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23. prosinec

Zmrtvýchvstalý cizinec

Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byl spolu s nimi u stolu, vzal 
chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřely oči 
a poznali ho; ale on zmizel jejich zrakům. Řekli si spolu: „Což 
nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám 
Písma?“ A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma; nalezli 
jedenáct učedníků a jejich druhy pohromadě. Ti jim řekli: „Pán 
byl opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi.“ Oni pak vypravo-
vali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal 
chléb. Lukáš 24‚29–35

Měli snad tito dva smutní učedníci klapky na očích, když ne-
poznali toho, na něhož tři roky hleděli? Nebo měl „nepoznaný 
cizinec z jiného světa“ odlišnou identitu? Možná platí jedno 
i druhé. Je však zajímavé, že domorodci mluví o tragédii a smut-
ku, kdežto cizinec se tváří, jako by bylo všechno v „kostelním 
pořádku“. Kdo z nich má pravdu? Co se to vlastně v Jeruzalémě 
stalo? Domácí tvrdí, že přišli o všechny iluze, plány a víru, za-
tímco cizinec jim vysvětluje, že Bůh to má všechno pod kont-
rolou. To jen oni utekli „o tři minuty“ dříve, než bylo vhodné. 
Později v domě se cizinec mění v hostitele a domácí se mění 
v hosty. Ukřižovaný se změnil ve Vzkříšeného   a žijící nechali 
zemřít své naděje. V Ježíšově životě to není neobvyklý jev. První 
budou poslední, ponížení budou povýšeni, domácí se stanou ci-
zinci, cizinec se bude všude cítit jako doma. Zmrtvýchvstáním 
se vše otáčí. I zoufalci se nakonec otočili na patě a vrátili se zpět, 
aby byli svědky svého obrácení. Prožil jsi už podobné „otočení“ 
a obrácení ve svém životě? Možná už dnes potkáš někoho, kdo 
ti otevře oči… Nebo je otevřeš někomu ty?

Ježíš mu řekl: „Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, 
a uvěřili.“ Jan 20‚29



24. prosinec

Od mléka k chlebu

Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše 
Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti.

2. list Petrův 3‚18

Koncem 19. století žil D. L. Moody, velký evangelista a křesťan-
ský pedagog. Říkával: „Bible nám nebyla dána pouze k získá-
vání znalostí, ale zejména pro změnu našich životů.“ Boží slovo 
můžete přijímat s otevřeným srdcem. Můžete se ho snažit zapa-
matovat. Můžete nad ním meditovat. Takto můžete opravdu zís-
kat spoustu biblických znalostí. Konečným cílem však je, aby 
Bůh použil Bibli ke změně vašeho života. V Listu Židům nachá-
zíme silná slova pro lidi, kteří nežijí podle biblických principů: 

„Za takovou dobu už byste měli být sami učiteli, a zatím opět 
potřebujete, aby vás někdo učil abecedě Boží řeči; potřebujete 
mléko, ne hutný pokrm. Každý, kdo potřebuje mléko, protože 
nepřivykl slovu spravedlnosti, je jako nemluvně. Hutný pokrm 
je pro vyspělé, pro ty, kdo mají cvičením své smysly vypěsto-
vány tak, že rozeznají dobré od špatného“ (Židům 5‚12–14). Pře-
mýšlíte o svém životě? Poznáváte, jak můžete růst do dospělos-
ti? Není to neustálým studiem teologie, Bible nebo sezením na 
konferencích, ve sboru či kostele. Jde více o zralé, promyšlené 
a neustálé uplatňování toho, co se učíme v Písmu. Své znalosti 
musíme uvést do praxe. Když čteme Bibli, ale „neslyšíme“, co 
nám osobně Bůh říká, radí či přikazuje, neprožíváme s ním 
úzký vztah. Možná si jen uklidňujeme svědomí či plníme nábo-
ženskou povinnost. Neměli bychom celý svůj křesťanský život 
prožít jen na „mlíčku“! Potřebujeme dorůst do „pevného pokr-
mu“, abychom mohli sytit i druhé. Kéž už dnes trochu poporostu 
k dospělosti zralých křesťanů!

Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvěd-
čování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl 
náležitě připraven ke každému dobrému činu. 2. Timoteovi 3‚16.17



25. prosinec

Rezervní pneumatika, nebo volant?

Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež 
pro lidi koná: dosyta dal najíst lačným, hladovým dal plno dob-
rých věcí. Žalmy 107‚8.9

Přestože mnozí lidé věří v důležitost modlitby, nikdy si zcela 
nevychutnají ten vzácný čas strávený v Boží přítomnosti. Če-
kají, až přijde první náznak problémů, a v tu chvíli jsou hned 
na kolenou a prosí o Boží zásah. Když se chováme k modlitbě, 
jako by to byla „rezervní pneumatika v kufru“ pouze pro případ, 
kdy bychom mohli něco potřebovat, pak nám chybí skutečné 
požehnání z osobního, důvěrného vztahu s Bohem. Modlitba tu 
není jen k tomu, abychom o něco prosili nebo získali, co chceme, 
ale především proto, abychom rozvíjeli komunikaci s naším ne-
beským Otcem. Až prostřednictvím blízkého vztahu dostáváme 
sílu, odvahu, moudrost a jistotu vedení, která nám pomáhá na 
naší životní cestě. Modlitba nemusí být výřečná ani protkaná 
květnatými slovy. Ve skutečnosti, čím více problémů máme, 
tím jednodušší jsou naše modlitby! Jednoduché zvolání „Po-
moz, prosím!“ může přidat tisíce andělů na naši stranu! A také 
prosba „Ježíši, zachraň mě!“, když ji vyslovím v zoufalství, je 
jednou z nejmocnějších modliteb, jaké jsou mi k dispozici! Jsme-
-li v situaci, že se nemáme kam obrátit, naši přátelé nás opustili 
a nikdo se o nás opravdu nezajímá – můžeme si být jisti a věřit 
tomu, že Bohu na nás záleží. Miluje nás více než kdokoliv jiný! 
Je to naše první i poslední „naděje“. On je vždy připraven přijít 
na pomoc a zachránit nás – musíme však na něj zavolat! Prožil 
jsem to mnohokrát a vím, že to „funguje“! Namísto „rezerv-
ní pneumatiky“ udělejte z modlitby „volant“ a přenechejte ve 
svém životě řízení Bohu!

Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chce-
te, a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete 
hojné ovoce a budete mými učedníky. Jan 15‚7.8



26. prosinec

Výběr

Otec miluje Syna a všecku moc dal do jeho rukou. Kdo věří 
v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv 
Boží na něm zůstává. Jan 3‚35

Ježíš mi dnes dává na výběr. Buď budu žít jen pro nabídku to-
hoto světa, a budu tedy žít pozemsky a mluvit pozemsky, nebo 
zatoužím po něčem hlubším, uvěřím Ježíšovým slovům a mám 
možnost okusit něco z nebe už tady na zemi a pak i ve věčnosti. 
Bůh mi dává svobodu, abych jeho pozvání přijal, anebo  odmítl. 
Jiné cesty není. Nejraději bych kráčel kdesi uprostřed, zlatou 
střední cestou, ale ta v nabídce není! Pokud chci přijmout věč-
ný život, přijmu Ježíšova slova a z vděčnosti zachovávám jeho 
přikázání. Pokud je odmítnu, hrozí mi poslední Ježíšova věta 
z této statě: „Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na 
něm zůstává“ (Jan 3‚36). Nesmí mě přepadnout strach z toho, že 
cesta za Ježíšem je těžká. Bůh mě dobře zná a ví, že cestou i pad-
nu, podlehnu slabostem, pokušením, ale díky jeho odpuštění 
a milosti znovu získám sílu překonávat překážky a odolávat po-
kušením Zlého. Svěřím se do rukou mocného Boha a tam najdu 
jistotu, kterou mi nikdo z lidí dát nemůže! Dokážu se alespoň 
občas zcela spolehnout na Boha? Zkusím to hned dnes.

Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo; když ti dnes 
přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho 
cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, 
pak budeš žít a rozmnožíš se; Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat 
v zemi, kterou přicházíš obsadit. Deuteronomium 30‚15.16



27. prosinec

Jak porozumět Bibli?

Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.
Žalmy 119‚105

Máte někdy pocit, že Bibli nerozumíte? Zajímá vás, proč vám do-
sud nezměnila život? Pokud ano, dovolte mi položit tuto otázku: 
Kolik času trávíte čtením Bible? Ne vždy měli lidé tu přednost 
otevřít si Bibli a přečíst si ji. Tato vymoženost přišla až s vyná-
lezem knihtisku kolem roku 1440, díky čemuž si můžeme i my 
denně otevírat Bibli. Dnes je žel také mnoho křesťanů, kteří více 
času věnují zprávám, sociálním médiím či sportu než Božímu 
slovu. A pokud si i najdou čas na letmé či rychlé přečtení biblic-
kého textu, nestihnou se dozvědět, co jim chtěl Bůh říct! Proč? 
Neboť Bibli nestačí jen letmo číst. Když otevíráme Boží slovo, 
měli bychom se podobat detektivovi, který se naučil klást si 
správné otázky a vyvozovat solidní závěry. Na začátek je dobré 
položit si „vyšetřovací“ otázky, které se mnozí z nás naučili ve 
škole: kdo, co, kdy, kde, jak a proč. Toto je skvělý začátek při 
zkoumání biblického textu. Ať už jste Bibli studovali roky, nebo 
s tím teprve začínáte, nejlépe je, pokud se spojíte s malou skupi-
nou. Společně budete mluvit o slově, které jste četli, budete klást 
otázky, poslouchat a sdílet se s ostatními lidmi. Takto získáte 
i informace, které by vám při osobním studiu mohly uniknout. 
Když se stanete opravdovým studentem Bible, budete vědět, co 
Bible říká a co to znamená. Ale především se dozvíte, co vám 
osobně říká Bůh – a potom to budete moci uplatnit ve svém živo-
tě. Podle Bible je šťastný ten, „kdo předčítá slova tohoto proroc-
tví, a blaze těm, kdo slyší a zachovávají, co je tu napsáno, neboť 
čas je blízko“ (Zjevení 1‚3). Proto neváhejte a začněte už dnes!

Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na 
cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hos-
podinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.

Žalmy 1‚1.2



28. prosinec

Poznej Boží vůli

Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává 
všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána. List Jakubův 1‚5

Pokud chcete znát Boží vůli, můžete začít těmito dvěma kroky:
1.  Přiznejte, že potřebujete vedení. V Žalmech 25‚9 je napsáno: 

„On pokorné vede cestou práva, on pokorné učí chodit po své 
cestě.“ Pokud jste ještě nikdy nepocítili, jak vás Bůh vede, 
možná je to proto, že jste nikdy nepřiznali, že potřebujete 
jeho vedení. Chodíte do práce a automaticky předpokládáte, 
že víte, co máte dělat, aniž abyste se za to modlili. Než se za 
to začnete modlit, děláte finanční rozhodnutí, plánujete do-
volenou nebo se rozhodujete o své kariéře. Pokud jste svo-
bodní, můžete dokonce někoho požádat o schůzku, aniž jste 
předtím požádali o Boží vedení. Myslíte si, že na to všechno 
máte a že to zvládnete. Je však také možné, že se chcete za-
stavit a připustit, že potřebujete vedení. A právě to je první 
krok v poznávání Boží vůle pro váš život.

2.  Požádejte Boha ve víře o usměrnění a o radu. Bible říká: 
„Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochy-
buje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. Ať 
si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane“ (List Ja-
kubův 1‚6.7). Pokud toužíte vědět, co Bůh chce, abyste udělali, 
zeptejte se ho a On vám s radostí odpoví, protože je vždy při-
praven dát svou radu všem, kteří se ho ptají. Ale když se ho 
zeptáte, ujistěte se, že to skutečně od něj očekáváte, protože 
pochybovačná mysl bude zmítaná jako mořská vlna, hna-
ná a pohazovaná větrem Všimněte si, že existují dva klíče 
k poznání Boží vůle. Nejprve musíte požádat správnou osobu: 
Boha. Neptáte se svého přítele, kadeřníka, mechanika nebo 



někoho jiného. Musíte se zeptat té správné osoby! Pak se ptej-
te se správným postojem: očekávejte od Boha odpověď. Požá-
dali jste někdy Boha, aby vás vedl, ale ve skutečnosti jste to 
od něj neočekávali? Musíte se ptát a očekávat, že Bůh odpoví. 
Bůh si váží vaší víry a slibuje dát vám moudrost k dalšímu 
kroku, který je před vámi.

Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám 
otevřeno. Neboť kaž dý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, 
a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Matouš 7‚7.8



29. prosinec

Ideální test

Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.
Žalmy 119‚105

Dnes jsme vystaveni mnohem většímu počtu rozhodnutí než 
kdykoli v minulosti. Žijeme v kultuře s mnoha možnostmi vý-
běru. A rozhodnutí, která děláme, jsou často velmi důležitá. 
Jen si vzpomeňte, kolik jakoby nepodstatných rozhodnutí vás 
ovlivnilo. Jelikož na našich rozhodnutích velmi záleží, potře-
bujeme být moudří v tom, jak je děláme. To nejdůležitější je, 
zda přitom nasloucháme Bohu. Podívejte se do jeho slova. Rád 
to nazývám „ideální test“. Položte si otázku: Shodují se moje 
rozhodnutí a činy s Boží vůlí? Jsou v harmonii s Božím slovem? 
Máte na výběr, kdo bude vaší konečnou autoritou: svět, nebo 
Boží slovo – to, co říkají ostatní lidé, nebo co říká Bůh. Pokud 
založíte svá rozhodnutí na aktuálním populárním názoru, bude-
te vždy na nejisté půdě, protože kultura se kaž dý den mění. Na 
druhé straně, pokud své rozhodnutí postavíte na Božím slově, 
budete mít pevný základ, protože jeho pravda se nikdy nemě-
ní. Teprve když klopýtáme a padáme ve tmě, dokážeme ocenit 
baterku. Někdy se při rozhodování můžete cítit, jako byste za-
kopávali ve tmě. Naštěstí nám Bůh dal „baterku“ – Bibli: „Tvé 
slovo je lampou pro mé nohy, je světlem na mé stezce“ (ČSP). 
A když světlo Božího slova objasní vaše rozhodování, jedno-
duše poslechněte – i když tomu zcela nerozumíte. Nerozumím 
elektřině, ale to mi nezabrání v rozsvícení či sledování televi-
ze. Nerozumím fyzice spalovacího motoru, ale stále řídím auto. 
Nemusíte pochopit, co vám Bůh radí v Bibli, abyste z toho měli 
užitek. Pokyny dává ve váš prospěch a už dnes můžete skrze 
ně prožít velká požehnání.

Jestliže přivoláš porozumění a hlasitě zavoláš na rozumnost … teh-
dy porozumíš spravedlnosti, právu a přímosti, všemu, co zane-
chává dobré stopy. Přísloví 2‚3.9



30. prosinec

Pozitivní mysl

Zářivý pohled vlévá do srdce radost, dobrá zpráva vzpružuje 
kosti. Přísloví 15‚30

Svět je tvořen dvěma druhy lidí – těmi, kteří vidí sklenici „po-
loprázdnou“, a těmi, kteří ji vidí „poloplnou“. Není žádným pře-
kvapením, že „poloplní diváci“ jsou mnohem šťastnější! Napl-
nit svou mysl negativními nesmysly není jen špatné pro vaši 
osobnost, ale nutí vás to, abyste se od druhých lidí izolovali 
a obávali se jich. A co je ještě horší – odděluje vás to i od Boha! 
Je nemožné být negativní, a přitom mít postoj podobný Kristovu. 
Bible říká: „Radostným srdcem zkrásní tvář, kdežto trápení srd-
ce ubíjí ducha“ (Přísloví 15‚13). A v Žalmech se píše: „Spraved-
liví se však zaradují a jásotem budou oslavovat Boha, budou se 
radostně veselit“ (Žalmy 68‚4). Nic není jasnější než to, že Bůh 
chce, aby jeho děti byly šťastné! Bez ohledu na to, kterou pan-
demií či krizí procházíte nebo jaké zklamání se snaží zničit váš 
den – předejte to Ježíši! Nadále si zachovejte postoj víry, zvláš-
tě když víte, že Bůh má nad tím úplnou kontrolu a chrání vás. 
Bůh má pro vás radu: „Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! 
Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu!“ (List Jakubův 5‚13). Není 
možné být mrzutý, když zpíváte chvály Ježíši! Jakmile zjistíte, 
že máte špatný den, a snažíte se najít radost – požádejte Boha 
o změnu vašeho postoje a pak celým srdcem začněte zpívat 
a chválit Ježíše!

Radost z Hospodina bude vaší záštitou. Nehemjáš 8‚10



31. prosinec

Dobré – či lepší?

Všecko je dovoleno – ano, ale ne všecko prospívá. Všecko je do-
voleno – ano, ale ne všecko přispívá ke společnému růstu.

1. Korintským 10‚23

Každý den děláme řadu různých rozhodnutí. U většiny z nich 
nepotřebujeme ani přemýšlet – například že se ráno rozhodne-
me vyčistit si zuby nebo jindy doplnit téměř prázdnou benzi-
novou nádrž. Jiné jsou záležitosti správného nebo nesprávné-
ho jednání, kde se můžete spolehnout na moudrost Bible a své 
svědomí. Někdy se však musíte rozhodnout mezi dobrou a ještě 
lepší možností. V takových situacích použijte test osobnostního 
růstu. Ten se ptá: Bude pak ze mě lepší člověk? Některé věci 
nemusí být nutně nesprávné – jednoduše jen nejsou potřeba. 
Nejsou to ty nejlepší věci. Většina rozhodnutí, které v životě 
provedete, nejsou rozhodnutí mezi dobrem a zlem. Musíte mít 
však vyšší standard než jen správné a nesprávné. Zkuste použít 
test osobnostního růstu. Zeptejte se, zda to z vás udělá lepšího 
člověka. Možná trávíte hodiny sledováním televize, internetu 
nebo čtením knih a časopisů, které vás upoutají věcmi, na nichž 
vám ani tak nezáleží. Jsou tyto věci vždy špatné? Ne. Jsou však 
často jen ztrátou času! Udělají z vás lepšího člověka? Realita je 
taková, že mnoho lidí tráví svůj život záležitostmi druhé kate-
gorie. Vy však nemusíte! Když se tedy kaž dý den rozhodujete, 
neptejte se: Je na tom něco špatného? Místo toho se zeptejte: 
Bude ze mě lepší člověk? A nechte při svých rozhodováních 
zazářit světlo Bible!

Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.
Matouš 5‚48


