
Byl to jen slunečný úsměv,
jen jedno přátelské slovo,

Úsměv může bolest zmírnit,
slovo snad zbaví starostí;

a přece temný mrak odválo, stisk ruky může zbránit hříchu
a těžké myšlenky zahnalo. a láska obnoví naději.
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čtvrtek 27 říjen

ČT VRTEK
ŘÍJEN

denní čtení Bible:
Izajáš 52,1-15 · Hebrejům 12,12-17

Neboť není člověk, který by nezhřešil.

1. Královská 8,46

Na jedné vycházce v horách jdou proti nám muž
a žena. Rychle jsme se s nimi dostali do hovoru o
krásách Božího stvoření. Vedle nás ční kolmo k nebi
skalní stěna přes sto metrů vysoká. Hledíme nahoru a
já jim kladu otázku: „Jak může člověk přijít do nebe?“
„Já zachovávám Boží přikázání,“ pronesla žena.
Tuto odpověď je možné slyšet často. Pokouším se
jí vysvětlit: „Žádný člověk, který kdy žil, nemohl dodržet deset přikázání; jen Pán Ježíš Kristus je naplnil.
Nikdo si sám nemůže zasloužit nebe, natož aby mohl
obstát před Bohem v konečném soudu.“ – Ale žena

trvala na tom, že člověk je zachráněn, když dodržuje
přikázání.
A tu se jí zeptám. „Mějme za to, že cesta do nebe
jde přes tuto skalní stěnu – odvážila byste se zde lézt
nahoru?“ Řekla, že ne. Věděla, že jeden jediný chybný
krok by ji mohl stát život. A na to jsem navázal: „Když
někdo chce zachovávat Boží zákon, ale u jednoho
přikázání udělá chybný krok, pak ‚se stal vinný všemi‘“
(Jakubův 2,10).
Žena zamyšleně mlčela. Tu se hlásil ke slovu její
muž, který až dosud mlčky naslouchal. Řekl: „Zachraňuje víra.“
Jak velmi měl pravdu! – Nezachraňuje naše konání, nýbrž víra v Krista a v to, co na kříži vykonal!
Víra v Božího Syna, v zemřelého a vzkříšeného Pána
Ježíše Krista! Skrze Něho, Zachránce, může každý
člověk přijít k Bohu, když jen chce. Všechny ostatní
cesty vedou do zkázy. Ale Kristus nám ukazuje cestu
k životu, a tato cesta vede do slávy nebe. Ježíš Kristus
sám je ta cesta.
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28

pátek 28 říjen

PÁT E K
ŘÍJEN

denní čtení Bible:
Izajáš 53,1-12 · Hebrejům 12,18-29

Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré
skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích.

Matouš 5,16

Poznaný Ježíš Kristus (1)

Roku 1942 se britský důstojník Ernest Gordon
(1916-2002) dostal ve válce do japonského zajetí.
S mnoha ostatními zajatci byl nasazen na stavbu
železniční tratě mezi Thajskem a Barmou u řeky
Kwai. Nelidské životní podmínky vedly k zoufalství
a beznaději a ke vzájemné nedůvěře a nevraživosti.
K tomu se přičítalo ještě odmítání domorodců, podle
jejichž vesnic procházeli cestou do práce.

Jednou ovšem došlo k velmi pozitivnímu setkání.
Gordon o tom vypráví: „Přišli jsme do jedné vesnice,
ve které s námi obyvatelé zcela neočekávaně jednali
naprosto jiným způsobem: V očích těch, kolem nichž
jsme šli, jsme mohli číst soucit. A než jsme došli na
konec jejich vesnice, přišli lidé a obdarovali nás koláči,
banány, vejci, léky a penězi.
Později jsme se dověděli, že obyvatelé této vesnice byli křesťané a že Japonci je za jejich ochotnou
pomoc přísně potrestali. – Klíčovou postavou v tomto území džungle byla jedna starší misionářka. Té se
podařilo pokračovat ve své práci i v době obsazení
Japonci. Šla v džungli od jedné skupiny k druhé, a
Japonci jí přitom stále byli v patách.“
Tento krátký kontakt s vnějším světem připomněl
Gordonovi a jeho spoluzajatcům, že ještě existuje
lepší životní postoj a způsob života, než oni tehdy
znali v táborech. Nebylo řečeno ani slovo, ale poselství přišlo. Váleční zajatci viděli něco z Krista – v životě jeho následovníků.
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29

sobota 29 říjen

S O B O TA
ŘÍJEN

denní čtení Bible:
Izajáš 54,1-17 · Hebrejům 13,1-7

Ježíš odpověděl: „… proto jsem přišel na svět, abych vydal
svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“

Jan 18,37

Poznaný Ježíš Kristus (2)

Váleční zajatci v Japonských táborech, kteří stavěli mosty přes řeku Kwai, trpěli nejen nepřátelstvím
vítězů, nýbrž i odmítáním domorodého obyvatelstva. Výjimku tvořili obyvatelé jedné vesnice,
kteří jednali se zajatci přívětivě a povzbudivě. Jako
křesťané se snažili vyzařovat něco z Krista samého
a z dobrotivosti a lásky k lidem Boha samého. Tento
zážitek vedl Ernesta Gordona a celou řadu dalších
zajatců k tomu, aby přemýšleli o tom, zda křesťanství

neobsahuje snad rozhodující pravdu, která jim až
dosud unikala.
Začali každý večer číst Bibli – stranou v koutě tábora. Četbou a rozhovory o přečteném lépe poznávali Ježíše. Stejně jako zajatci, ani Ježíš neměl stálé
bydlení a vlivné přátele. A jako oni znal hlad, únavu,
utrpení a odmítání. Zároveň byl ve všem mužem,
kterého mohli obdivovat, přítelem, kterého by rádi
měli, vůdcem, kterého se vyplatilo následovat.
Tato Ježíšova lidskost na zajatce hluboce zapůsobila. Moc zla Ho nemohla z ničeho obvinit. A i když
je pravda, že byl přibit na kříž, tu přece i jeho smrt
měla nekonečně hluboký smysl, protože trpěl jako
zástupce za hříšné lidi. A potom Ježíš vstal. On žije!
Láska, kterou Ježíš tak dokonale ukazoval, byla
Boží láska. Bůh se zjevoval ve svém Synu: skrze Prostředníka Ježíše Krista, tesaře z Nazaretu, skrze Boží
Slovo, které se stalo tělem. – Rozhodující pravdu,
kterou zajatci hledali, nalezli v Ježíši Kristu.
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30

neděle 30 říjen

NEDĚLE
ŘÍJEN

denní čtení Bible:
Izajáš 55,1-13 · Hebrejům 13,8-16

Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je již čtyři dny v hrobě.
Betanie byla blízko Jeruzaléma, vzdálena asi patnáct
stadií. Mnozí z Židů přišli k Martě a Marii, aby je potěšili
ve smutku pro jejich bratra. Když Marta uslyšela, že Ježíš
přichází, vyšla mu vstříc; Marie seděla v domě.

Jan 11,17-20

Myšlenky k Evangeliu Jana

Poté co Ježíš obdržel zprávu těch dvou sester,
zůstal ještě dva dny se svými učedníky na tom místě,
kde se zdržovali. Potom byli pravděpodobně asi dva
dny na cestě pěšky, než se dostali do Betanie. Když
tam přišli, smrt už vykonala své dílo: Lazar už čtyři

dny ležel v hrobě. Podle orientálního zvyku pochovávali mrtvého v den, kdy zemřel.
Poznamenáváme, že v tehdejším Izraeli nebylo
obvyklé pochovávání ohněm. Už ve staré době byli
mrtví pohřbíváni. Tak to oznámil Bůh patriarchovi
Abrahamovi, a tak tomu bylo u Mojžíše, jehož pohřbil
Bůh sám (1. Mojžíšova 15,15; 5. Mojžíšova 34,6). Lidské tělo má
u Boha velkou cenu. To je zjevné už z toho, že Bible
nazývá tělo vykoupených „svatyní svatého Ducha“
(1. Korintským 6,19). Kromě toho je smrtelné tělo, které
je položeno do země, srovnáváno se semínkem,
které je zaséváno a jednoho dne opět vstane a bude
proměněno (1. Korintským 15,35-48). Tuto skutečnost přiměřeným způsobem vyjadřuje pohřbení do země.
Nyní zpět k domu smutku v Betanii: Mnozí Židé
přišli, aby těšili ty sestry kvůli jejich ztrátě. Marta,
která jednou byla při návštěvě Pána nadmíru aktivní
a starostlivá, se i nyní jeví jako aktivní: Vstává a jde
Pánu vstříc. Marie naproti tomu umí čekat. Kdysi
seděla klidně u Ježíšových nohou, nyní klidně sedí
v domě a má zármutek (srv. s Lukášem 10,38-42).
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31

pondělí 31 říjen

PONDĚLÍ
ŘÍJEN

denní čtení Bible:
Izajáš 56,1-12 · Hebrejům 13,17-25

A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou
slyšet bez toho, kdo hlásá?
Víra je tedy ze slyšení zvěsti a zvěst skrze slovo Boží.

Římanům 10,14.17 – dle pozn.

V mé vesnici bydlel starý muž, kterému bylo již
90 let. Byla to chodící kronika krajiny. V mladých letech vykonával více zaměstnání, která již neexistují.
Účastnil se slavností na místech, z nichž je nyní již
jen hromádka kamení. I když měl jen základní školu,
býval tajemníkem starosty a postavil sociální pilíře
obce, které trvají dodnes. Kromě toho býval nejlepším lovcem v kraji, protože znal terén i zvyky zvěře.

Rozumí se samo sebou, že jsem jej rád navštěvoval. Nikdy jsem se neunavil kladením otázek a
nasloucháním jeho vyprávění.
Ale jednoho dne se ozvalo mé svědomí. Musel
jsem si říci: Tak rád užíváš zkušeností toho starce, ale
o tom, co ty sám víš, o pokladu, který vlastníš, jsi mu
ještě nikdy nevyprávěl.
A pak jsem mu daroval Nový zákon, který doslova hltal. Při všem, co ve svém životě vykonal, nebyl
příliš pyšný na to, aby se poznal v Božím světle jako
hříšník. Přijal Pána Ježíše jako svého Zachránce a ve
víře v Něho se stal velmi šťastným.
Musel čekat 90 let, než mohla Boží láska vejít do
jeho srdce. Byl to člověk zachráněný v poslední hodině – neboť krátce nato byl odvolán na věčnost ke
Kristu, svému Zachránci.
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1

úterý 1 listopad

ÚTERÝ
L I S TO PA D

denní čtení Bible:
Izajáš 57,1-21 · Marek 1,1-8

Podle toho jsme poznali lásku, že on za nás položil svou
duši /svůj život/.

1. Janův 3,16

Přede mnou sedí asi dvacetiletý mladý muž.
V rozhovoru jsme došli k víře v Boha. Nabízím mu
křesťanský spisek. Vzrušeně se odvrací. Ne, s takovým Bohem nechci mít nic společného.
Opatrně se pokouším zjistit: „Co tím máte na
mysli?“ – „Když Bůh vezme matku od čtyř dětí, má
to být Bůh lásky? Bylo mi devět, když mi zemřela
matka!“ – „Když zemřela moje matka, bylo mi také
devět,“ odpovídám. Tu se přece obrací a hledí na
mne. – „To je sice už dávno,“ pokračuji, „ale vím, jaké

to je. Mohu s vámi cítit, sám jsem to prožil, když mi
matka zemřela v roce 1948.“
Nyní je jako proměněný a pozorně mi naslouchá.
„Božímu jednání s námi často nemůžeme rozumět a
On nám ke svému konání nedá vždy vysvětlení. Ale
jedno je jisté: Bůh je láska. Poslal svého Syna na svět,
protože nás miluje a chce, abychom byli zachráněni
před peklem a pro nebe. Ježíš Kristus dal na kříži svůj
život; to je nejvyšší důkaz pro to, že Bůh je láska. Ježíš
Kristus je ta jediná cesta k Bohu Otci.“
Mluvíme ještě o křtu. „Ne, křest nikoho nezachrání,“ říká. Tak dalece už přemýšlel o tom, že vnější rituál bez zachraňující víry nemůže změnit úděl člověka
pro věčnost. Avšak zahořklost mu pokřivila pohled
pro Boží lásku. Bere si ještě knížečku o Žalmu 23
s názvem „Můj Pastýř“.
Když se loučíme, silně si stiskneme ruku; dává mi
to naději, že rozhovor nebyl nadarmo.
„Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus
za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“ (Římanům 5,8)
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2

středa 2 listopad

STŘ EDA
L I S TO PA D

denní čtení Bible:
Izajáš 58,1-14 · Marek 1,9-20

Byli jsme usmířeni s Bohem smrtí jeho Syna.

Římanům 5,10

Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi,
a já vám dám odpočinek.

Matouš 11,28

Za hrobem

V některých zemích se 2. listopad slaví jako památka zesnulých a mnozí lidé mají zvyk jít na hřbitov,
aby rozjímali nad hroby svých rodičů nebo svých
přátel. Tento den je doprovázen mnoha bolestnými
vzpomínkami. Ale kdo může sdílet tajemství vašeho
bolu? Zkoušeni, možná sklíčeni, už nehledáte lidskou
útěchu. Slova vám už mnoho nedávají.

Ježíš byl před Lazarovým hrobem dojat bolestí
dvou sester zemřelého (Jan 11,33-35). Plakal kvůli zpustošení vyvolanému smrtí jako následkem hříchu:
„Mzdou hříchu je smrt.“ (Římanům 6,23) Vy, kteří pláčete
nad hrobem drahé bytosti, myslete na Ježíšův hrob:
ten je prázdný. Ježíš, který zemřel za naše hříchy,
vstal: žije provždy. Ještě dnes, stejně jako když byl na
zemi, chce mít účast na vaší bolesti a setřít vaše slzy.
Víte, co to je křehkost štěstí na této zemi, kde
vše pomíjí… Pro každého z nás může v některém
okamžiku život skončit. Pro toho, kdo věří v Pána
Ježíše, jenž zemřel a byl vzkříšen, je smrt dveřmi do
nebe. Bůh nyní nabízí zdarma věčný život tomu, kdo
uvěří v Božího Syna. Pojďte k Němu! Už téměř dva
tisíce let zve ty, kteří jsou obtíženi a jsou bez naděje,
aby k Němu přišli. Neřekl snad Ježíš pokání činícímu
zločinci, ukřižovanému po jeho boku: „Dnes budeš se
mnou v ráji.“ (Lukáš 23,43)?
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3

čtvrtek 3 listopad

ČT VRTEK
L I S TO PA D

denní čtení Bible:
Izajáš 59,1-21 · Marek 1,21-34

Co je váš život? Vždyť jste pára, která se na chvilku ukazuje
a potom mizí.
Jakubův 4,14
Toto je život věčný: Aby poznávali tebe, jediného pravého
Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.
Jan 17,3

Pomíjivý, a přece věčný!
Krátký komentář k Izajáši 40,6-8
Bůh mocným hlasem nařizuje: „Volej!“ Prorok se
ptá: „Co mám volat?“ Tehdy mu Bůh připomíná, že
člověk je jen nicotnost: „Veškeré tělo je jako tráva a
všechna jeho oddanost jako polní květ…“
Co jiného než tráva by mohlo lépe popsat pomíjivý charakter člověka? Tato tráva, která může během

hodiny zvadnout pod paprsky slunce, anebo může
být náhle posečena! Všichni lidé bez výjimky – „veškeré tělo“ – se vyznačují krajní křehkostí. „Všechna
jeho oddanost jako polní květ.“ Ať je květina jakkoli
krásná, může brzy zvadnout a rychle zmizí. Stejně
tak člověk pomíjí se vší svou pýchou a se vším, čím
se honosil.
„Tráva usychá, květ vadne.“ Jako vítr, přinášející
sucho, bere rostlinám život, tak stačí, aby člověka
postihla nějaká zkouška, a jeho život je změněn. Bůh
dává život svým „dechem“ (nebo „svým Duchem“; 1. Mojžíšova 2,7), ale také vykonává soud.
V pravdě lidé jsou ta tráva. Každý člověk je křehký,
ale i my všichni dohromady jsme také křehcí. Toto
pokořující zjištění se vztahuje na celé lidstvo. Přesto
je následováno utěšujícími slovy: „Ale slovo našeho
Boha obstojí navěky.“ Před Bohem nejsme nic a jen
nás může postihnout jeho spravedlivý soud. Ale
jeho Slovo zůstává na věky, a to nám ukazuje cestu
pokání a cestu života. Je to cesta víry, která vede od
pomíjivosti k věčnosti!
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4

pátek 4 listopad

PÁT E K
L I S TO PA D

denní čtení Bible:
Izajáš 60,1-22 · Marek 1,35-45

Panovníku, vyslyš můj hlas! Kéž jsou tvé uši pozorné k mým
úpěnlivým prosbám!
Žalm 130,2

Kdo z nás nezná pocit osamělosti? Když přijdeme
domů a osoba, kterou milujeme, není přítomná…
Když ve velkém městě bloudíme ulicemi a nenajdeme
člověka, který by nás skutečně měl rád a kterému
bychom mohli důvěřovat… Když stojíme nad otevřeným hrobem a víme, že ten, jehož tělesná schránka
do něho právě byla spuštěna, se už nikdy nevrátí…
Pak může být trápení velmi tísnivé a leckdo si snad
pomyslí: Má pro mne život vůbec ještě nějaký smysl?
Proč musím právě já zůstat sám? Proč nenacházím

nikoho, kdo by mne skutečně miloval, komu bych
mohl důvěřovat a na koho bych se mohl obracet?
Jste skutečně sami? Tak to snad vypadá z vašeho
hlediska. Ale je tu přece ještě někdo, kdo se o nás
chce starat. Je to všemohoucí, milující Bůh, jenž tu
skutečně je. Jeho jste až dosud přehlíželi. Přitom
není od nás vůbec daleko, jak si to často představujeme. Pokuste se přece prostě, dříve než se vás tato
hrozná, tísnivá osamělost opět zmocní, promluvit o
všech těchto věcech s tím všemohoucím Stvořitelem
všech věcí.
Poděkujte Mu, že vás miluje. Povězte Mu přesně,
co tvoří vaše trápení. Poproste Jej ale také, aby vám
ukázal, kolik příčin k děkování přesto všechno ještě
máte. Jmenujte Mu vše ve svém životě, o čem víte, že
to nemůže schválit, a proste Ho o odpuštění.
A potom čtěte ve své Bibli, především v Evangeliích vše, co najdete o Pánu Ježíši Kristu. Mluvte o tom
s Bohem. Zakusíte, že ten, kdo zná Boha, není sám.
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5

sobota 5 listopad

S O B O TA
L I S TO PA D

denní čtení Bible:
Izajáš 61,1-11 · Marek 2,1-12

Naslouchej tomu,… zastav se a zvažuj obdivuhodné Boží
skutky!

Jób 37,14

Kreveta strašek paví je fascinující živočich, neboť
má dvě lapací nohy ve tvaru kyje. Jimi rozbíjí ulity
šneků, aby je následně mohl sníst.
Úder, který uskuteční, je krátký a bleskově rychlý:
trvá jen asi padesátinu času, za který člověk mrkne,
má zrychlení jako kulka z pistole a má rychlost až 31
metrů za vteřinu (ca. 110 km/hod). A to vše pod vodou! To je senzační! Přitom jsou jeho dvě nohy menší
než malíček dítěte. Přesto prolomí ulity, pro které by
člověk potřeboval silný úder kladivem. Šnečí ulity

patří stále k známým materiálům, tvořícím schránky
živočichů, které jsou nejbezpečnější proti prasknutí.
Mohly ty nohy straška vzniknout náhodou? Mohli
je jeho prapředkové postupně trénovat, a potom
dát zdědit potomkům? Anebo mu náhodou někdy
prostě narostlo něco, co dovedl dobře použít pro
vyhledávání potravy? – Přitom je třeba pomyslet na
to, že všechno muselo být od začátku dokonalé, aby
to fungovalo a nevadilo!
Kreveta strašek používá mechaniku, která je senzační a uschopňuje ho vykonat jeden z nejrychlejších
pohybů na naší planetě. Bez různých na sebe navazujících náročných komponentů by to nebylo možné.
Badatelé z toho získali cenné poznatky pro techniku.
Není tento fascinující malý živočich zřetelným
poukazem na Boha – Stvořitele? Bible říká:
„Jsi veliký a konáš divy; ty jediný jsi Bůh!“ (Žalm 86,10)
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neděle 6 listopad

NEDĚLE
L I S TO PA D

denní čtení Bible:
Izajáš 62,1-12 · Marek 2,13-17

Marta Ježíšovi řekla: „Pane, kdybys byl zde, můj bratr by
nezemřel. Ale i nyní vím, že o cokoli bys Boha požádal, Bůh
ti to dá.“ Ježíš jí řekl: „Tvůj bratr vstane.“ Marta mu řekla:
„Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.“

Jan 11,21-24

Myšlenky k Evangeliu Jana

Když se Ježíš blíží k domu v Betánii, ukazují dvě
sestry chování, které odpovídá jejich temperamentu.
Marta, činná žena, vychází ven – Jemu vstříc; Marie,
přemýšlivější a soucitná, tiše sedí v domě a čeká na
volání Pána. Obě Ho pozdraví stejnými slovy, ovšem
v rozdílném postoji, jak ještě uvidíme.

Marta ukazuje skutečnou víru. Ví, že Pán by jejího
bratra býval mohl uzdravit, a je pevně přesvědčená o
tom, že Pán stojí ve zvláštní Boží přízni: Jeho prosby
budou vždy vyslyšeny.
Pán Martě říká otevřeně, co se bude dít: Lazar
vstane. Chce tím posilnit její víru. Má poznat zdroje
pomoci, které Mu jsou k dispozici.
Avšak Marta se necítí potěšená. Domnívá se, že o
vzkříšení toho dost ví. A Starý zákon na více místech
skutečně mluví o vzkříšení, například v Danielovi
12,13: „Ty ale dojdi do konce a budeš odpočívat. Na
konci dnů pak povstaneš ke svému údělu.“
Jiná místa v Bibli ukazují, že jsou dvě vzkříšení –
jedno pro věřící, a později jedno pro nevěřící. „Kdo
má podíl na prvním vzkříšení“, je nazván blahoslavený (Zjevení 20,6); kdo na něm nemá podíl, prožije
„vzkříšení k soudu“ (Jan 5,29).
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pondělí 7 listopad

PONDĚLÍ
L I S TO PA D

denní čtení Bible:
Izajáš 63,1-14 · Marek 2,18-28

Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Z nich
jsem já první, avšak proto jsem došel milosrdenství,
aby Kristus Ježíš na mně prvním ukázal veškerou svou
trpělivost.

1. Timoteovi 1,15.16

Dr. Joseph Parker zvěstoval v Londýně po mnoho
let dobrou zvěst o Ježíši Kristu. Jednou ho oslovil
jakýsi muž a předložil mu otázku: „Proč si Ježíš zvolil
právě Jidáše Iškariotského za svého učedníka? Vždyť
přece věděl, jak ošklivě Ho zradí!“ – Po krátké odmlce
Dr. Parker odvětil: „Já stojím před ještě mnohem větší
hádankou: Proč si vyvolil mne?“

V Božích myšlenkách a jednání je mnohé, co nedovedeme vysvětlit. Tomu se také vůbec nelze divit,
neboť to jen potvrzuje, co Bůh sám řekl ve svém
Slově:
„Vždyť moje myšlení nejsou myšlení vaše, ani vaše
cesty nejsou cesty mé, je Hospodinův výrok. Neboť
jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty
vyšší než cesty vaše a má myšlení vyšší než myšlení
vaše.“ (Izajáš 55,8,9)
Jak Boží svatost a spravedlnost, tak i jeho láska
převyšují naši představivost. A totéž platí pro jeho
moudrost a jeho moc. Proto musíme uznat jeho Vyvýšenost nade vším a poddat se jeho jednání. A nejen
pro Dr. Parkera, nýbrž pro všechny vykoupené Páně
to zůstane ve vší věčnosti divem, že právě je miloval,
když ještě byli jeho nepřátelé (Římanům 5,10).
A jestliže Jidáš na konci šel do zatracení, pak to
nikterak nezáviselo na Pánu Ježíši Kristu; Ten ho svou
volbou za jednoho ze dvanácti apoštolů dokonce
před ostatními zvýhodnil.
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úterý 8 listopad

ÚTERÝ
L I S TO PA D

denní čtení Bible:
Izajáš 63,15-64,11 · Marek 3,1-12

Ježíš jí odpověděl: „Každý, kdo pije z této vody, bude opět
žíznit. Kdo by se však napil z vody, kterou mu dám já,
nebude nikdy žíznit.“

Jan 4,13.14

V některých oblastech je na mnoha vrcholcích hor
kříž. Při jednom výletě jsme si všimli, že v rozbrázděném dřevěném kmeni takového vrcholového kříže
vězelo mnoho mincí. – Co to má znamenat?
Výletníci došli k cíli své námahy a jsou, v každém
případě za dobrého počasí, odměněni velkolepou
vyhlídkou. Jaký krásný pocit! Tuto chvíli by si rádi zapamatovali. A přece musí už velmi brzy opět myslet
na sestup. Možná, že ty mince znamenají, že člověk –

tak jako u Fontány di Trevi – studny v Římě – by se
rád na toto místo zase vrátil, anebo se vrátil k nějakému podobnému prožitku. V každém případě jsou
vyjádřením nějaké touhy, která ještě není utišena.
Ukazují, že pocity štěstí, které nám skýtá země, jsou
vždy jen přechodné povahy. – Anebo dokonce platí
věta: „Štěstí je vždycky jen ta chvíle předtím.“?
Touha po štěstí, po trvalém štěstí – o tom se
podrobně mluví ve velmi zajímavém setkání mezi
Kristem a ženou ze Samaří. A Ježíš, Pán, to definitivně
potvrzuje: Žádná nabídka tohoto světa nemůže utišit
naši touhu, hlubokou žízeň po trvalém štěstí.
S tímto zničujícím závěrem nás nenechává Ježíš
samotné. Vždyť On je Boží Syn, Stvořitel světa (Jan 1,13; 14-18)! A On má pro nás nabídku. „Živá voda“, kterou
nám chce dát, znamená čerstvost a obnovu, znamená
nový život v síle Ducha Svatého a trvalé štěstí. – To
nám chce dát. Musíme jít k Němu a „pít“ ji, přijmout
do svého srdce a svého života (Jan 4,10).
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středa 9 listopad

STŘ EDA
L I S TO PA D

denní čtení Bible:
Izajáš 65,1-12 · Marek 3,13-19

Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou
svou duší a celou svou silou. Ať jsou tato slova, která ti
dnes přikazuji, ve tvém srdci. Opakuj je svým synům, mluv
o nich, když pobýváš ve svém domě i když chodíš po cestě,
když ležíš, i když vstáváš.
5. Mojžíšova 6,5-7
Můj synu, slyš naučení svého otce, nezavrhuj poučení své
matky.

Přísloví 1,8

Síla příkladu

František, který byl vychovaný v křesťanské rodině, ze dne na den změnil své chování. Šestnáctiletý
chlapec se náhle stal nápadně poddaný svým ro-

dičům, snažil se jim líbit a viditelně, znovu a znovu
měl radost z toho, když s nimi mluvil o Božím slovu.
František přijal Pána Ježíše za svého Spasitele. Je nesnadné představit si radost jeho rodičů při takovém
splnění jejich touhy a takové jasné odpovědi na jejich
modlitby. Rozumíme jejich dojetí, když se dověděli,
že jejich syn nebyl obrácen nějakým poselstvím,
které slyšel v průběhu křesťanského shromáždění,
ale svědectvím, vydávaným svými rodiči. František
si náhle všiml jejich způsobu života a jejich osobní
angažovanosti pro Boha. Náhle si uvědomil, že to je
tajemství jejich štěstí.
Jaké povzbuzení to bylo pro rodiče! Péče křesťanské výchovy a varovná slova mohou po nějakou
dobu působit dojmem, že nechávají děti lhostejnými.
Ale jednoho dne přinese toto svědectví ovoce, děti
si vzpomenou na to, co jim bylo říkáno a zvláště
ukazováno. Vskutku, ještě více než slova působí
nezapomenutelným dojmem postoj v každodenním
životě včetně těžkostí a zkoušek a atmosféra rodinného života.
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čtvrtek 10 listopad

ČT VRTEK
L I S TO PA D

denní čtení Bible:
Izajáš 65,13-25 · Marek 3,20-35

Daniel si ale vzal na srdce, že se nebude poskvrňovat
královským přídělem a jeho banketním vínem, a snažil
se dosáhnout u vrchního komorníka, aby se nemusel
poskvrňovat.

Daniel 1,8

Neposkvrňovat se
Přečtěte si 1. kapitolu Knihy Daniele
Daniel byl se třemi dalšími mladíky odveden do
Babylonu králem Nebúkadnesarem. Bůh je během
této zkoušky posílil a dovolil, aby vynikli mezi mnoha
jinými svým chováním, inteligencí a moudrostí. Byli
vybráni, aby prodělali tříleté vzdělání a na jeho konci
se postavili před králem.

Z lidského hlediska to bylo neslýchané vyvýšení.
Daniel by býval mohl vést nádherný život. Ale on se
naopak pevně rozhodl, že se nebude poskvrňovat,
ale že se spokojí s jídlem ze zeleniny a bude pít vodu.
Na konci desetidenní zkoušky ten, který byl za ně
odpovědný, mohl konstatovat, že Daniel a jeho tři
druhové, kteří se rozhodli stejně jako Daniel, mají lepší vzhled než všichni ostatní. Mohli tedy pokračovat
ve své přípravě, a přitom se držet stranou poskvrn
králova dvora. Pokračování ukazuje, jak Bůh bohatě
odpověděl na jejich víru a na jejich přání líbit se Mu.
Svět, ve kterém žijeme, je tak zkažený jako svět
za doby Daniele, a mladý křesťan se v něm může
poskvrnit mnoha způsoby. Ale náš Bůh je stále stejný. Jeho zalíbením je žehnat nám, když se v srdci
rozhodneme žít „bez poskvrny uprostřed pokolení
pokřiveného a zvráceného“ (Filipským 2,15).

· Dobrá Setba 2022 · www.gbv-dillenburg.de · www.gbv-online.org
635

634

11

pátek 11 listopad

PÁT E K
L I S TO PA D

denní čtení Bible:
Izajáš 66,1-24 · Marek 4,1-9

Vznikl mezi nimi také spor, kdo z nich je asi největší. On
jim řekl: „Králové národů panují nad nimi a ti, kteří nad
nimi mají pravomoc, jsou nazýváni dobrodinci. Avšak ne
tak vy; kdo je mezi vámi největší, buď jako ten nejmenší,
a kdo je vedoucí, buď jako ten, který slouží.… Já však
jsem mezi vámi jako ten, který slouží.“

Lukáš 22,24-27

Moc a čest – o to se snažili všichni vládcové starověku. A když už byli neomezenými mocnáři, pak
chtěli být od lidí také ctěni jako „dobrodinci“. Přízvisko „dobrodinec“ (řecky: euergetes) je dosvědčeno

pro ptolemajovského vládce ze 3. a 2. století před
Kristem a také pro římského císaře Augusta.
Ani Ježíšovým učedníkům nebyla snaha o pozemskou velikost cizí. Pán jim musel vysvětlit, že pro velikost nemají správná měřítka. Jejich snaha směřovala
k majetku; ale tím nesloužili ani Bohu ani lidem, a
ani jim samým jejich snaha nepřinášela žádný užitek.
Boží Syn sám šel právě opačnou cestou: Přišel,
aby lidem skutečně „činil dobře“ (Skutky 10,38). Nepřišel,
„aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj
život jako výkupné za mnohé“ (Marek 10,45). Tato cesta
Ho povede až na kříž. Bude končit zdánlivě ve slabosti
a v porážce; a přece to bude vítězství lásky a milosti.
„My však hlásáme Krista ukřižovaného: Židům
pohoršení, pohanům bláznovství, ale těm, kteří jsou
povoláni, Židům i Řekům, Krista – Boží moc a Boží
moudrost. Neboť co je u Boha bláznivé, to je moudřejší
než lidé, a co je u Boha slabé, to je silnější než lidé.“
(1. Korintským 1,23-25)

· Dobrá Setba 2022 · www.gbv-dillenburg.de · www.gbv-online.org
637

636

12

sobota 12 listopad

S O B O TA
L I S TO PA D

denní čtení Bible:
Kazatel 1,1-11 · Marek 4,10-20

Přivedl ho k Ježíšovi.

Osobní setkání

Jan 1,42

Ondřej přišel do kontaktu s Ježíšem Kristem a
strávil u Něho jeden den. Nyní si přál seznámit s Vykupitelem svého bratra Šimona. Nejprve mu vyprávěl: „Nalezli jsme Mesiáše.“ (v. 41) To, co Ondřej zakusil
od Ježíše a co se o Něm dověděl, ho přesvědčilo o
tom, že On je ten ohlášený Zachránce, na kterého
tak dlouho čekali lidé z Izraele. Pak vedl k Pánu Ježíši
svého bratra Šimona. Měl se s Ním osobně setkat, a
tím obdržet jistotu, že ke svému lidu přišel zaslíbený
Kristus. Když Šimon před Ním stál, Ježíš na něho po-

hlédl a dal mu nové jméno: „Ty jsi Šimon, syn Jonášův;
budeš se jmenovat Kéfas.“ (v. 42) Tím začala v Šimonově
životě nová kapitola.
Tato událost, ke které došlo před 2000 lety, vyvolává dvě otázky:
1. Jak můžeme my dnes přijít do styku s Ježíšem Kristem? Vírou v to, co nám o Něm říká Bible, a skrze
modlitbu. Jestliže přijmeme Pána Ježíše jako svého
osobního Zachránce a otevřeme Mu své srdce,
začneme s Ním nový život.
2. Jak můžeme dnes vést lidi kolem sebe k Pánu Ježíši? Vyprávějme jim, co pro nás Spasitel znamená
a jak změnil náš život k dobrému! Ukažme svým
příbuzným, přátelům a známým s pomocí Bible
cestu k Vykupiteli a k věčnému životu!
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neděle 13 listopad

NEDĚLE
L I S TO PA D

denní čtení Bible:
Kazatel 1,12-18 · Marek 4,21-34

Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i
kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne,
jistě nezemře na věčnost. Věříš tomu?“

Jan 11,25.26

Myšlenky k Evangeliu Jana

Marta Ježíšovi dvakrát řekla: „Vím…“ Ne, ona nepochybovala o tom, že její bratr Lazar vstane v poslední den. Ale o tento budoucí okamžik Pánu nešlo.
Zde a dnes chtěl učinit div. Věřit v to je těžší než v to,
co učiní v budoucnosti.
Ten „Já jsem“, ten věčně Jsoucí, stojí zde před
jednou truchlící ženou. On sám osobně je vzkříšení

a život. Kdo v Něho věří, prožije to, o čem mnoho lidí
jen sní: „nezemřít na věčnost“.
To, že každý člověk, ať věřící nebo nevěřící, má
věčnou existenci, je jasné; avšak o tom zde Ježíš
nemluví. Zde jsou míněni výlučně věřící. Ti jsou rozděleni do dvou skupin: zemřelí a žijící. Věřící první
skupiny budou po své smrti probuzeni. Tak jako
Kristus sám vstal, tak také oni zakusí jeho oživující
sílu (srv. s Římanům 8,11).
O věřících druhé skupiny je řečeno, že nikdy nezemřou, tj. nikdy nezakusí smrt v jejím přísném a
konečném charakteru. Pro ně je smrt vstupní branou
do ráje, aby „byli s Kristem, což je mnohem, mnohem
lepší“.
Část těchto věřících kromě toho vůbec nezemře.
Při uchvácení budou přímo proměněni (1. Korintským
15,51.52).
„Věříš tomu?“ Tato vyzývající otázka se obracela na
Martu. Zároveň se dnes obrací na každého čtenáře.
Jakou odpověď na ni dáte?
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pondělí 14 listopad

PONDĚLÍ
L I S TO PA D

denní čtení Bible:
Kazatel 2,1-11 · Marek 4,35-41

Seděli tam někteří z učitelů Zákona a uvažovali ve svých
srdcích:… Kdo je mocen odpouštět hříchy, ne-li jediný: Bůh.

Marek 2,6.7

Syn člověka má pravomoc odpouštět hříchy na zemi.

Marek 2,10

Může spravedlivý Bůh odpustit hříchy?

Jednomu evangelistovi bylo kdysi řečeno asi toto:
„Nemám rád vaše kázání, nemám rád kříž. Namísto
abyste kázal o Kristově smrti, bylo by mnohem lepší,
kdybyste dával Krista za příklad, za vzor.“
– Byl byste hotov Jej následovat?
– Jistěže.

– Nuže, v prvé řadě: On byl bez hříchu, dokonalý…
Můžete totéž říci o sobě?
– Myslím, že ne, neboť každý člověk udělal něco
zlého.
– Proto dříve, než jej můžete mít jako příklad,
potřebujete Ho jako Spasitele.
Spasitel je ten, kdo za nás trpěl. „Kristus jednou
provždy trpěl za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby vás přivedl k Bohu.“ (1. Petrův 3,18) „Toho, který
hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se
my v něm stali Boží spravedlností.“ (2. Korintským 5,21)
Kříž Golgoty, místo, kde ten jediný spravedlivý byl
odsouzen, protože nesl naše hříchy, nám mluví o
vážnosti hříchu v Božích očích. Ale jediný lék, dokonale postačující, aby smazal všechny naše viny, je
krev Ježíše Krista. Na základě Kristovy oběti nám je
nabízeno úplné odpuštění a zdarma.
„Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé
nepravosti.“ (1. Janův 1,9)
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úterý 15 listopad

ÚTERÝ
L I S TO PA D

denní čtení Bible:
Kazatel 2,12-26 · Marek 5,1-14

Raduj se, mládenče, ve svém dětství a ať tě tvé srdce
oblažuje ve dnech tvého jinošství, choď cestami svého srdce
a za tím, co vidí tvé oči. Ale věz, že za všechny tyto věci tě
Bůh přivede k soudu.
Kazatel 11,9
Kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal, má věčný
život a nejde na soud.

Jan 5,24

Plány

Jsi mladý, plný energie, a máš hlavu naplněnou
plány. Je to výsada a bohatství mladosti, ale ještě je
třeba do těchto plánů zahrnout rozměr, který přesahuje pohled čistě materialistický.

Pastor jednoho dne hovořil se studentem: „Jaké máš
plány do budoucnosti?“ – „Počítám, že budu studovat
práva.“ – „A potom“ – „Rád bych se oženil, založil rodinu
a profesně se usadil.“
„A potom?“ – „Doufám, že vydělám mnoho peněz,
půjdu brzy do důchodu, a pak projedu svět – o tom pořád
sním.“
„A potom?“ – „Nemám další plány,“ odpověděl student. Tehdy mu jeho společník řekl: „Mladý muži, tvoje
plány jsou příliš krátké. Pokrývají jen 75 let, nanejvýš 100
let, a mohou být v okamžení zničeny. Udělej plány dosti
velké, abys do nich zahrnul Boha, a dosti rozsáhlé, abys v
nich obsáhl i věčnost.“
Bůh, věčnost… až do dnešního dne vás tyto věci možná
zvlášť nezajímaly. Bůh, „který přebývá ve věčnosti“ (Izajáš
57,15) se o vás zajímá. Má pro vás plány, a to nejen pro
zemi, ale pro věčnost, aby vám dal „věčný život“. Čtěte
Bibli. Dozvíte se tam, že Bůh se k vám přiblížil v Osobě
svého Syna Ježíše Krista. Když se Mu svěříte, vstoupíte do
těch věcí, které Bůh připravil pro toho, „kdo na něj očekává“ (Izajáš 64,3). Tehdy vaše plány nabydou jiného rozměru!
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16

středa 16 listopad

STŘ EDA
L I S TO PA D

denní čtení Bible:
Kazatel 3,1-22 · Marek 5,15-20

Kdy přišel král David k Bachurímu, právě odtamtud
vycházel muž z čeledi domu Saulova jménem Šimeí, syn
Gérův. Šel a přitom pronášel kletby. Házel kameny na
Davida a na všechny služebníky krále Davida.

2. Samuelova 16,5.6

Dovolte, abychom dnes promluvili o Boží spravedlnosti. Většina lidí v ní (už) nevěří, neboť náš svět je
naplněn neprávem – a Bůh nereaguje. Bible k tomu
prohlašuje: Ještě ne!
Jedna událost z příběhu Davida, krále nad starým
Izraelem, nám to ukazuje. Šimeí byl Izraelita z kmene
Benjamin. Těžce urazil krále a pozvedl se proti jeho

autoritě. Protože David ale sám zakusil Boží milost a
odpuštění, nechtěl se na Šimeíovi mstít.
Když později Šalomoun následoval na trůnu svého
otce Davida, stále ještě nebylo Šimeíovo provinění
potrestáno. Šimeí se sice navenek králi poddal, ale svůj
vzpurný postoj nezměnil.
Král Šalomoun je známý svou moudrostí. V tomto
případě stanovil Šimeímu trest k osvědčení se: Vkládá
osud Šimeíe do jeho vlastních rukou.
Tak to ostatně dělá Bůh ještě dnes s každým z nás:
Činí naši budoucnost závislou na našem rozhodnutí pro,
anebo proti Ježíši Kristu. – Pro Šimeíe tu bylo omezení
nepřekračovat hranice města, jinak mu hrozil trest smrti.
Ale stalo se to, co muselo přijít: Kvůli nepatrné věci Šimeí
nedbal na podmínku; a spravedlnost započala svůj běh.
A dnes? Všichni lidé jsou před Bohem provinilí, i
kdyby to bylo jen tím, že na Něho nedbali nebo Jím
opovrhovali. Ale Bůh je trpělivý. On nechce, aby lidé
věčně zahynuli. Záleží na rozhodnutí každého jednotlivce, zda vírou přijme Boží nabídku milosti v Ježíši
Kristu.
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17

čtvrtek 17 listopad

ČT VRTEK
L I S TO PA D

denní čtení Bible:
Kazatel 4,1-17 · Marek 5,21-34

Jejich svědomí budou svědčit spolu s myšlenkami, jež se
navzájem obviňují nebo také obhajují.

Římanům 2,15

Osvobození od viny

Lidé používají různé prostředky k nakládání s problémem svého obtíženého svědomí:
● Jedni si po spáchaném hříchu namlouvají: To
dnes dělá každý! Ale tím se nic nemění na Božím měřítku ohledně dobrého a zlého. Ať mnozí
nebo málokteří lžou, kradou nebo cizoloží – Bůh
musí ty hříchy potrestat.

Když při silniční kontrole překročí více než polovina řidičů nejvyšší dovolenou rychlost, nebude kvůli
tomu omezení prostě zrušeno. Ne, všichni přestupníci dopravních předpisů budou platit pokutu.
● Jiní se pokoušejí svá pochybení kompenzovat
dobročinností nebo slušným chováním. Domnívají se, že Bůh jejich dobré skutky bude počítat
spolu s hříchy a při přebytku dobrého jim promine trest za zlé. Avšak to není možné.
Ten, kdo je přistižen při překročení rychlosti, nemůže policii namlouvat: „Předtím jsem jel dlouhou
dobu za pomalým traktorem. Prosím připočtěte
mi tento slušný způsob jízdy k mému přestupku a
upusťte od pokuty!“
Velkou vinu lidí před Bohem je možné odčinit jen
zástupnou obětí. Proto Ježíš Kristus zemřel na kříži
za hříšníky. Každý, kdo věří, že krev Vykupitele stačí
ke shlazení jeho viny, je osvobozen od Božího trestu.
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pátek 18 listopad

PÁT E K
L I S TO PA D

denní čtení Bible:
Kazatel 5,1-19 · Marek 5,35-43

Když Ježíš přišel na to místo, vzhlédl a řekl mu: „Zachee,
slez rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.“

Lukáš 19,5

Zbohatlý nesprávným vymáháním plateb, opovrhovaný od svých krajanů, malého vzrůstu, ale
dostatečně sportovní, aby mohl vylézt na strom, a
celkově velmi vynalézavý pro to, aby si zajistil pohled
na Ježíše z Nazareta – to je vrchní celník Zacheus.
Změna pohledu: Narozen jako člověk, aby mohl
zemřít, jako malé dítě těsně unikl útěkem rodičů
před vražedným útokem krutého krále, nenápadně
vyrůstající v Nazaretu, jako dítě poslušný, na začátku
své služby u Jordánu „pomazán Duchem Svatým“,

a potom „procházel zemí, činil dobře a uzdravoval
všechny, kteří trpěli pod mocí Ďábla, protože Bůh byl
s ním“ – to je Spasitel Ježíš Kristus (Skutky 10,38).
Nyní jde Ježíš skrze Jericho. Doprovází Ho velký
zástup lidí. Pro malého celníka je nemožné, aby se
k Ježíšovi přiblížil. Tu se mu hodí planý fíkovník. Ještě
vítanější mu je hustě olistěná koruna. Tak může Zacheus vidět, aniž by sám byl spatřen. Jaká tajemství
asi má? V kolika případech vyžadoval neoprávněně
vysoké platby? A za tím vězí chamtivost. – Je to jen
Zacheův problém? Jak to vypadá s naším sobectvím,
s naší snahou získat vliv na úkor druhých? Ano, ještě
hůře: Jak to vypadá s naší vinou před Bohem, jehož
dobrých přikázání jsme často nedbali, ačkoli On má
s námi na mysli jen to nejlepší?
„Zachee, slez rychle dolů!“ Zacheus to udělá a prožije, jak jej Ježíš osvobodí od vší viny a hříchů. „Slez
rychle dolů!“, tak volá Ježíš také k nám. On je ten Jediný, jenž nás může osvobodit a dát nám smysluplný
život. Ale musíme poslechnout jeho slova, vyznat
před Bohem své viny a uvěřit v Krista.
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sobota 19 listopad

S O B O TA
L I S TO PA D

denní čtení Bible:
Kazatel 6,1-12 · Marek 6,1-6

V den svého soužení k tobě volám – jistě mi odpovíš.

Žalm 86,7

Psal se rok 1945 a byla ještě válka. Bylo mi 14 let
a naše škola byla z Berlína evakuována do Rakouska.
Pak byl všemu konec – a 90 chlapců se muselo o sebe
postarat, jak to šlo.
Se třemi přáteli jsem měl vyprosit u rolníků něco
k jídlu. Peníze jsme měli, ale nikdo nám nechtěl nic
prodat. Byli jsme hladoví, zklamaní, plni strachu a
nevěděli jsme, jak dál.
Předtím, doma, jsem věřil a modlil se. Avšak ve
válce jsem všechno hodil přes palubu. Nyní jsem si
však zase vzpomněl na Boha. Slyšel jsem se, jak po-

tichu říkám: Měli bychom se pomodlit za naše hledání.
A tak jsme si stoupli k sobě a já jsem se modlil: Milý
Pane Ježíši, ty víš, jaký máme hlad. Dotkni se prosím
srdce příštího sedláka, aby nám dal něco k jídlu!
Když jsme potom přišli k sedlákovi, zeptal se nás:
Co jste to dělali, když jste tam stáli u sebe? Pověděli
jsme mu, že jsme se modlili. Nevysmál se nám, nýbrž
naplnil malé pytlíky moukou, cukrem a ovsem. Pak
řekl: Žádal bych od vás 30 marek. Ale vy jste se jistě
modlili o zázrak. Nechám vám to za 15 marek. I další
sedlák byl ochoten nám prodat zrní a brambory. Jen
jsme žasli! Od té doby nám říkali „nebeské potravinové komando“. Tehdy jsem se opět naučil modlit se
a důvěřovat svému nebeskému Otci.
Možná, že jste také dříve někdy věřili v Ježíše Krista. Modlili jste se a přiznávali jste se k Němu. Avšak
potom byl váš život trápením nebo vlastní vinou
otřesen a vy jste hodili svou víru přes palubu. – Pán
Ježíš na vás čeká! Právě nyní vás hledá, aby vás přivedl domů a učinil vás provždy šťastnými (Lukáš 15,3-7).
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neděle 20 listopad

NEDĚLE
L I S TO PA D

denní čtení Bible:
Kazatel 7,1-14 · Marek 6,7-13

Řekla mu /Marta/: „Ano, Pane, já jsem uvěřila, že ty jsi
Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět.“ Když to pověděla,
odešla a zavolala svou sestru Marii; tajně jí řekla: „Učitel je
tu a volá tě.“ Ta, když to uslyšela, rychle vstala a šla k němu.
Ježíš ještě nepřišel do vesnice, ale byl dosud na tom místě,
kde se s ním setkala Marta. Když Židé, kteří byli s Marií
v domě a potěšovali ji, uviděli, že rychle vstala a vyšla, vydali
se za ní, domnívali se, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala.

Jan 11,27-31

Myšlenky k Evangeliu Jana
Marta při svém rozhovoru s Pánem Ježíšem uslyšela mocný výrok o vzkříšení a životě. Ten byl zjevně

nad její chápání. Neboť otázce: „Věříš tomu?“ se
trochu vyhýbá, když se odvolává na to, co bylo ve
Starém zákoně už dlouho předpověděno: že Kristus
je Boží Syn. Pro ni je Ježíš v každém případě ten zaslíbený Kristus. Prohlášení Pána o vzkříšení a životě
jdou nad Martino pochopení a vyvolávají u ní zjevně
určitou nevolnost. Myslí okamžitě na svou sestru
Marii, která tomu jistě bude lépe rozumět než ona; a
tak spěchá, aby ji zavolala.
Nedařilo se nám už také někdy podobně? Když
je to při biblické četbě nebo během nějakého kázání
pro nás nějak těžké, myslíme rádi na druhé, o nichž
víme, že strávili mnohou hodinu tím, že přijímali biblické pravdy a učili se jím rozumět. Je jasné, že míra
našeho poznání je rozdílná. Ale někdy nerozumíme
Božím myšlenkám dobře také proto, že jsme Bibli
četli příliš málo nebo příliš povrchně.
Marie pláče. O Martě to není řečeno. Marie byla
zřejmě citlivější než její sestra. Avšak Pán Ježíš je miloval obě – Martu i Marii.
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pondělí 21 listopad

PONDĚLÍ
L I S TO PA D

denní čtení Bible:
Kazatel 7,15-29 · Marek 6,14-20

Setník však odpověděl: „Pane, nejsem hoden, abys vstoupil
pod mou střechu, ale řekni jen slovo, a můj sluha bude
uzdraven.“

Matouš 8,8

Dokonce i Pán Ježíš Kristus se podivil slovům a
víře tohoto římského setníka – a to je pro nás důvod, abychom se na ně podívali trochu blíže. Ten
důstojník prosil Pána, aby uzdravil jeho nemocného
služebníka. Tento soucit s trpícím služebníkem je už
dostatečně pozoruhodný. Ale to ještě není vše: Tento
setník beze všeho věřil, že Ježíš Kristus může uzdravit,
a to i na dálku!

Něco takového bylo dokonce i pro věřící Židy
neslýchané. Asi žádný z nich si to o tomto učiteli Ježíši z Nazareta nemyslel. Ale římský důstojník k Němu
vyjádřil svou neomezenou důvěru.
A potom k tomu setník ještě připojil: „Vždyť i já
jsem člověk postavený pod pravomocí a mám pod sebou vojáky; a řeknu-li svému otroku: ‚Udělej toto‘, pak
to udělá.“ Tím jako by řekl: Stačí, jen když přikážeš,
Pane! Neboť tak, jako mne musejí poslechnout moji
podřízení, tak tím více máš Ty autoritu a moc nade
vším! – Setník byl tak velmi přesvědčen o plné moci
Pána, že Ježíš na víru tohoto muže veřejně poukázal.
Zbývá zmínit to, že služebník byl uzdraven v tu
hodinu, kdy došlo k tomuto rozhovoru.
Není to dobré kázání, kterým k nám tento setník
mluví? Lidé naší doby mohou stále ještě slyšet nebo
číst jeho působivé svědectví o Ježíši Kristu – a napodobovat jeho víru.
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úterý 22 listopad

ÚTERÝ
L I S TO PA D

denní čtení Bible:
Kazatel 8,1-17 · Marek 6,21-29

Byli jste v tom čase bez Krista,… bez naděje a bez Boha
na světě. Ale nyní v Kristu Ježíši vy, kteří jste byli kdysi
daleko, stali jste se blízkými v krvi Kristově.

Efeským 2,12.13

Přede mnou jede auto. Nápis na zadním skle hlásá: Přijďte jako nový do našeho týmu! Naše pojištění
hledá superhrdiny! Čtu to a myslím si: Prima – zase nic
pro tebe! Ty nejsi žádný superhrdina, tebe nemohou
potřebovat.
Survival of the Fittest je poselství darwinismu.
Znamená: Jen ten silnější přežije – slabší musí zemřít. Poptávka je tedy po nejlepším, nejsilnějším,
nejchytřejším, anebo po tom, který se umí nejlépe

přizpůsobit. – Hodí se tento popis na mne? Zdalipak
bych zde měl dobrou šanci? Velmi o tom pochybuji.
Pochybuji ovšem také o tom, že toto poselství je
skutečně pravdivé. Neboť je mnoho skutečností a
pozorování, které mu odporují.
U Boha je vše jinak. Bůh nehledá hrdiny, nehledá
ty nejsilnější, nejkrásnější, nejbohatší ani nejúspěšnější. U Něho má šanci každý! Hledá slabé, staré,
nemocné, ztroskotané a zlomené – ale také silné,
bohaté a krásné. Hledá prostě každého!
Bůh hledá lidi, kteří si jsou vědomi, že jsou „bez
Krista“, že sami od sebe nemají žádnou možnost a
naději, aby přišli do nebe. Právě pro ně přišel Ježíš
Kristus! Přišel „vyhledat a zachránit, co je ztraceno“
(Lukáš 19,10).
Víte, zde se cítím být osloven, zde cítím, že jsem
brán vážně! Vím: Bůh mne zná a má na mysli mne
a chce mne! To mne činí šťastným – a to mne činí
bohatým!
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středa 23 listopad

STŘ EDA
L I S TO PA D

denní čtení Bible:
Kazatel 9,1-18 · Marek 6,30-44

Když seděl na soudní stolici /Pilát/, vzkázala mu jeho žena:
„Neměj nic s tím spravedlivým, neboť jsem dnes kvůli němu
ve snu mnoho vytrpěla.“

Matouš 27,19

Být manželkou Piláta, jenž spravoval římskou
provincii Judeu, jistě nebylo lehké postavení: Vlast a
příbuzní žijí v daleké Itálii; manžel je pověřen choulostivým posláním držet v šachu nepoddajné Židy.
Jedné noci má žena sen, který ji tak velmi rozrušil,
že se rozhodne varovat svého muže na soudní stolici:
„Neměj nic s tím spravedlivým“ – s Ježíšem!
Toto varování přichází k Pilátovi, když Židům nabízí
jakýsi druh vyrovnání. Příležitost k tomu se mu zdá být

příznivá, neboť při každoročním svátku Pascha, který
se právě slaví, je obvyklé omilostnit některého vězně.
Staví Židy před volbu, že propustí buď Ježíše, nebo
vraha Barabáše. Podobně jako jeho žena, považuje i
Pilát tohoto Ježíše z Nazareta za nevinného a označuje ho za „spravedlivého“ (Lukáš 23,4.14.22; Matouš 27,24).
Dramatické události se nyní teprve vyvíjejí dynamicky: Zcela proti očekávání Piláta žádají Židé propuštění pro vraha Barabáše, a pro toho Spravedlivého,
pro Ježíše, žádají trest smrti! Tak se soudce zmítá právě
v té léčce, před kterou ho jeho žena varovala: Zmožen,
Pilát nakonec povoluje naléhání křičícího zástupu a
odsuzuje nevinného k smrti. Ničeho se neobává více,
než toho, aby do Říma nepronikla zpráva, že nemá
situaci ve své provincii pod kontrolou.
A Pán Ježíš Kristus? On, „ten Spravedlivý“, nechává
tuto nepochopitelnou libovůli přes sebe přejít, aby
za nás trpěl a zemřel na kříži.
„Vždyť i Kristus jednou provždy trpěl za hříchy,
spravedlivý za nespravedlivé, aby vás přivedl k Bohu.“
(1. Petrův 3,18)
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čtvrtek 24 listopad

ČT VRTEK
L I S TO PA D

denní čtení Bible:
Kazatel 10,1-20 · Marek 6,45-56

Žena mu řekla: „Pane, nemáš ani vědro a studna je
hluboká; odkud tedy máš tu živou vodu?“

Jan 4,11

Jedna žena přichází se svým džbánem ke studni.
Tuto cestu koná stále znovu. Po krátké době je voda
spotřebovaná a je potřebná nová námaha: jít ke
studni, vytáhnout vodu v nějaké nádobě z hloubky,
nést těžký džbán do města. A přes všechnu námahu
je džbán brzy zase prázdný.
Přesně tak se to děje jí a většině lidí při hledání
štěstí. Zkoušejí všechno možné, aby našli radost,
avšak už příštího jitra je většinou pryč. Trvalé štěstí
ještě nikdo nenašel vlastní námahou.

Dnes sedí u studny unavený muž a žádá ženu o
trochu vody. V následující rozmluvě mluví o Božím
daru a o živé vodě, kterou jí může dát. Tomu ona
nerozumí. Odkudpak chce tu vodu vzít, a navíc takovou vodu, která s konečnou platností utiší žízeň?
Teprve v průběhu rozhovoru se jí stává jasným, že
tento cizinec nemluví o přírodní vodě, nýbrž o zcela
novém životě v síle Ducha Svatého. Tento život chce
Ježíš darovat těm, kteří Jej uznají jako Božího Syna
a Zachránce.
Ano, tento muž u studny je Ježíš Kristus. On je ten
zaslíbený Vykupitel, který jí chce darovat plné štěstí a
hlubokou spokojenost duše. Když tomu porozuměla,
nechala tam svůj džbán stát a běží do města. Nemyslí
už na vodu ve studni, nýbrž na vodu života, kterou
dává Ježíš. Chce všem ve městě vyprávět, že nalezla
Toho, který utišil její vnitřní tužbu. Jako následek
toho přicházejí mnozí z jejího města k Ježíši Kristu a
uvěří v Něho.
Cesta ke Kristu je otevřená pro všechny, kteří ve
své duši pociťují tuto hlubokou, neutišenou žízeň.
· Dobrá Setba 2022 · www.gbv-dillenburg.de · www.gbv-online.org
663

662

25

pátek 25 listopad

PÁT E K
L I S TO PA D

denní čtení Bible:
Kazatel 11,1-10 · Marek 7,1-13

Neboť u tebe je pramen života; díky tvému světlu vidíme
světlo.

Žalm 36,10

O hledání a nalézání

Nakupuji v jedné z mnoha poboček velké nábytkářské firmy. Mezi schránkami na časopisy, uskladňovacími boxy, skříňkami se zásuvkami a jinými více
nebo méně užitečnými nástroji, které mají udržovat
pořádek v domě, mne padne do očí reklamní slogan:
„Život se stává snazším, když najdeš, co hledáš.“
Je jasné, že skladateli reklamního textu šlo o
podporu prodeje; je také jasné, že hledání a nalézání se zde vztahuje jen na předměty, které by člověk

mohl někam založit, tedy na hmotné věci, které už
vlastníme!
Rovněž tak je jasné: I při hledání ideových hodnot
bychom měli přesně vědět, kde je můžeme nalézt!
Kde najdeme smysl svého života, kde úkryt, bezpečí,
pokoj a trvalou radost?
Nabídky tu jsou, tak jako u materiálních statků
je jich velmi mnoho. Ale „najít, co hledáme“, to je
u ideových hodnot ještě těžší. Kdo je moudrý, jde
k prameni: k prameni všeho dobrého, k Bohu samému, jenž je zdroj života.
Jen Bůh chce a může utišit žízeň života. V Izajáši 55
můžeme číst, jak nás Bůh k sobě volá a nabízí nám své
bohatství „bez peněz a bez úhrady“. Zároveň nás varuje před jinými nabídkami, které nejsou bez úhrady, a
přesto nám nemohou dát to, co hledáme. Volá na nás:
„Hledejte Hospodina, dokud se dává najít, volejte
ho, dokud je blízko.“ (Iz. 55,6)
Ten, kdo je unaven hledáním, ten, kdo skutečně
chce nalézt, by neměl váhat. Bůh apeluje na naše
srdce – a tu je třeba směle si vzít!
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26

sobota 26 listopad

S O B O TA
L I S TO PA D

denní čtení Bible:
Kazatel 12,1-14 · Marek 7,14-23

Srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se vyznává
k záchraně.

Římanům 10,10

Při rozhovoru ve vlaku šlo nejprve všeobecně o
světonázorové otázky, pak ale také o křesťanská
témata. Stará dáma o tom ráda mluvila. Od dětství
chodila do kostela a dostalo se jí dobrého křesťanského vychování, které ji vyznačovalo až do stáří.
Jistě, přešel přes to život se svými těžkými ranami
osudu. Ano, ona stále ještě věřila v Boha, v jeho Syna
Ježíše Krista, v nebe a peklo, v „poslední soud“. – Ale
člověk, s nímž mluvila, s tím ještě nebyl spokojen.
Proč jen? Byla její víra nějak nedostatečná? Byla to

jen teoretická „víra hlavou“? Tvořily její víru jen dobré
křesťanské tradice, které vyznačovaly její život?
Dobrý křesťanský charakter – to je už velké požehnání pro náš život zde! Ale tradice mohou také
překrýt postoje srdce, které pak nejsou tak rychle
viditelné. Proto musí být někdy v našem životě otřeseno samo nitro naší osobnosti, abychom se sami
poznali tak, jak nás vidí Bůh.
Přesvědčení, že můžeme před Bohem obstát bez
Krista, Zachránce, nám není dáno do kolébky. Převzít
křesťanské názory ještě neznamená skutečně věřit
srdcem.
Proto musí být v životě člověka chvíle, kdy mu
jeho pochybení a hříchy způsobí hluboké trápení
svědomí, a on bude k Pánu vědomě volat o záchranu. Pak člověk pozná, že bez Krista je ztracen. A pak
teprve bude připraven odložit všechno, o co se až do
té doby opíral, a věřit jako dítě.
„Srdcem se věří k spravedlnosti.“
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27

neděle 27 listopad

NEDĚLE
L I S TO PA D

denní čtení Bible:
Píseň písní 1,1-17 · Marek 7,24-37

Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš, a uviděla ho, padla
mu k nohám a říkala: „Pane, kdybys byl zde, můj bratr by
nezemřel.“ Když ji Ježíš uviděl, jak pláče a jak pláčou Židé,
kteří přišli s ní, v duchu se rozhorlil, zachvěl se a řekl:
„Kam jste ho položili?“ Řekli mu: „Pane, pojď a podívej se!“
Ježíš zaplakal. Židé říkali: „Hle, jak ho měl rád.“

Jan 11,32-36

Myšlenky k Evangeliu Jana

Kondolenční návštěva je přerušena: Marie opouští dům. Návštěvníci se domnívají, že jde k hrobu.
Marie dělá ale něco mnohem lepšího: Jde, aby plakala u Ježíšových nohou. Plakat u hrobu milovaného

č lověka – to dělají také nevěřící lidé. Ovšem tam není
žádná útěcha, neboť slzy nemohou mrtvého přivést
zpět. Ale plakat u nohou Pána znamená obdržet
útěchu jeho lásky.
Když porovnáme Marii s Martou, je nám nápadné,
že obě říkají totéž. „Pane, kdybys byl zde, můj bratr by
nezemřel.“ Avšak odpověď Pána není stejná. Spočívá
to v tom, že Marie přišla s jiným postojem ducha?
Padá k nohám Pána – Marta nikoli – a prokazuje Mu
tím čest. Ten, kdo naslouchal u Ježíšových nohou
jeho slovům a poznal tam jeho lásku a milost, smí se
ve dnech zármutku o tuto lásku a milost opřít.
Martin rozhovor s Pánem zjevuje jeho myšlenky.
Mariiny slzy naproti tomu působí, že Pán zjevuje své
srdce. Zde stojí Stvořitel a mísí své slzy se slzami
svých stvoření. Pláče kvůli Lazarovi? Jistě ne, neboť
má přece v úmyslu Lazara vzkřísit z mrtvých! Ne
ztráta zemřelého se dotýká Pána, nýbrž zármutek
živých; jim ukazuje svůj dokonalý soucit.
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28

pondělí 28 listopad

PONDĚLÍ
L I S TO PA D

denní čtení Bible:
Píseň písní 2,1-17 · Marek 8,1-13

Tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby
žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Jan 3,16 – dle pozn.

Bůh je láska. To zní pěkně – ale je to také pravda?
Ve světě je přece tolik těžkostí a trápení srdce, tolik
nespravedlnosti. Nemusíme se tu ptát, kde je ta Boží
láska vůbec vidět?
Dokud jde v našem životě vše hladce, tu jsme
možná věřili, že Bůh je láska. Ale pak náhle přišel
orkán, který vše roztříštil. A tehdy – není-li pravda? –
tehdy jsme za Boží lásku umístili otazník.
Přesto je Bůh láska. Avšak abychom tomu věřili,
musíme mít přesvědčivý důvod. A ten tu je! Je jím

kříž z Golgoty. „Tak Bůh miloval svět, že dal svého
jednorozeného Syna.“ Musíme odhlédnout od svých
vlastních, jen časných zkušeností a jak Boha, tak i sebe
samé vidět ve světle Kristova kříže. Tam spatřujeme
zářivý důkaz o Boží lásce.
K tomu patří ještě tato důležitá skutečnost: Ten,
kdo mluví o Ježíšově kříži, musí mluvit také o hříších.
Neboť Kristův kříž má co činit s našimi hříchy. Na
tomto kříži musel Ježíš Kristus vytrpět smírčí smrt.
Kdo teď přijde s vědomím viny k Bohu a ve víře pohlédne vzhůru k tomu Ukřižovanému, ten zakusí Boží
lásku a Boží slitování v odpuštění svých vin:
Na tom kříži soudu tíži,
trest za hřích náš pykal sám,
spraved’nost a pokoj sobě
políbení daly tam.
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29

úterý 29 listopad

ÚTERÝ
L I S TO PA D

denní čtení Bible:
Píseň písní 3,1-11 · Marek 8,14-26

Ježíš řekl svým učedníkům: A odejdu-li a připravím vám
místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam,
kde jsem já.

Jan 14,3

Na začátku druhé světové války – vypráví jeden
Angličan – jsem byl povolán do služby v severní Africe. Své matce jsem řekl: „Maminko, když mne Bůh
zachová při životě, vrátím se k tobě.“
Čekala dlouhých šest let. Kdyby se jí někdo zeptal,
na co čeká, odpověděla by mu: „Čekám na to, že se
můj syn vrátí domů.“ Kdyby se jí někdo dále zeptal:
„Vrátí domů? Přece snad nečekáš, že se vrátí skutečně osobně, viditelně?“, pak by moje matka odvětila:

„Ano, přesně tímto způsobem se vrátí!“ A kdyby se
někdo pokoušel jí vysvětlit: „Jistě od něho dostáváš
dopisy; nebo ti posílá balíčky; tak to myslel; tak
k tobě přijde,“ – pak by moje matka neotřesitelně
odpověděla: „Ne, tak to nemyslel; on řekl, že se sám
vrátí.“
Po válce jsem byl propuštěn a vrátil jsem se lodí
domů do vlasti. Sestoupil jsem po přistávacím můstku
a objal svou matku se slovy: „Maminko, tady jsem!“
Pán Ježíš Kristus se po svém vzkříšení vrátil do
nebe. Ale křesťanům slíbil, že skutečně a osobně zase
přijde. Tím není myšleno, že k nám přijde v přeneseném smyslu se svojí pomocí, když se k Němu modlíme nebo jsme v těžkostech. Kristus je sice věřícím
už nyní blízký ve všech okolnostech života, a to jim
dává hluboký pocit bezpečí a radost (Matouš 28,20). Ale
zvláštní zaslíbení a zvláštní radost pro věřící je to, že
Kristus opět přijde osobně.
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30

středa 30 listopad

STŘ EDA
L I S TO PA D

denní čtení Bible:
Píseň písní 4,1-5,1 · Marek 8,27-38

Pak jsem ti svůj hřích oznámil; svou vinu jsem neukryl. Řekl
jsem: Vyznám na sebe svá přestoupení Hospodinu. A tys
sňal vinu mého hříchu.

Žalm 32,5

Námitka: „Bůh mi nemůže odpustit!“

Před několika lety jsem se setkal s mužem, který
byl zcela sešlý. Jeho tělo bylo zachváceno rakovinou;
byl doslova na konci. Jeho příběh dával jen tušit,
jak se musel cítit. Několik roků předtím jako voják
v Afghánistánu viděl, a také sám dělal, hrozné věci.
Jednoho dne tam pozoroval několik vojáků, jak trápili a potom zabili malé děvčátko. V zuřivém hněvu

se chopil zbraně a všechny je zastřelil. Způsobil tak
krvavou lázeň.
Když se vrátil domů – mučen pocity viny a zatížen
svými hroznými vzpomínkami – sáhl po lahvi. Jeho
žena od něho odešla; on sám už nenašel práci. Nyní
seděl přede mnou, maje v očích smrt. Celá jeho
beznaděj se na něm zračila, když mi s bolestí v hlase řekl: „Udělal jsem tolik hrozných věcí! To mi Bůh
nemůže nikdy odpustit – to je nemožné!“
Pomocí Bible jsem mu ukázal, že Ježíš Kristus na
kříži vzal na sebe všechny hříchy těch, kdo v Něho
věří. On, jenž byl naprosto bez vin, stál před Bohem,
jako kdyby se sám dopustil všech těchto hrozných
věcí. Byl za ně potrestán a svou smrtí zaplatil za každý
z těchto hříchů.
„A přesně proto,“ vysvětloval jsem dále, „si můžeš
být jist, že ti Bůh může a chce odpustit celou tvoji
vinu – a nezáleží na tom, jak je zlá.“
„Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé
nepravosti.“ (1. Janův 1,9)
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1

čtvrtek 1 prosinec

ČT VRTEK
PROSINEC

denní čtení Bible:
Píseň písní 5,2-16 · Marek 9,1-13

Pilát napsal a upevnil na kříž také nápis, na kterém bylo
napsáno: ‚Ježíš Nazaretský – král Židů.‘

Jan 19,19

U Římanů byl zvyk napsat na tabuli vinu každého
odsouzeného k smrti. Tak římský místodržící Pilát
nechal na Ježíšův kříž upevnit nápis: „Ježíš Nazaretský – král Židů.“ To odpovídalo žalobě od židovských
vůdců, kteří ji přednesli proti Ježíšovi. Když někdo
pozvedl bez souhlasu Říma nárok na královský titul,
byl považován za rebela a byl potrestán smrtí ukřižováním.
Ale jak převrácené bylo takto obvinit Pána Ježíše! Vždyť Ježíš Pilátovi řekl, že jeho „království není

z tohoto světa“ (Jan 18,36). A Pilát výslovně konstatoval
jeho nevinu a stejně tak ji vícekrát veřejně vyslovil.
Dobře věděl, že Ho Židé chtějí odstranit z cesty jen
z čisté závisti (Lukáš 23,14.15.22; Matouš 27,18).
Avšak Pilát povolil tlaku velekněží a přesto, že to
vše dobře věděl, Ježíše odsoudil. Chtěl se za to odplatit tím nápisem nad křížem? Velekněží si skutečně
stěžovali na znění nápisu a žádali o dovětek, že Ježíš
jen řekl, že je král Židů. Ale Pilát příkře odpověděl:
„Co jsem napsal, napsal jsem.“ (Jan 19,22)
Nade vším stál Bůh. Postaral se o to, aby při všem
utrpení a všem pokoření, které Pán Ježíš zakusil, bylo
možné nad křížem číst jeho předivné jméno Ježíš (=
„Hospodin je záchrana“) a jeho právoplatný královský titul. Spasitel trpěl a zemřel, aby pro všechny,
kteří v Něho uvěří, vydobyl věčné spasení. A jednou
se na zemi zjeví jako „Král kralujících a Pán panujících“
(1. Timoteovi 6,15). Nakonec se před Ním skloní „každé
koleno“ a „každý jazyk“ vyzná, „že Ježíš Kristus je Pán“
(Filipským 2,10.11).
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2

pátek 2 prosinec

PÁT E K
PROSINEC

denní čtení Bible:
Píseň písní 6,1-12 · Marek 9,14-29

Jména těch dvanácti apoštolů jsou tato:… Juda Iškariotský,
který ho pak zradil.

Matouš 10,2.4

Juda /Jidáš/, jeden ze Dvanácti (1)

Příběh Judy Iškariotského je jeden z nejsmutnějších příběhů v Bibli. Byl apoštolem, chodil s Ježíšem
Kristem – a přece došel tak smutného konce! V dalších dnech ho poznáme blíže.
Jidáš byl „jeden ze Dvanácti“ (Matouš 26,47). Jednoho dne Pán Ježíš odešel stranou do soukromí a
strávil noc v modlitbě před Bohem. A „když nastal
den, zavolal své učedníky a vybral z nich dvanáct,
které také pojmenoval apoštoly“ (Lukáš 6,13).

Tak jako druzí apoštolové, obdržel Juda nejen
úkol kázat, nýbrž také „pravomoc nad nečistými duchy, aby je vyháněl a aby uzdravoval každou nemoc
i slabost“ (Matouš 10,1). Jako ti druzí viděl Juda den za
dnem velikost, milost a lásku Pána a viděl jeho divy,
slyšel jeho slova, prožil to, jak byl unavený, žíznivý a
osamocený.
Ale Jidáš byl zcela jiný než druzí apoštolové –
neboť on „se nenarodil znovu“ (Jan 3,3). Chyběla mu
živá víra v Božího Syna, chyběl mu pravý vztah života
k Němu. Jidáš byl s nimi – a přece k nim nepatřil!
Nuže, obraz o Judovi ještě není úplný. Avšak už
zde mi klade otázky: Vyznávám, že jsem křesťan, navenek ke křesťanům také patřím – ale jak to vypadá
uvnitř? Zůstal jsem tu snad také nedotčen? Tomáš,
jiný učedník, řekl něco, co Jidáš nikdy nemohl říci:
„Můj Pán a můj Bůh!“ (Jan 20,28) To, co Tomáš řekl,
mluví o pravém životu – o životu z Boha!
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3

sobota 3 prosinec

S O B O TA
PROSINEC

denní čtení Bible:
Píseň písní 7,1-14 · Marek 9,30-37

Juda Iškariotský… řekl: „Proč nebyl tento olej prodán za tři
sta denárů a ty dány chudým?“ To řekl ne proto, že by mu
záleželo na chudých, ale protože byl zloděj; měl pokladnici
a bral z toho, co se do ní dávalo.

Jan 12,4-6

Juda /Jidáš/, jeden ze Dvanácti (2)

Učedníci procházejí s Pánem Ježíšem zemí. Juda je
přitom – nenápadný. Avšak v týdnu ukřižování náhle
už není postavou na okraji.
Nejprve jsou Ježíš a jeho učedníci v Betanii pozváni
k večeři. Tu vzala „Marie libru velmi drahého pravého
nardového oleje, pomazala Ježíšovi nohy a otřela mu
je svými vlasy; dům se naplnil vůní toho oleje“ (Jan 12,3).

Juda vidí olej – a začne počítat. Odhadne ho na
300 denárů, roční mzdu nádeníka. Pro Jidáše, který
jistě často žije z ruky do úst, to představuje vysoký
obnos. Avšak Juda počítá ještě z jiného důvodu. Je
nejen pokladník učedníků – nýbrž také zloděj, který
„bral z toho, co se do ní dávalo“. Z druhých učedníků
si toho nikdo nevšiml. Ježíš to věděl – a snášel to
s velkou trpělivostí a shovívavostí.
Juda kritizuje Marii kvůli „marnění“, a dokonce
má po ruce zbožný argument: chudé. Ale tak jako
krátce předtím naplnila vůně toho oleje místnosti,
tak se nyní šíří vůně zdánlivé svatosti, lepšího názoru,
chladu a tvrdosti. Avšak Ježíš drží nad Marií ochrannou ruku. A v celém světě si lidé mají připomínat to,
jakým způsobem Marie poctila Božího Syna a způsobila Mu radost (Matouš 26,8.13).
Už jsem snad také někdy – jako Juda – kritizoval a
odhaloval to, co je zdánlivě slabé? A nezakusil jsem
na druhé straně už také – jako Marie – že někdo nade
mnou držel svou ochrannou ruku?
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4

neděle 4 prosinec

NEDĚLE
PROSINEC

denní čtení Bible:
Píseň písní 8,1-14 · Marek 9,38-50

Někteří z nich však řekli: „Nemohl ten, který otevřel oči
slepého, způsobit také, aby tento člověk nezemřel?“
Ježíš, znovu v sobě rozhorlen, přišel k hrobu; byla to
jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš pravil: „Odstraňte ten
kámen!“ Marta, sestra toho zesnulého, mu řekla: „Pane, již
zapáchá, vždyť je to čtvrtý den.“ Ježíš jí říká: „Neřekl jsem
ti, že jestliže uvěříš, uvidíš Boží slávu?“

Jan 11,37-40

v domu v Betanii. Někteří se ptají: Copak nemohl
zabránit smrti Lazara? Přirozeně, že to mohl učinit.
Ale ty dvě sestry by potom nemohly tak intenzivně
prožít lásku a soucit svého Pána. A také by se potom
v tomto rozsahu neukázala sláva Božího Syna – jeho
láska a jeho moc.
Podruhé zde čteme, že „se Ježíš rozhorlil (nebo:
„hluboce vzdychl“) – poprvé to bylo s dodatkem, že
se „zachvěl“ (v. 33). Co se v Něm dělo? Žádný necítil
tak hluboce jako On, jak hrozné jsou následky hříchu:
nemoc, smrt a zármutek. Tváří v tvář moci smrti se
Ho zmocnil svatý hněv. Za druhé nesl ve svém srdci
utrpení těch, které uzdravoval, a bral na sebe jejich
bolesti (Izajáš 53,4; Matouš 8,17).
Poté co Pán přikázal, aby odejmuli od hrobu
kámen, činí Marta poznámku. Kvůli pachu smrti si
uvědomuje, jak bezvýhledná je situace. Avšak právě
potom, když, lidsky viděno, se vše jeví být bez výhledu, jedná Bůh ke své cti a k blahu svých dětí.

Myšlenky k Evangeliu Jana
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„Plačte s plačícími“ – tato slova z Listu Římanům
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5

pondělí 5 prosinec

PONDĚLÍ
PROSINEC

denní čtení Bible:
Abakuk 1,1-17 · Marek 10,1-12

Potom jeden ze Dvanácti, který se jmenoval Juda
Iškariotský, šel k velekněžím a řekl: „Co jste ochotni
mi dát, když vám ho vydám?“ A oni mu odvážili třicet
stříbrných. Od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby jim
ho vydal.

Matouš 26,14-16

Juda /Jidáš/, jeden ze Dvanácti (3)

Jidáš se hněval kvůli maření oleje pomazání. Nyní
jde a spojuje se s nepřáteli.
Ti krátce předtím pojali plán, že Ježíše Krista odstraní (v. 4)! Uradili se: „Ne ve svátek, aby nenastalo
pobouření mezi lidem.“ (v. 5) Tím je míněn svátek

pascha, který se konal za dva dny (v. 2). Ale Ježíš
krátce předtím oznámil, že On pak bude vydán a
ukřižován. Když Juda nyní klade velekněžím a starším lidu otázku: „Co jste ochotni mi dát, když vám
ho vydám?“, tu, hnáni vražednou touhou, dávají
stranou svá opatrnická opatření, aby Ježíš nebyl
odstraněn ve svátek.
„Co jste ochotni mi dát?“ – Zvláštní vyjednávání!
Znovu se ukazuje, jak málo si Juda cení svého Mistra:
30 stříbrnými byl dříve odškodňován majitel zabitého
otroka. Více si Juda Osoby Ježíše Krista necenil (2.
Mojžíšova 21,32).
Juda byl žádostivý peněz. Chtěl vydělat – ale šlo
to na úkor jeho duše (Matouš 16,26). Ano, „kořenem
všeho zlého je láska k penězům“ (1. Timoteovi 6,10)! Tato
láska byla u Jidáše překážkou pro to, aby přijal Ježíše
Krista jako Pána, a byla důvodem pro jeho zradu. –
Kolik lásky k penězům se dnes ukazuje v procesech
v soudních síních! Rozděluje manžele, staví dědice
proti sobě, žene podniky do konkurzu! Je to snad i
můj problém?
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úterý 6 prosinec

ÚTERÝ
PROSINEC

denní čtení Bible:
Abakuk 2,1-20 · Marek 10,13-22

Když to Ježíš řekl, rozrušil se v duchu a dosvědčil: „Amen,
amen, pravím vám, že jeden z vás mne zradí. Učedníci
se dívali jeden na druhého v nejistotě, o kom to říká.…
Namočil sousto a podal je Judovi… On si vzal to sousto a
hned vyšel ven. Byla noc.

Jan 13,21-30

Juda /Jidáš/, jeden ze Dvanácti (4)

Jen o krátkou dobu později sedí Pán Ježíš se svými
učedníky u hodu beránka. Jidáš je tam také.
Tu se Ježíš „rozrušil v duchu“, neboť Mu mocně
stojí Jidášova zrada před očima. Říká: „Jeden z vás
mne zradí.“ Žádný nepřítel, ne někdo neznámý,

nikoli, „jeden z vás“, „můj přítel“, „můj známý“ (Žalm

55,14). Každý z učedníků si sám klade otázku – žádný

nemá podezření na Judu! Jak dokonale klamal své
spoluučedníky!
Ježíš bere sousto, namáčí je a podává je Jidášovi.
Je to zvláštní gesto lásky! Zdali může ještě proměnit
jeho srdce a svědomí? Avšak Jidáš odmítá tu přívětivost. Později Ježíš řekne o národu: „Kdybych byl mezi
nimi neučinil skutky, které neučinil nikdo jiný, neměli
by hřích. Ale nyní viděli, a mají v nenávisti jak mne,
tak mého Otce.“ (Jan 15,24) Jak to platí zvláště o Jidášovi! Nic srdce nezatvrzuje více, než být navenek
blízko – a vnitřně zůstávat nedotčený!
Pak se ho zmocňuje Satan a Jidáš vychází ven
do noci, aby provedl svou zradu. Uvnitř ale Pán říká
k ostatním učedníkům: „Ať se vaše srdce nechvěje.“
(Jan 14,1)

Nejednal Pán Ježíš i se mnou s velkou láskou?
Nešel i za mnou stále znovu? Ale jak často jsem i já
neodpověděl na jeho lásku, ano, snad jsem ji i pošlapal svýma nohama!
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středa 7 prosinec

STŘ EDA
PROSINEC

denní čtení Bible:
Abakuk 3,1-19 · Marek 10,23-31

Když ještě mluvil, hle, přišel Juda, jeden z Dvanácti, a s ním
veliký zástup od velekněží a starších lidu s meči a holemi.
Ten, který ho zrazoval, jim dal znamení: „Je to ten, kterého
políbím; toho se zmocněte.“ A hned přistoupil k Ježíšovi… a
vroucně ho políbil.

Matouš 26,47-49

Juda /Jidáš/, jeden ze Dvanácti (5)

Zatím co Juda shromažďuje své společníky, opouští Pán se svými učedníky Jeruzalém, jde přes potok
Cedron a do zahrady Getsemane.
Tam se Ježíš modlí k Bohu, svému Otci. Snažně a
intenzívně. Stojí před Ním hluboká utrpení na kříži,

avšak Ježíš se plně poddává Boží vůli, aby provedl
Boží plán spasení. „Ne jak já chci, ale jak chceš ty!“
(Mat. 26,39) Učedníci mezi tím „zármutkem“ usnuli (Lukáš 22,45). Pán je probouzí, a tu už také přichází Juda
s velkým zástupem s meči a holemi, svítilnami a pochodněmi (Jan 18,3). Příšerný výjev!
Juda přistupuje k Ježíšovi – a políbí Jej. Polibek
jako znamení zrady! Jak nízké, jak ošklivé! Jidáš
zneužívá projevu lásky a důvěry pro svou zákeřnou
přívětivost, pro svou zradu! Tak se stává těm, kteří
zajmou Ježíše, vůdcem a ukazatelem cesty. Tím se
také naplní proroctví ze Žalmů: „I můj důvěrný přítel,
jemuž jsem důvěřoval, který jídal můj chléb, proti mně
vyvýšil patu.“ (Žalm 41,10, Skutky 1,16)
Proč Pán nepoužil svoji moc a svou známost,
aby zahnal nepřátele a sám se zachránil? To přece
mohl! Ano – ale On to nechtěl! Byl připraven trpět
a zemřít, aby druhé zachránil před věčnou zkázou.
Učinil to z lásky: z lásky ke mně – a z lásky k vám!
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čtvrtek 8 prosinec

ČT VRTEK
PROSINEC

denní čtení Bible:
Sofonjáš 1,1-18 · Marek 10,32-45

Když jeho zrádce Juda uviděl, že byl Ježíš odsouzen, pocítil
lítost a vrátil třicet stříbrných velekněžím a starším,
říkaje: „Zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev!“ Oni však
řekli: „Co je nám po tom? To je tvoje věc!“ Tu pohodil ty
stříbrné do svatyně a vzdálil se; pak odešel a oběsil se.

Matouš 27,3-5

Juda /Jidáš/, jeden ze Dvanácti (6)

Juda zradil Pána za třicet stříbrných. Činí ho ty
peníze šťastným? Ne – ty nemohou umlčet jeho
svědomí.
Juda možná očekával, že Ježíš svým nepřátelům
unikne jako jindy. Jenže se to nestane! Ježíš je od-

souzen a Juda vstupuje před své spolupachatele, aby
se zase zbavil „Judovy mzdy“, a tak, kdyby to bylo
možné, ulehčil svému svědomí.
Má lítost, když vidí, že je Ježíš odsouzen, a říká
před těmi lidmi: „Zhřešil jsem.“ Ale stačí to? Stačí
litovat následků svého konání a doznat chybu před
lidmi? – Odpuštění svých hříchů můžeme nalézt jen
tehdy, když se obrátíme k Ježíšovi samému! – Judova slova narážejí na tvrdá srdce, která ho lhostejně
odmítají. Sám se svou vinou Juda odchází a zabíjí se.
Hrozné!
Juda je odpovědný za svou zradu, je před Bohem
provinilý. To všechno Bůh předem věděl a oznámil
(Žalm 55,13-15).
„Nevinnou krev“ jsem zradil, musí Juda sám dosvědčit. Jeho úsudek má váhu, neboť byl docela
blízko. Více než tři roky doprovázel Ježíše a věděl,
že je spravedlivý. Ano, Kristus je ten Spravedlivý,
který dal svůj život za nespravedlivé. Protože Ježíš Kristus zemřel, smím já žít. A vy také – každý kdo
k Němu přijde!
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pátek 9 prosinec

PÁT E K
PROSINEC

denní čtení Bible:
Sofonjáš 2,1-15 · Marek 10,46-52

Já jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce a moje ovce znají
mne, jako Otec zná mne a já znám Otce. A svou duši
pokládám za ovce.

Jan 10,14.15

A ty ho znáš?

Starý muž dospěl ke konci svého života a ležel
v nemocnici, umíraje. Jednoho dne, když ho chtěl
navštívit jeho desetiletý vnuk, měl už více jiných
návštěvníků. Chlapec si dodal odvahy a poprosil
všechny, aby na chvilku odešli. Trochu udiveni takovým jednáním, přesto prosbě vyhověli.
Chlapec přistoupil docela blízko a s velkou vážností řekl: „Dědečku, slyšel jsem, že musíš umřít. Od té

doby, co chodím na biblické vyučování, znám Pána
Ježíše a vím, že k Němu jednou půjdu. Ale co ty, znáš
Ho také?“ Dědeček chvíli mlčel. Nakonec řekl: „Přiveď
mi svého učitele Bible.“
Učitel přišel a rád tomuto muži, jenž hleděl smrti
do očí, vysvětlil evangelium. – A než byl starý muž
odvolán, mohl svému vnukovi ještě říci: „Tam nahoře
se opět uvidíme. Tentokrát si jsem jistý.“
Evangelium, dobrá Boží zpráva pro lidi, je stejná
pro děti i pro dospělé. Říká, že je jen jedna cesta k
Bohu, jen jeden Zachránce pro všechny: Ježíš Kristus.
Svou smrtí otevřel přístup k nebi pro každého, kdo
Mu vyzná své viny.
Evangelium… je Boží moc k záchraně pro každého, kdo věří. (Římanům 1,16)
Čiňte pokání a věřte evangeliu. (Marek 1,15)
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sobota 10 prosinec

S O B O TA
PROSINEC

denní čtení Bible:
Sofonjáš 3,1-20 · Marek 11,1-11

Učiňte tedy pokání a obraťte se, aby byly vymazány vaše
hříchy.
Bůh… nařizuje nyní lidem, aby všichni a všude činili pokání.

Skutky 3,19; 17,30

Co není pokání?

Pokání není pocit úzkosti. – Nesčetní lidé v bezvýhledně vypadajících životních okolnostech volají
k Bohu. Avšak když těžkost pomine a už nemají
strach, žijí dále stejně bezbožně jako předtím.
Pokání není totéž jako výčitky svědomí. – Jidáš, Ježíšův zrádce, měl tak silné výčitky svědomí, že
ho dohnaly k sebevraždě. To však není pokání.

Pokání neznamená jen, že člověk pociťuje
svoji hříšnost. – Jsou lidé, kteří svými hříchy trpí
tak, že sotva ještě mohou spát a jíst. A přece se ještě
neobracejí v pokání k Bohu.
Pokání se neomezuje na modlení. – Člověk
může volat k Bohu, aniž by se k Bohu obrátil.
Pokání také není zřeknutí se nějakého určitého
hříchu. – I když se někdo z vlastní síly vůle vzdá špatného zvyku, není tím zachráněn pro věčnost.
A copak tedy pokání je?

Pokání je hluboko sahající změna smýšlení. –
Člověk poznává, že se ve svém dosavadním životě
neptal na Boha a na jeho vůli. Nyní poznává, že Bůh,
Stvořitel, má spravedlivý nárok na jeho život a na
jeho poslušnost. Poznává nyní, že Boží měřítka jsou
dobrá. V tomto světle odsuzuje svůj dosavadní postoj a vyznává, že je před Bohem provinilý.
Ten, kdo skutečně činí pokání, se také skutečně
obrátí od svých svévolných cest k Bohu. Pokání, obrácení a víra patří k sobě.
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11

neděle 11 prosinec

NEDĚLE
PROSINEC

denní čtení Bible:
Ageus 1,1-15 · Marek 11,12-19

Odstranili tedy kámen. Ježíš pozvedl oči vzhůru a řekl: „Otče,
děkuji ti, že jsi mne vyslyšel. Já jsem věděl, že mne vždycky
slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který tu stojí okolo, aby
uvěřili, že ty jsi mne poslal.“ A když to řekl, silným hlasem
zvolal: „Lazare, pojď ven!“ Ten, který byl mrtvý, vyšel, ruce
i nohy měl svázány pruhy plátna a jeho tvář byla zavinuta
šátkem. Ježíš jim řekl: „Rozvažte ho a nechte ho odejít!“

Jan 11,41-44

jen u otevřeného hrobu se mohl každý přesvědčit o
tom, že Lazar byl skutečně mrtev: pachem rozkladu
a plátny z hrobu.
Oživit a vzkřísit je jen Boží věc. Ale odstranit
z cesty překážky, k tomu Bůh rád používá lidi. Ti zde
dostávají pokyn, aby odejmuli kámen. A krátce nato
mají osvobodit Lazara od jeho pláten z hrobu. Z toho
se učíme, že nemusíme čekat na divy, když nám Bůh
dává sílu, abychom plnili přicházející úkoly.
Dříve než Pán vzkřísí svého přítele, modlí se veřejně ke svému nebeskému Otci. Dělá to zvláště kvůli
zástupu, který Jej a ty dvě sestry následoval k hrobu.
Nechce používat svoji moc vzkříšení k tomu, aby se
sám stavěl do popředí. Přihlížející mají poznat, že On
jako ten Poslaný od Otce činí všechno z poslušnosti
vůči Němu.
Tři mocná slova postačují, aby vzbudila Lazara ze
smrti k životu. Tak se Člověk Ježíš Kristus prokazuje
„jako Syn Boží v moci“ (Římanům 1,4).

Myšlenky k Evangeliu Jana
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Kámen od hrobky, ve které leží Lazar, má být
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12

pondělí 12 prosinec

PONDĚLÍ
PROSINEC

denní čtení Bible:
Ageus 2,1-14 · Marek 11,20-33

Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby
žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Jan 3,16

Mathilda, život pro vězně (1)

Mathilda de Wrede se narodila v roce 1864 ve
Finsku. Její otec byl guvernérem správního okresu
Vaasa. Jako mladá vedla Mathilda bezstarostný život;
v soukromé škole byla miláčkem všech učitelek. A
přece ve svém nitru cítila hlubokou prázdnotu.
V 19 letech Mathilda naslouchala v jednom večerním shromáždění poselství probuzeneckého kazatele, který vykládal dnešní biblický verš. Tu poznala,
že Ježíš Kristus přišel, aby překlenul propast mezi

Bohem a lidmi, která povstala hříchem. To vedlo
k rozhodujícímu obratu v jejím životě. Od nynějška
byl Ježíš Kristus její Zachránce a Pán, kterému cele
zasvětila svůj život.
Na veřejnosti bylo často vidět trestance, kteří byli
přes den zaměstnáváni nucenými pracemi. Jako sedmiletá viděla Mathilda jednou, jak kovář přikovával
jednomu temně vyhlížejícímu mladému vězni pouta,
a přitom s ním jednal opovržlivě a nedůvěřivě. Tento
obraz, plný napětí, se Mathildě vtiskl provždy do
paměti.
Také krátce po svém obrácení se Mathilda setkala
s jedním vězněm. Nemohla přitom mlčet o Boží lásce
a o vlastním obšťastňujícím zážitku. Muž naslouchal,
a potom řekl: „Měla byste přijít k nám do vězení, a
tam s námi mluvit. Tak velmi to potřebujeme!“
Mathilda na místě přislíbila a její otec to s váháním
dovolil. Neúnavně chodila do vězení a neohroženě
mluvila s jednotlivými vězni v jejich celách.
/dokončení zítra/
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úterý 13 prosinec

ÚTERÝ
PROSINEC

denní čtení Bible:
Ageus 2,15-23 · Marek 12,1-12

Cožpak není mé slovo jako oheň, je Hospodinův výrok, a
jako kladivo, které tříští skálu?

Jeremjáš 23,29

Mathilda, život pro vězně (2)

S oficiálním svolením navštěvuje nyní Mahilda
vězení. Mluví s jednotlivými vězni a dává jim křesťanské spisky.
Arska je obávaný vrah. Udiveně hledí, jak jakási
mladá žena bez bázně vstupuje do jeho cely a přívětivě k němu začíná mluvit. Ptá se Mathildy, zda
vůbec ví, že je u toho nejhoršího člověka na tomto
místě. Její přívětivost a její klidná důvěra v Boha odzbrojují toho nenávistí naplněného muže. Slibuje, že
bude číst Nový zákon, který mu nabízí. O nějaký čas

později podávají strážci svědectví o radikální změně
toho muže.
Honka je odsouzen k doživotní vazbě. Když přemýšlí o svém životě, přicházejí mu na mysl výlučně jen
zlé věci, které udělal. Tu myslí Mathilda na setkání Ježíše s ženou, která mu dozná svou smutnou minulost
(Jan 4). A tak jako její Mistr tuto ženu prosil, tak prosí
také ona vězně, aby jí dal napít. Tvrdý muž je hluboce
pohnut, když ona klade své rty na jeho špinavý džbán.
V něm Mathilda nalézá – také při pozdějších setkáních – pozorného posluchače.
Matti je známý loupežný vrah. Když jeho pohled
padá na Mathildinu Bibli, chce na ní, aby mu vysvětlila
to první místo, na které její zrak při otevření padne. Už
na úplně první stránce nalézá něco, co se týká Mattiho.
„Země byla pustá a prázdná… I řekl Bůh: Budiž světlo!“
(1. Mojžíšova 1,2.3) Mathilda mu vysvětluje: Od přirozenosti
je také srdce člověka pusté a prázdné. Ale Ježíš Kristus
může přinést světlo do srdce každého člověka (srv. s 2. Korintským 4,4.6). – V Mattiho srdci zuří boj. Ještě téhož dne
s pláčem vyznává Bohu své hříchy a dostává odpuštění.
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14

středa 14 prosinec

STŘ EDA
PROSINEC

denní čtení Bible:
Zacharjáš 1,1-17 · Marek 12,13-17

Hle, nyní je nanejvýš vítaný čas, hle, nyní je den záchrany.

2. Korintským 6,2

Připrav se na setkání se svým Bohem!
Vytrženi ze života

Ámos 4,12

Je 20. listopad 2015. Paříž prožívá konec týdne
jako obvykle: Terasy restaurací, koncertní sály, stadiony – vše je plné lidí, kteří hledají uvolnění. Avšak
v průběhu večera série atentátů zbaví života 130 lidí.
Mnozí z nich jsou mladí lidé…
O několik dní později se koná pietní akt v dómu
Invalidovny. Během smutečního obřadu vládne deset minut vážné mlčení, když jsou předčítána jména

obětí. Zatím co nasloucháme, myslí mnozí z nás na
stejnou věc: I já jsem mohl být mezi oběťmi.
Slavnostně vážná chvíle, ve které vyvstává slavnostně vážná otázka: Co je po smrti?
Nic? – To jistě ne!
Věčnost? – Ano!
Tak nám to říká Bůh v Bibli. Každého očekává věčnost – buď v Boží přítomnosti ve světle, nebo daleko
od Něho v temnotě.
Jsem připraven setkat se s Bohem? Náš život
může skončit během okamžiku, dokonce i v naprosto
všedních situacích. A otázka, co a kde budeme ve
věčnosti, se rozhoduje nyní, když jsme ještě naživu.
Slyšme proto to, co Bůh říká: Zve nás, abychom uvěřili
v Ježíše Krista, který nás miloval a vzal na sebe trest
za ztracené hříšníky. Toto Boží pozvání je proto naléhavá záležitost. Neboť „nyní je den záchrany“. Zda
budeme mít ještě zítra šanci k obrácení, to nevíme.
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15

čtvrtek 15 prosinec

ČT VRTEK
PROSINEC

denní čtení Bible:
Zacharjáš 2,1-17 · Marek 12,18-27

„A budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na
zemi úzkost národů, bezradných před řevem a vlnobitím
moře. Lidé budou omdlévat strachem a očekáváním
toho, co přichází na celý svět; neboť mocnosti nebes
se zatřesou. A potom uvidí Syna člověka přicházet
v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne
dít, napřimte se a zvedněte hlavy, protože se přibližuje
vaše vykoupení.“

Lukáš 21,25-28

Těmito prorockými slovy obrací Ježíš Kristus naše
zraky na dobu konce, na dobu před svým opětným
příchodem na zem.

Bezprostředně před Ježíšovým zjevením dosáhne
neklid ve světě a bezradnost politiků svého vrcholu. Už
dnes se ukazuje, jaké veliké problémy s sebou přináší
změna klimatu; už teď nám působí starosti skutečnost,
že důležité suroviny budou v dohledné době spotřebovány; a pravidelně slýcháme o asteroidech, které
mohou přicházet do nebezpečné blízkosti k oběžné
dráze Země. Před Ježíšovým příchodem tu budou
mocná „znamení“ na nebi a na zemi bude vládnout
soužení a bezradnost v bezvýchodné situaci – v oprávněném strachu z toho, co přijde.
Avšak pro pravé věřící oné doby se „přiblíží vykoupení“. Budou muset v této době strpět antikristovské pronásledování. Jak se budou radovat, když z toho budou
vysvobozeni a vejdou do Ježíšova království pokoje.
Křesťané dnes hledí tomuto Ježíšovu zjevení a příchodu jeho království s radostí vstříc. Avšak oni mají
ještě jiné „očekávání“: Jim je zaslíbeno, že Kristus přijde
ještě před „velkým soužením“ doby konce, a vezme
je ze země pryč – vezme je k sobě do věčné slávy domu
Otce (Jan 14,3; 1. Tesalonickým 4,16.17; Zjevení 3,10).
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16

pátek 16 prosinec

PÁT E K
PROSINEC

denní čtení Bible:
Zacharjáš 3,1-10 · Marek 12,28-34

Podívejte se na fíkovník a na všechny ostatní stromy.
Když vidíte, že již vypučely, sami víte, že léto je již blízko.
Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko
Boží království… Nebe a země pominou, ale má slova jistě
nepominou.

Lukáš 21,29-33

Ježíš Kristus mluvil o převratných událostech a o úzkostech, které budou předcházet jeho opětný příchod
na zem. Nyní k tomu připojuje podobenství, které nám
zřetelně ukazuje, že žijeme na konci doby.
Fíkovník je známý obraz izraelského národa (Ozeáš
9,10; Lukáš 13,6-9). Když strom v dubnu pučí, je to znamení,

že „léto je již blízko“ – a tím také žeň. Míněn je začátek
obnovení Izraele. Mysleme na založení státu v roce
1948. To ovšem ještě není duchovní znovuoživení
národa – to přijde teprve později (Ezechiel 37). Neboť
stále ještě není převážná většina Izraele připravena
uznat Ježíše Krista za toho zaslíbeného Mesiáše a
Vykupitele. – Zajímavý je také poukaz na „všechny
ostatní stromy“, neboť v sousedních zemích Izraele
také zase došlo k vytvoření států.
Ježíš ve své řeči oznámil zničení Jeruzaléma a
rozptýlení Židů (Lukáš 21,20-24). To se pak v roce 70
skutečně stalo. Oznámil obnovení Izraele, jak k němu
neočekávaně došlo v 20. století. Podle toho poznáváme, že Ježíšova slova jsou naprosto spolehlivá. A
také poslední část jeho proroctví „nepomine“,
nýbrž brzy se naplní: Boží království je blízko a
Ježíš opět přijde, aby zřídil svou vládu pokoje nad
celým světem. To se stane brzo, neboť „fíkovník“ už
„vypučel“!
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17

sobota 17 prosinec

S O B O TA
PROSINEC

denní čtení Bible:
Zacharjáš 4,1-14 · Marek 12,35-44

Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný
v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Římanům 6,23

Na jedné šachtě se kdysi shromáždila skupina
pracovníků dolu před kanceláří, kde se vyplácela
mzda. Čekali na to, že jim bude vyplacena týdenní
mzda.
Přišel k nim jakýsi starší muž a ptal se jich: „Stojíte
tu, abyste dostali vyplacenou mzdu?“ Všichni přikývli.
„To je jen spravedlivé,“ řekl, „neboť jste pracovali a
svou mzdu jste si spravedlivě zasloužili. Avšak slyšeli jste už někdy o výplatě mzdy, které by se každý
rád zřekl?“ Žádný na to neměl odpověď. Starší muž

vytáhl svoji Bibli, otevřel ji a nahlas přečetl: „Mzdou
hříchu je smrt.“
Podíval se na muže a řekl: „Každý z nás zhřešil.
Proto musí Bůh, který je spravedlivý, každému jednou vyplatit mzdu za hřích. Jistě by se každý z vás
rád zřekl této výplaty, není-li pravda? – A Bůh nám
také ukazuje, jak se to může podařit. Nabízí nám ještě
dnes dar milosti.
Tento dar si nemůžeme zasloužit; můžeme ho jen
přijmout. V případě, že ho odmítneme, musí nám
Bůh vyplatit naši mzdu. Není pak mnohem lepší
přijmout Boží dar, než mít vyplacenu mzdu za hřích,
věčnou smrt?“ Muž zavřel Bibli, přívětivě horníkům
pokynul, obrátil se a zmizel.
Mzda nebo dar – to je zde otázka. Běžíme s otevřenýma očima vstříc Božímu vyúčtování mzdy?
Anebo přijmeme jeho dar? Kdo přijal Boží dar, ten ví:
„Jste zachráněni milostí skrze víru, a ta záchrana
není z vás – je to Boží dar.“ (Efeským 2,8)
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neděle 18 prosinec

NEDĚLE
PROSINEC

denní čtení Bible:
Zacharjáš 5,1-11 · Marek 13,1-13

Mnozí z Židů, kteří přišli k Marii a spatřili, co učinil, v něho
uvěřili. Někteří z nich však odešli k farizeům a řekli jim, co
Ježíš učinil.

Jan 11,45.46

Myšlenky k Evangeliu Jana

V působivém příběhu o smrti a vzkříšení Lazara
je pět dvojic slov, které můžeme použít, abychom
shrnuli celý příběh. Nalézáme je ve verších 4, 5, 17,
35, 39: Ježíš uslyšel, Ježíš miloval, Ježíš přišel, Ježíš
zaplakal, Ježíš pravil.
Obsah prvních čtyř dvojic slov už směli prožít
nesčetní věřící. Dodávají odvahu, abychom Pánu
Ježíši důvěřovali ve všech životních okolnostech. Na

„přikazující zvolání“, pátou dvojici slov, čekají ještě
všichni, kteří „zesnuli v Ježíšovi“. Pak mrtví v Kristu
vstanou – smrt je musí všechny vydat –, aby spolu
s pak žijícími věřícími byli provždy u Krista (1. Tesalonickým 4,16.17).
Vzkříšení Lazara tehdy zapůsobilo na mnohé lidi.
Pán sice už vzkřísil i jiné osoby – Jairovu dceru bezprostředně po její smrti a syna vdovy v Naim, který
už ležel na márách – avšak nejzřetelněji se božská
moc ukazuje při vzkříšení Lazara z hrobu, neboť jeho
tělo se už začalo rozkládat.
Ten, kdo hledí na Ježíšův život a na jeho jednání,
je veden k rozhodnutí – i „vzdálení přihlížející“, kteří
žijí dnes: Buď otevřeme své srdce a uvěříme v Něho,
nebo se obrátíme na stranu jeho nepřátel, tak jako
tehdy. Kdo uvěří, sklidí věčný život; kdo Jej ale odmítne, sklidí věčnou zkázu (Galatským 6,8). A proto: „Chop
se věčného života.“ (1. Timoteovi 6,12)
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pondělí 19 prosinec

PONDĚLÍ
PROSINEC

denní čtení Bible:
Zacharjáš 6,1-15 · Marek 13,14-27

Toto jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a aby
vaše radost byla naplněna. To je mé přikázání, abyste se
navzájem milovali, jako já miluji vás.

Jan 15,11.12

Claire vypráví: Pokoušela jsem se moc nepřemýšlet
o smyslu života. To mi totiž vždy působilo úzkost. Žila
jsem prostě tak, jako žijí všichni. Sledovala jsem všeobecný trend. Celkově jsem asi nebyla příliš špatná…
Pak jsem po prvé poznala někoho, kdo měl osobní
vztah k Bohu. Byla to Julie, kanadská studentka, kterou moje rodina přijala k sobě. Julii bylo 18 let a byla
křesťanka. Sblížily jsme se. Její víra mě málo zajímala,
ale respektovala jsem ji a tolerovala.

Jednoho dne šla Julie s nějakou rodinou z města
na bohoslužby. Ze zvědavosti jsem ji doprovázela. O
něco později jsem byla pozvána do hodiny mládeže
v tomto sboru. Působila na mne radost, která se u
nich zračila, a vzájemná láska. Vyprávěli mi, jak Bůh
změnil jejich život. Potom jsem dále chodila do sboru,
abych zjistila, zda to vše je pravé.
Začala jsem také číst Bibli. Tu jsem porozuměla, že
Ježíš není žádná bájná bytost, nýbrž že skutečně žil.
Na kříži zemřel, aby zaplatil za naše hříchy. A je to Syn
živého Boha – toho Boha, který skutečně existuje!
Jak mohl Bůh změnit můj život? Naučila jsem se,
že k tomu nejsou zapotřebí žádné velké ceremonie,
nýbrž že stačí se modlit. Prosila jsem Boha, aby mi
odpustil moji nevěru a aby vstoupil do mého života.
Změna nastala postupně. Poznenáhlu mi Bůh ukazoval to zlé, které jsem činila. Začala jsem toho skutečně litovat a Bůh mne proměnil. Mohu s Ním nyní
volně mluvit. Vím, že mne vždycky slyší. Podporuje
mne svou blízkostí. Bůh je část mého života!
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úterý 20 prosinec

ÚTERÝ
PROSINEC

denní čtení Bible:
Zacharjáš 7,1-14 · Marek 13,28-37

Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní, každý
otrok i svobodný, se ukryli do jeskyň a do horských skal
a říkali těm horám a skalám: „Padněte na nás a skryjte
nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem
Beránka! Neboť přišel veliký den jejich hněvu; kdo bude
moci obstát?“

Zjevení 6,15-17

Z malby s názvem Potopa od francouzského malíře Nicolase Poussina (1594-1665) dýchá hluboká
beznaděj a zoufalství.
Uprostřed obrazu se u vodopádu převrací člun,
zatím co nějaký muž zoufale vztahuje ruce k nebi.

V popředí se lidé pokoušejí zachránit tím, že se drží
nějakého kusu dřeva nebo plavajícího zvířete.
Avšak nic není dojemnější než malá rodinná tragédie na pravé straně: Mladá žena se pokouší své
malé dítě pozvednout k domněle chránícím otcovým
rukám. Dotýká se to srdce, a přece cítíme: Je to nadarmo! Příliš dominuje zánik a smrt.
Cožpak není žádná záchrana? Ano. Vzadu stojí tiše
a bez pohybu loď – archa. Je však zavřená, neboť
ten, kdo chtěl být zachráněn, musel do ní vstoupit
předtím. Až do konce katastrofy do ní žádný nevejde. Místo záchrany – nyní ale zavřené!
Tehdy Bůh vykonával soud, ale předtím také
ukazoval cestu k záchraně. Včas a po mnoho let.
V budoucnosti vykoná soud ještě jednou. Také pro
ten připravil cestu záchrany: V Ježíši Kristu a skrze
Něho. Ten, kdo Jej nyní odmítne, bude jednou v beznaději a zoufalství, které tak působivě prostupují
touto temnou malbou.
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21

středa 21 prosinec

STŘ EDA
PROSINEC

denní čtení Bible:
Zacharjáš 8,1-23 · Marek 14,1-11

I vůdci se mu vysmívali a říkali: „Jiné zachránil, ať zachrání
sebe, je-li ten Kristus Boží, ten Vyvolený.“

Lukáš 23,35

Ten, kdo čte biblické zprávy o ukřižování Pána
Ježíše, nutně zjistí: Špatnost člověka nezná žádných
mezí! Neboť mučitelé Spasitele Jej nepřestávají napadat ani potom, co už v hrozných mukách visel na
kříži. Utrhají Mu a posmívají se Mu. Vyzývají Ho, aby
sám sebe zachránil. Tím prý jim má dokázat, že je
skutečně Kristus, ten od Boha zaslíbený Vykupitel.
Také přitom konstatovali: „Jiné zachránil…“ Přemýšlejme chvíli o těchto slovech:
O kolik „jiných“ se Pán Ježíš staral během svého
života na zemi! Stále byl činný pro druhé, aniž by

myslel sám na sebe. On „nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné
za mnohé“ (Matouš 20,28).
Podle mučitelů Pán Ježíš skutečně druhé „zachránil“. Uznávali tedy, že způsobil mnoho divů,
aby osvobodil nemocné nebo tělesně postiženě
lidi z jejich nedobré situace. Vždyť dokonce i mrtvé
opět navrátil k životu, a tím jako Boží Syn působivě
dokázal svoji moc.
Výrazu „zachránil“ můžeme správně porozumět
v celém rozsahu jen tehdy, když máme před sebou
opačné slovo „být ztracen“ ve smyslu Bible. Neboť
hlavním problémem člověka nejsou tělesná omezení.
„Ztracen“ se v Bibli používá pro mravní stav člověka
bez Boha a pro věčně nezměnitelný osud ve vzdálení
od Boha, jestliže zemře bez odpuštění svých hříchů.
Proto zůstal Pán Ježíš na kříži, místo aby se sám
zachránil z tohoto postavení. Dal tam svůj život „jako
výkupné za mnohé“.
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22

čtvrtek 22 prosinec

ČT VRTEK
PROSINEC

denní čtení Bible:
Zacharjáš 9,1-17 · Marek 14,12-26

Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu.

Římanům 14,12

Bylo to ve městě u stánku s biblickou literaturou.
Starší pán, kterého jsem oslovil, reagoval otevřeně a
přívětivě. Vyprávěl jsem mu o Boží lásce: Bůh nechce,
aby lidé zahynuli kvůli svým hříchům. Proto poslal na
svět Ježíše Krista. Ten zemřel za hříšníky na kříži, aby
oni mohli být zachráněni pro slávu v nebi.
Ten starší muž pozorně naslouchal. A také přijal
kalendář, který jsem mu nabídl. O několik hodin později se náhle opět vynořil. Nadšeně vyprávěl, že ten
kalendář daroval svému sousedovi: „To je přesně to
pravé pro něho! Jako kdyby to bylo napsáno pro

něj!“ – „Ne“, on sám žádný kalendář nepotřebuje.
„Ale můj soused! Pro něj se přesně hodí!“
Jaká škoda! Myslel si, že jeho soused potřebuje
Boha. Ale nepřipustil si ani jednu myšlenku, že on je
ve stejné situaci. Myslel na svého souseda, to bylo
dobré – ale vůbec nemyslel na to, že on sám je také
ztracen!
Kolik lidí smýšlí jako on! Zapuzují myšlenky na
vlastní situaci, na vlastní vinu, na vlastní věčnost.
Domnívají se, že biblické poselství je vhodné: pro
partnera v manželství, pro rodiče, pro tetičku, pro
babičku, pro přítele a pro sousedy. Avšak oni sami
přitom jdou do věčného zatracení!
„Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu.“ –
Každý, a to sám za sebe! Proto je dobré myslet zde
nejprve sám na sebe! Pohled na souseda tu je jen
na překážku. Nemám utíkat před svým vlastním obrazem v zrcadle, nýbrž podívat se na něj a postavit
se mu: vyznat vlastní vinu, dát s Bohem do pořádku
vlastní věc, být sám zachráněn. – A pak samozřejmě
mám povědět to poselství také druhým!
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pátek 23 prosinec

PÁT E K
PROSINEC

denní čtení Bible:
Zacharjáš 10,1-12 · Marek 14,27-42

Tehdy Elijáš přistoupil ke všemu lidu a řekl: Jak dlouho
budete kulhat na dvě strany? Jestliže je Bohem Hospodin,
jděte za ním, a jestliže Baal, jděte za ním. Lid mu nic
neodpověděl.

1. Královská 18,21

Jediný pravý Bůh

Když prorok Elijáš na hoře Karmel žádal od Izraelitů rozhodnutí, byl lid rozdělen do tří tříd lidí: Bylo
tam mnoho špatných náboženských vůdců, kteří
se zasazovali o modlářský kult. Vedle toho tam byli
někteří, kteří ve svém srdci zůstali věrní Hospodinu,
ale sotva je bylo vidět. Nakonec tu byla velká masa

lidu, která byla zjevně nerozhodná, v kterého Boha
má věřit.
Tyto tři skupiny jsou i dnes zastoupeny v křesťanských zemích: Jsou tam náboženští svůdci, kteří svou
„vyšší kritikou“ ničí víru v Boha a jeho Slovo, anebo
chtějí lidi vázat ceremoniemi na nějakou dosavadní
církev. – V protikladu k nim má Bůh v každé zemi
některé pravé křesťany. Jsou to věřící, kteří milují jeho
Slovo, ačkoli o tom snad nevydávají smělé svědectví,
jak by měli.
Pak je tu ještě velká masa, která si nedělá žádné
hluboké myšlenky o Bohu. Pro ně křesťanství, buddhismus nebo islám jsou možná náboženství. V této
lhostejnosti nechtějí být rušeni. Avšak evangelium
vyžaduje i od nich rozhodnutí: Je jeden Bůh? Pak proč
Ho neposlouchat? – Je jeden Zachránce? Proč Mu
nedůvěřovat? – Jen Stvořitel-Bůh je jediný pravý Bůh
a jeho Syn Ježíš Kristus ten jediný možný Vykupitel.
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sobota 24 prosinec

S O B O TA
PROSINEC

denní čtení Bible:
Zacharjáš 11,1-17 · Marek 14,43-54

Anděl jim řekl: „Nebojte se. Hle, zvěstuji vám dobrou zprávu
o veliké radosti, která bude pro všechen lid, že se vám dnes
narodil Zachránce, který jest Kristus Pán v městě Davidově.“

Lukáš 2,10-11

Nesleduji populární kulturu, ale nedávno zaujala
mou pozornost slova jedné populární písně: „Dnes
bych mohl určitě potřebovat dobrou zprávu, tím si jsem
jist.“ Naslouchal jsem pozorněji a slyšel jsem zpěváka
naříkat nad válkami, nevázanostmi, lidským utrpením a
dalšími krutými připomínkami života na planetě Zemi.
Byl jsem dotčen smutkem té písně. Vyjadřovala touhy,
ale ne naději. Popisovala problémy, ale ne řešení. Možná, že takové touhy vysvětlují obrovskou popularitu

období Vánoc. Uprostřed aktivit a oslav je tu a tam
slyšet tón naděje. Je tu nejasný pocit, že odpověď na
naše problémy přišla do Betléma téměř před 2000 roky.
Žel, tento tón naděje je často přehlušen zmatkem a
komercionalizací toho období. A i tehdy, když je slyšen,
většina lidí chce Dítě v jeslích, ale ne Muže z Golgoty.
Druhá věc, která se mne dotkla, je to, že ze všech
lidí na světě my, kteří jsme křesťané, máme tu dobrou
zprávu, kterou svět tak zoufale potřebuje. Jak pronikavá jsou slova z 2. Korintským 4,3: „Je-li však naše
evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří hynou.“ Jak
naléhavá jsou slova z 2. Korintským 5,14.20: „Kristova
láska nás váže … Jsme tedy Kristovi vyslanci a Bůh jako
by vás skrze nás vyzýval. Na místě Kristově prosíme:
Smiřte se s Bohem.“ Jak absolutní jsou slova našeho
Pána v Janu 5,24: „Kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo
mne poslal, má věčný život a nejde na soud, ale přešel
ze smrti do života.“ A jak nadějí přetékající jsou jeho
slova v Janu 14,3: „Opět přijdu a vezmu vás k sobě.“ Svět
skutečně nemá píseň, ale my máme! Zpívejme ji hlasitě
a jasně, dokud k tomu máme příležitost.
G. W. Steidl
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25

neděle 25 prosinec

NEDĚLE
PROSINEC

denní čtení Bible:
Zacharjáš 12,1-14 · Marek 14,55-72

I porodila svého syna, toho prvorozeného, zavinula ho do
plenek a položila do jeslí, protože pro ně nebylo místo v
útulku pro pocestné.

Lukáš 2,7

Žádné místo pro Ježíše

Před asi 2000 roky se stal Boží Syn člověkem, aby
jako Vykupitel přišel na zem. Avšak člověk pro Něho
neměl místo. Maria Jej musela po jeho narození položit do jeslí, protože v útulku pro pocestné pro ně
nebylo místo.
Později zakusil Ježíš Kristus odmítnutí ještě zřetelnější. Když mluvil k lidem o Boží milosti, chtěli Ho
sestrčit s hory dolů. Kvůli jeho lásce k lidem, stojícím

na okraji společnosti, Jím opovrhovali. Kromě toho
jim bylo trnem v oku, že odkrýval jejich pokryteckou
svatost a odsuzoval vše, co nesouhlasilo s Bohem.
Jeho nepodplatitelná spravedlnost jim byla více než
nepříjemná. Proto nakonec volali: „Pryč, pryč s ním,
ukřižuj ho!“ (Jan 19,15)
Po své smrti a svém vzkříšení se Ježíš Kristus vrátil
do nebe. Už zde nežije. Přesto stojíme před otázkou:
Jaké místo Mu dáváme?
Mnozí Mu o Vánocích uvolní malý koutek. Zazpívají několik písní o jeho narození a navštíví bohoslužby. Pak to stačí zase na jeden rok.
Ale Ježíš Kristus u nás chce mít pevné místo a chce
určovat celý náš život. To od nás vyžaduje, abychom
v Něho věřili a vše Mu předávali. Tento krok víry má
za následek věčné požehnání. Patříme pak Pánu Ježíši, který nás provždy drží ve své silné ruce.
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pondělí 26 prosinec

PONDĚLÍ
PROSINEC

denní čtení Bible:
Zacharjáš 13,1-14,5 · Marek 15,1-15

Přijde to, po čem touží všechny národy.

Ageus 2,7

Hle, ta panna otěhotní a porodí syna a dají mu jméno
Immanuel, což v překladu znamená: ‚Bůh s námi.‘

Matouš 1,23

Učitel se jednou v době před Vánocemi dotázal
malého chlapce: „Co bys nejraději dostal k Vánocům?“ Chlapec myslel na zarámovaný obraz doma,
na kterém byla fotografie jeho otce, jehož měl velmi
rád, ale který tu už nebyl. Pak tiše řekl: „Nejraději
bych chtěl, aby můj tatínek vystoupil z rámu a zase
byl s námi.“

Tím chlapec zároveň slovy vyjádřil vroucí touhu
lidí, která vězí hluboko v nás, i když je často překryta
nebo zapuzena jinými sklony, přáními a cíli. Toužíme
po bezpečí a pokoji, po silné ruce, která nás může
vytrhnout z naší slabosti a bídy.
Lidé dlouho toužili po tom, aby Bůh vystoupil
z rámce nejistot – aby se s námi potkal osobně. A
přesně to se stalo před 2000 roky! V Ježíši Kristu Bůh
„vystoupil z rámce neviditelného“. V mrtvém, studeném vesmíru nejsme sami, nejsme vydáni neústupnému osudu, ani slepé náhodě nebo němému Nic.
Ne, my stojíme před Bohem, Bohem zcela osobně,
jenž se v Ježíši Kristu stal člověkem jako my. Ale On
byl jako člověk naprosto bez hříchu, a proto se mohl
stát naším Zachráncem.
Na to si mnozí vzpomenou ve vánoční době: Boží
Syn přišel na zem, aby nám ukázal, kdo je Bůh a jaký
je Bůh, a aby nás vedl k Bohu.
Ježíš mu řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda, i Život.
Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14,6)
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27

úterý 27 prosinec

ÚTERÝ
PROSINEC

denní čtení Bible:
Zacharjáš 14,6-21 · Marek 15,16-28

Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn; bude
vcházet i vycházet a nalezne pastvu.

Jan 10,9

Kolika dveřmi jsi dnes už prošel? Pro nás je samozřejmé že každý den projdeme mnoha dveřmi.
Máme před očima cíle a jdeme dveřmi, které nám
k nim dávají přístup.
Toto každodenní dění používá Pán Ježíš Kristus,
aby nám popsal cestu k záchraně a ke šťastnému a
radostnému životu. Abychom mohli být zachráněni,
nemusíme se namáhavě snažit, nýbrž prostě vejít
správnými dveřmi. Neboť k věčnému spasení jsou
jen jedny dveře, jen jedny dveře k záchraně před
našimi hříchy a trestem za ně. Pán Ježíš sám je těmito

dveřmi. Všechny ostatní „dveře“ nás povedou do
neštěstí.
Když to je tak jednoduché, proč nevejdou těmito
dveřmi všichni lidé a nejsou zachráněni? – Dříve než
mohu mít přání být zachráněn, musím poznat, že
jsem ztracen. Avšak v tom nám často brání pýcha
nebo strach před lidmi kolem nás.
A nemohu se sám rozhodnout, nemohu si sám
postavit nějaké „dveře“, upravit si nějakou vlastní cestu
ke spasení? – Rozhodnout se musíš. Buď se rozhodneš
pro Pána Ježíše – a pak dosáhneš cíle: věčné spasení
a slávu nebe. Anebo zvolíš něco jiného – pak tohoto
cíle nedosáhneš (Jan 14,6). Bůh je Bůh; a my jsme hříšní
lidé, kteří jsme se proti Němu vzbouřili. Jen On sám
stanoví, jak k Němu můžeme přijít, nikoli my.
Ještě dnes ti Bůh nabízí odpuštění tvých hříchů,
když ve víře přijmeš Ježíše Krista a jeho smírčí smrt.
Nikdo tě neprostrčí těmito dveřmi. Musíš jít sám,
aby ses mohl těšit ze záchrany a požehnání na druhé
straně. Tam najdeš odpočinek pro svědomí a potravu
pro duši.
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28

středa 28 prosinec

STŘ EDA
PROSINEC

denní čtení Bible:
Malachiáš 1,1-14 · Marek 15,29-39

Nikdo nevykoupí ani bratra, člověk Bohu za sebe nedá
výkupné. Cena za jeho duši je tak vysoká – nikdy na ni
nebude mít.

Žalm 49,8.9

V roce 1798 vstoupil ve Francii v platnost zákon, že
každý mladý muž ve věku 20 let musí být zaregistrován pro vojenskou službu. Z těchto registrovaných
pak byli vylosováni ti, kteří měli sloužit jako vojáci.
Ten, kdo měl narukovat jako voják, se mohl vykoupit, jestliže měl dost peněz. Vyhledal si náhradního
muže a vyplatil mu řádnou sumu peněz. Pak byl od
vojenské služby osvobozen, zatím co ten druhý narukoval na jeho místě. V případě války se pak mohlo

stát, že ten, jenž nastoupil na místo toho prvního,
zahynul.
Každý člověk zhřešil, a tím zasloužil smrt. Avšak
pro všechny, kdo věří v Ježíše Krista, platí: Bezhříšný
Boží Syn vstoupil na naše místo a vytrpěl soud, který
jsme si zasloužili my. Z lásky zemřel na kříži, aby nás
zachránil. Za toto zastoupení nemusíme nic zaplatit,
a také to nemůžeme. Avšak ten, kdo je přijme, je
vykoupen, a to „ne … stříbrem nebo zlatem, nýbrž
drahou krví Krista“ (1. Petrův 1,18.19).
Ve Francii bylo ustanovení o zastupování zrušeno
v roce 1872. Potom se už nikdo nemohl vykoupit
penězi od těžkostí vojenské služby a od nebezpečí
války.
Také pro hříšné lidi skončí – nejpozději smrtí –
možnost přijmout pro sebe Kristovo zastupování.
Proto se má k Ježíši Kristu každý obrátit ještě dnes
a vírou přijmout jeho zástupnou oběť.
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29

čtvrtek 29 prosinec

ČT VRTEK
PROSINEC

denní čtení Bible:
Malachiáš 2,1-17 · Marek 15,40-47

I stalo se, když byl na cestě a blížil se k Damašku, že ho
náhle ozářilo světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas,
který mu říkal: „Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?“
Řekl: „Kdo jsi, Pane?“

Skutky 9,3-5

Saul z Tarsu

Obrácení tohoto muže obsahuje několik bodů,
které jsou pravdivé o každém člověku, jenž se obrátí
k Bohu a uvěří ve Spasitele:
1. Saul viděl světlo. Tímto světlem je Pán Ježíš v nebi.
Každé obrácení je osobním setkáním se Spasite-

lem. Jak je krásné, když sláva Vykupitele přezáří
všechna přemýšlení a všechny předsudky hříšníka,
takže je připraven se obrátit a uvěřit v Něho.
2. Saul slyšel hlas. Pán dnes mluví k lidem skrze Bibli.
Otázka je jen, zda jednotlivec, který je osloven,
otevře své ucho pro Boží slovo. Ono mu nelichotí,
nýbrž usvědčuje ho z jeho vin a představuje mu
zachraňující milost. Šťasten je ten, kdo slyší evangelium a uvěří! Je zachráněn.
3. Saul padl na zem. Člověk musí poznat, že svojí
osobou a se svými skutky nemůže před Bohem
obstát. Nelze obejít to, aby se před Bohem nesklonil a nevyznal Mu své hříchy. Potom zakusí, že krev
Ježíše Krista, Božího Syna, jej očistí od všech hříchů.
4. Saul řekl: „Kdo jsi, Pane?“ Každé obrácení v sobě
zahrnuje, že člověk nad sebou uzná autoritu Pána
Ježíše. Ten, kdo se skutečně skloní před Božím
Synem, nechce už sám rozhodovat o svém životě,
nýbrž je hotov přenechat vedení Pánu.
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30

pátek 30 prosinec

PÁT E K
PROSINEC

denní čtení Bible:
Malachiáš 3,1-12 · Marek 16,1-11

On sám na svém těle nesl naše hříchy na dřevě.

1. Petrův 2,24 – přel.

Hle, nyní je nanejvýš vítaný čas, hle, nyní je den záchrany.

2. Korintským 6,2

Máme svobodu mít vlastní názory?

Ježíš nabízí tomu, kdo Ho přijme, úplné osvobození. Draze zaplatil tím, že dal sám sebe na kříž. Toto
osvobození je vaše, pokud je chcete.
Ale svět jde dále svým během k peklu, jako kdyby
Ježíš neexistoval, jako kdyby jeho vzkříšení, to, že je
Pánem, že brzy znovu přijde, byly jen pouhé výmysly.
Každý má svobodu mít vlastní názory, tak to říkají
mnozí. V současné době snad. Proto se na vás nyní

naléhavě obracíme: Jednoho dne se lidé budou muset nechat přesvědčit skutečností. Pro ty, kteří chtěli
zůstat nevěřícími v době, kdy jim byla nabízena Boží
milost, bude příliš pozdě.
Uvědomí si skutečnost, když Ježíš Kristus povstane, oděn autoritou nejvyššího Soudce.
Uvědomí si ji také, když „Jej uzří každé oko“ a když
bude předložen účet tomuto světu z jeho opovrhování Bohem a jeho Synem Ježíšem Kristem.
Budou se muset také sklonit, když mrtví, vzkříšení
pro soud, se objeví před Jeho velkým trůnem soudu
(Zjevení 20).
A budou nakonec postaveni před skutečnost v
pekle. Na tomto hrozném místě budou mít věčné
výčitky proto, že opovrhli Boží milostí… právě tou
milostí, která je ještě dnes nabízena vám.
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31

sobota 31 prosinec

S O B O TA
PROSINEC

denní čtení Bible:
Malachiáš 3,13-24 · Marek 16,12-20

Jen pojďte a proberme to, praví Hospodin; jsou-li vaše
hříchy jako šarlat, zbělejí jako sníh, jsou-li rudé jako
purpur, budou jako vlna.
Izajáš 1,18
Pamětní kniha byla před ním sepsána.
Otočte list

Malachiáš 3,16

Ti, kteří byli zblízka dotčeni nějakou katastrofou,
nezapomínají. Někdy se dokonce sdružují, aby uplatnili svá práva, ale také proto, aby zůstávala památka.
Každý den se dějí atentáty, zločiny, probíhají války,
ale člověk jakoby obrátí list a myslí, že zítřek bude
lepší.

Všimněte si, s jakou lehkostí někdy obracíme list s
tím, co nás obtěžuje. Nesmíme se dívat dozadu, ani
být mrzutí, nýbrž je třeba jít kupředu, tak se to říká.
A přece moje minulost je zde s mými chybami,
mými omyly, mými hříchy. Skutečně je nemohu smazat, a když bude nutné definitivně obrátit list v mém
životě a vstoupit do Boží přítomnosti, bude tam vše z
pozemské existence jasně figurovat a já z toho budu
muset skládat účty před nejvyšším Soudcem.
Nuže, to, co já ani nikdo jiný nemohl učinit, udělal
Bůh. Aby smazal mé hříchy, Ježíš se obětoval. Na kříži
zvolal: „Dokonáno jest,“ a pak zemřel. Po třech dnech
byl vzkříšen. Stačí mi, abych to přijal. Je zapotřebí,
abych osobně v Něho věřil, aby mé hříchy, ty, které
jsem učinil, byly smazány. A pak je stránka s mými
dluhy vůči Bohu škrtnuta a je pod ní napsáno jedno
slovo: „Zaplaceno.“
Bůh, jehož paměť je neselhávající, mi pak může
říci: „Já, já jsem ten, kdo mažu kvůli sobě tvá přestoupení a tvé hříchy připomínat nebudu.“ (Izajáš 43,25)
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