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Šárka Dlouhá

MĚSÍČNÍ VÝZVA
1. TÝDEN: UTRPENÍ
JAKO SOUČÁST ŽIVOTA
Každý z nás v různé míře zažíváme chvíle, kdy nás
bolí u srdce, nevíme si rady, nebo jsme přímo
zoufalí ze situace, ve které jsme se ocitli. Někdy je
v takových chvílích skutečně těžké najít
povzbuzení a naději pro další dny. Ale tak jak
občas pomíjí to dobré, můžeme mít naději, že
pominou i ty horší dny. Upři svůj zrak vzhůru
a odevzdej Bohu vše, co tě trápí. Neboj se, nejsi
jediný na světě, kdo prožívá bolest či smutek. Ale
zkus se podívat dál než jen na příští krok a raduj
se z věcí, které jsou možná zatím v dálce, ale pokud
půjdeš dál a dobrým směrem, tak jistě přijdou.
„[Ale] cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista
uznal za ztrátu. 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 a byl
nalezen v něm, nemaje svou spravedlnost, která je
ze Zákona, ale tu, která je z víry v Krista, tu
spravedlnost, která je z Boha na základě víry,
a abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast
na jeho utrpeních. Připodobňuji se jeho smrti, zda
bych nějak nedospěl ke vzkříšení z mrtvých. Ne že
bych již toho dosáhl, anebo byl už dokonalý;
usilovně však běžím, abych se opravdu zmocnil
toho, k čemu se i mne zmocnil Kristus Ježíš. Bratři,
já si nemyslím, že jsem se již toho zmocnil; 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 3:7–14)
„Buďte střízliví a bděte! Váš protivník Ďábel
obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil.
Postavte se proti němu, pevní ve víře, vědouce, že
tatáž utrpení se naplňují na vašem bratrstvu
po celém světě. A Bůh veškeré milosti, který vás
povolal ke své věčné slávě v Kristu [Ježíši], vás, když
nakrátko snesete utrpení, sám zdokonalí, utvrdí,
posílí, postaví na pevný základ. Jemu buď [sláva a]
moc na věky [věků]. Amen.“ (1. Petr 5:8–11)
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2. TÝDEN: SMYSL UTRPENÍ
Otázky jako „Proč?“, „Proč mně?“, „Proč teď?“ jsou při našich
zraněních a utrpení jistě namístě, ale za mnohem lepší, než se
v těch věcech dlouze rýpat a stále znovu a znovu otevírat
staré rány, kterým tak bráníme v zahojení, považuji kladení si
otázky, jak si to Bůh může použít.
„Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému
– totiž těm, které povolal podle svého záměru.“ (Římanům 8:28)
Někdy je těžké dívat se na věci, které prožíváme jako na něco,
co může v budoucnu přinést i dobré ovoce. Pravdou však je,
že je zde jasná podmínka „těm, kdo Boha milují“. Pokud miluji
především sebe a svoje pohodlí, tak nikdy nebudu mít dost
pokory na to se poučit ze svých chyb. Ani moje víra nebude
posilněna, když Boha nenechám ve své situaci zasáhnout
a budu si vše chtít vyřešit sama a po svém. Samozřejmě
mnohdy si za své nesnáze můžeme sami svými špatnými
rozhodnutími. Ale aby v nich mohl Bůh jednat, tak si musíme
umět přiznat, že jsme špatně odbočili a potřebujeme jeho
pomoc. A na to je potřeba naše pokorné srdce.
Výzva tohoto týdne tedy je, abychom se Boha ptali, proč se
nám některé věci dějí či staly, ale ne vyčítavě, ale s otázkou, co
se máme naučit? Máme se naučit soucítit s druhými? Máme se
naučit více spoléhat na něj? Polož Bohu své vlastní otázky
a čekej na jeho odpověď.
„A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě
v Kristu [Ježíši], vás, když nakrátko snesete utrpení, sám
zdokonalí, utvrdí, posílí, postaví na pevný základ.“ (1. Petr 5:10)
„Mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat
s budoucí slávou, která na nás má být zjevena.“
(Římanům 8:18)
„Neboť jaká to bude sláva, budete-li snášet rány za to, že
hřešíte? Ale budete-li snášet utrpení, ač jednáte dobře, to je
milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni, neboť
i Kristus trpěl za vás a zanechal vám příklad, abyste šli v jeho
šlépějích. On „se nedopustil hříchu, ani lest nebyla nalezena
v jeho ústech“. Když mu spílali, neodplácel spíláním, když trpěl,
nehrozil, ale předával vše tomu, jenž soudí spravedlivě. On sám
ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli
hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho zraněním jste byli
uzdraveni. Neboť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste se obrátili
k pastýři a strážci svých duší.“ (1. Petr 2:20–25)
„Pokládejte za velikou radost, moji bratři, když upadnete
do rozličných pokušení. Víte, že zkoušení vaší víry působí
vytrvalost.“ (Jakub 1:2–3)
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3. TÝDEN: BŮH JE V TOM
S TEBOU
Mnohdy, když procházíme těžkými obdobími
našich
životů
nebo
zabředáváme
do stereotypů, tak je těžké slyšet Boha a vidět
ho jednat v našich životech. Ale Bůh není nikdy
dál než na jednu modlitbu. Pokud ti chybí
v srdci radost, potřebuješ povzbuzení,
občerstvení, nový zápal, tak je jediné místo,
kde to všechno můžeš získat, a to v úzkém
obecenství s Bohem.
Nezapomínejme
na
naši
potřebu
každodenního čtení Bible a modliteb.
„Naslouchej
mým
slovům,
Hospodine,
porozuměj mému sténání. Věnuj mi pozornost,
když volám o pomoc, můj králi a můj Bože, vždyť
se modlím k tobě!“ (Žalmy 5:2–3)
„Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete
a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek.
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť
jsem tichý a pokorný v srdci; a naleznete
odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho je
příjemné a mé břemeno je lehké.“
(Matouš 11:28–30)
„Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly
najdeš bezpečí, štít jeho věrnosti tě obklopí!“
(Žalmy 91:4)
„To je mi útěchou v mém trápení, že mě oživuješ
svými výroky.“ (Žalmy 119:50)
„Kdyby tvůj Zákon nebyl mou rozkoší, dávno
bych zahynul ve svém trápení.“ (Žalmy 119:92)
„Hospodin podpírá všechny, kdo klesají, pozvedá
všechny, kdo jsou sklíčení.“ (Žalmy 145:14)
„Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše
Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého
potěšení! V každém našem soužení nás potěšuje,
abychom ty, kdo mají jakékoli soužení, mohli
povzbuzovat tímtéž potěšením, které jsme sami
přijali od Boha.“ (2. Korintským 1:3–4)
„I když mé tělo i srdce strádají, Bůh je má síla,
můj podíl navěky!“ (Žalmy 73:26)

4. TÝDEN: SÍLA MODLITBY
Nevím, jak vám, ale občas se mi stane, že i když
vím, že modlitba je nejúčinnější zbraní
ve vesmíru, tak ji zapomenu použít. Místo toho
si stěžuji druhým na okolnosti ve svém životě,
nebo si to tak tiše prožívám a nesu v srdci
sama. Ale v každém čase a za každé situace
můžeme jít za Bohem a možná nezmění
všechny situace v našem životě, ale může nám
dát naději, posilnit nás anebo jen změnit náš
pohled na věci, které se kolem nás dějí.
Pravděpodobně to neudělá tak, jak ty sis
představoval, ale stoprocentně to udělá lépe,
než sis to představoval, protože On ví, co je
pro nás dobré a co potřebujeme. Nechme Boha
oslavit se skrze vyslyšené modlitby na našich
životech a chvalme ho za dobré věci, které
pro nás dělá.
„O nic nemějte starost, ale za všechno se
modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha.“
(Filipským 4:6)
„Naše naděje, pokud jde o vás, je pevná; víme, že
jako jste účastni utrpení, tak i povzbuzení.
Nechceme, bratři, abyste nevěděli o našem
soužení, které [nás] potkalo v Asii; dolehlo
na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, takže jsme
si zoufali, až jsme i pochybovali o svém životě.
Sami v sobě jsme však měli ten rozsudek smrti,
abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který
křísí mrtvé; on nás vysvobodil z takového
nebezpečí smrti a ještě vysvobodí; v něho jsme
složili svou naději, že ještě znovu vysvobodí, když
i vy nám budete pomáhat modlitbou, aby za nás
mnozí děkovali kvůli daru milosti, kterého se
nám dostalo skrze přímluvy mnohých.“
(2. Korintským 1:7–11)

5. TÝDEN: BUĎ TU PRO DRUHÉ
Bůh vymyslel přátelství mezi lidmi i církev
jako společenství křesťanů. Občas to můžeme
považovat za samozřejmé a obyčejné. Ale
ve skutečnosti právě v obdobích, kdy nám
není zrovna hej a máme se o koho opřít, tak
pocítíme, jak skvěle je to vymyšlené. Výzva
tohoto týdne není vůbec snadná, ale když si ji
vezmeme za vlastní, tak bude velice účinná.
Buďme tu jeden pro druhého. Modleme se
za sebe navzájem nejen tehdy, když jsme o to
požádáni. Mějme skutečný zájem o lidi kolem
nás. Milujme lidi kolem z celého srdce.
Bojujme s vlastní tvrdostí. Budujme důvěru
a buďme důvěryhodní. Naslouchejme.
„Neste břemena jedni druhých – tak naplníte
Kristův zákon.“ (Galatským 6:2)
„Vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se
jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí
modlitba spravedlivého dokáže mnoho.“ (Jakub
5:16)
„Za všech okolností se modlete v Duchu; proto
vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě
a prosbě se modlete za všechny svaté.“
(Efezským 6:18)
„Jsme-li však děti, jsme i dědicové – dědicové
Boží a spoludědicové Kristovi, pokud vskutku
spolu s ním trpíme, abychom spolu s ním byli
také oslaveni.“ (Římanům 8:17)
„Neste břemena jedni druhých – tak naplníte
Kristův zákon.“ (Galatským 6:2)
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Karolina Ponerová

PROČ BŮH

DOPOUŠTÍ

UTRPENÍ?
Věta, kterou můžete slýchat ať už z úst
nevěřících či věřících. Někteří lidé namítají:
„Neměl by život s Bohem znamenat život
bez utrpení? Jak to, že se dějí špatné věci
dobrým lidem? Proč to Bůh dopouští?“ Nechtěla
bych, abychom žili v omylu, a tak bych hned
na úvod chtěla říci, že to, že uvěříme, ještě
automaticky neznamená, že se nám navždy
bude dařit dobře a nic nás již nebude trápit.
Na jednu stranu chápu, že si lidé s Bohem spojují
dobré věci, jakými jsou láska, radost, pokoj,
naplnění atd. A to je vše správně. Bůh nám dává
zažívat právě tyto a další úžasné věci. Na druhou
stranu bych nám chtěla připomenout, že Bůh
nám ve svém slově neslibuje, že když uvěříme,
tak utrpení zmizí. Slib, který nám dává zní takto:
„Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo
neuvěří, bude odsouzen.“ (Marek 16:16) Dostali
jsme tedy zaslíbení věčného života, avšak nikoli
života bez utrpení na této zemi.
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zhroutíme a je jedno, kolikrát jsme to Bohu řekli
a odevzdali, ale my už prostě nemáme sílu jít dál.
V těchto chvílích bych chtěla, abychom si
vzpomněli na Žalm 55:23, ve kterém se píše:
„Uvrhni svou starost na Hospodina, on se o tebe
postará. Nedopustí, aby se spravedlivý navěky
zhroutil.“
Lehce se to vše říká, ale uvést to do praxe není
snadné. Avšak bez toho, aniž by přicházely těžké
chvíle, zkoušky a utrpení, tak by se nemohl
formovat náš charakter, jak se píše v Římanům
5:3–4 „soužení působí vytrvalost, vytrvalost
osvědčenost a osvědčenost naději.“

Když jsme si ujasnili, že uvěřit a nechat se
pokřtít neznamená žít život bez problémů, tak
bych nás na druhou stranu chtěla povzbudit.
Věřím, že stejné zaslíbení, jež dal Bůh Jozuovi, že
ho nikdy neopustí (Deuteronomium 31:6), platí
i pro nás, pokud ho budeme následovat a hledat
jeho vůli.

Proto věřte tomu, že jestliže právě procházíte
utrpením, ať už je jakéhokoliv rázu a trvání, tak
to není pro nic za nic. Za prvé nám bylo řečeno
v Bibli, že zkoušky přijdou. Také žijeme ve světě
plném hříchu, a proto je jasné, že se nám budou
dít těžké věci, nespravedlnost atd. Dále bychom
v utrpení a zkouškách měli v první řadě volat
k Bohu a spoléhat se na něj, a ne na své síly či
jiné lidi. A v neposlední řadě bych nám chtěla
připomenout, že tím, čím si procházíme,
procházíme z nějakého důvodu. Ať už se jedná
o to, že tím Bůh buduje náš charakter, zkouší
nás, či to má být povzbuzením pro druhé nebo
k oslavě toho, jak je veliký.

Víme tedy, že Bůh je s námi v našem utrpení, jak
se píše v Žalmu 46:2: „Bůh je naše útočiště i síla,
pomoc v úzkostech stále přítomná.“ Avšak někdy
se nám může zdát, že už to dál nezvládneme, že
toho je na nás prostě moc. Že se pod tím vším

Chtěla bych zakončit tento příspěvek
nádherným veršem z Jakuba 1:12, ve kterém se
píše: „Blahoslavený muž, který snáší zkoušku,
neboť když se osvědčí, dostane věnec života, jejž
[Pán] zaslíbil těm, kdo ho milují.“

Z ROZMARU TOTIŽ LIDSKÉ SYNY

NEPOKOŘÍ

ANI NEZARMOUTÍ!
Když bychom si název tohoto článku, který není
ničím jiným, než veršem z biblické knihy Pláč
3,33 (to se dobře pamatuje - „pláč třista třicet
tři“) pevně vzali za své, napsali si tento verš
na tabulku svého srdce a možná také vyvěsili
někde v domě, aby se na něj naše oči zaměřily
pokaždé, když projdeme kolem, změnilo by to
naše životy!
Kolikrát v životě jsme Bohu spílali a vyčítali vše
zlé, co se nám děje. A i když jsme to neřekli
nahlas, nebo dokonce zahnali ty myšlenky pryč,
uvnitř
cítíme
oheň
nespokojenosti
a pochybnosti, zda se Bůh někde nezapomněl,
nebo že nejsme dostatečně dobří a že Bůh od nás
očekává velmi mnoho. Každý moc dobře víte, co
cítíte tam hluboko ve svém srdci. Nevyřčené
otázky, bolestivá „proč“. Ještě že lidé kolem nás
nevidí naše myšlenky. Vidíme, co se děje
ve světě, utrpení na Ukrajině, v Číně, epidemie,
ekonomické krize, vraždy atd… (není třeba
o tom psát, živíme se tím každý den ze zpráv
více než dostatečně.) Nevím, jestli se mezi námi
najde alespoň jeden jediný křesťan, který
během toho všeho ani trochu nezapochyboval
(byť jen v nejniternějším místě v srdci), že Bůh
už mohl zasáhnout, proč se to takto stalo atd.
Vidíme vlažnost a stagnaci kolem sebe, úpadek
církví (početní i mravní). Bože, kde jsi? Zanevřel
jsi na nás? Zavrhl jsi nás a už se nechceš
smilovat? (Pláč 5,22). Proč se modlíme celé roky
a nevidíme změny? Jak často máme pocit, že
naše modlitby jsou stejně účinné jako bušení
pěstí do skály? Důvodů je zcela jistě mnoho!
V úvodním verši je hodně důležité sdělení:
„Z ROZMARU … nepokoří ani nezarmoutí“ aneb
„pokoří a zarmoutí jen z VELMI DOBRÉHO
DŮVODU“. Snad to pro nikoho nebude

překvapením, protože vskutku Bůh nemá radost
z pokořování a trestaní.
Copak si opravdu přeji smrt ničemy, je výrok
Panovníka Hospodina? Nemám snad v oblibě,
když se odvrátí od svých cest a bude žít? Ezechiel
18,23
Jako na hoře Perasímu povstane Hospodin, chvět
se bude země jak v dolině Gibeónské. Vykoná své
dílo, dílo jemu nevlastní, udělá svou práci, práci
jemu cizí. (V kontextu vyhlášení soudu)
Izajáš 28,21
Je vznešený v síle, ale soudem a přísnou
spravedlností nechce pokořovat. Jób 37,23
Bůh ze své milosti a lásky dovoluje utrpení, aby
zasahovalo náš život! Všimli jste si, jak jsme si
na rozdíl od první církve utrpení odvykli?
Nemáme rádi utrpení. Často se nebiblicky
modlíme proti němu, a jen málo nás zajímá, zda
s tím Bůh nemá svůj plán. Apoštol Pavel se
utrpením chlubil!
A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své
věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás
OBNOVÍ, UTVRDÍ, POSÍLÍ a POSTAVÍ na pevný
základ. 1. Petrův 5,10.
No, bylo by to na celou knihu, kdybychom chtěli
pochopit biblický smysl utrpení. Dalo by se
hodiny mluvit o tom, jak Bůh Ježíše přivedl
k dokonalosti skrze utrpení (Židům 2,10). Jak
utrpení a krušná Boží výchova přináší ovoce
spravedlnosti (Židům 12,11). Jak si Bůh skrze
utrpení a lámání proměňoval charakter Josefa
Egyptského pro naplnění jeho poslání
(Žalm 105). Nebo jak si Bůh v „peci utrpení“
vytváří ve svém lidu „čisté stříbro a zlato“.
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Vzpomínám si velmi čerstvě, když jsem tím
procházel poprvé ve svém životě. Pochyboval
jsem o všem. Biblí jsem jednou téměř mrštil
o stěnu. Vyčítal jsem Bohu všechno, co šlo,
protože boje jsem měl strašné, můj štít víry
připomínal cedník s hodně velkými dírami.
A Bůh mě nevysvobozoval tak rychle, jak jsem si
přál. Nechci moc citovat, co jsem Bohu tehdy
na modlitbách (pokud to lze nazvat modlitbou)
říkal, někdy to bylo na hranici slušnosti, možná
i rouhání, o to víc jsem vděčný za jeho milost
a odpuštění, že tady dnes mohu psát tento
článek. Rozhodně jsem těmi boji neprocházel
nijak ukázkově, ale díky Bohu, víru mi zachoval.
Drazí bratři a setry, jedna z nejodvážnějších
modliteb, kterou může křesťan nahlas vyslovit,
je: „Otče, pokud pro hlubší poznání tebe
potřebuji projít utrpením, PODLE TVÉ VŮLE se
staň!“ Je to naprosto biblická a velmi zdravá
modlitba. Víte, že utrpení podle BOŽÍ VŮLE vás
může vysvobodit z horšího a déle trvajícího
utrpení z HŘÍCHU? Hříšné utrpení vás
zneschopní a ve finále zabije! Boží utrpení (lépe
utrpení podle Boží vůle) vás katapultuje vpřed
ve vztahu s Bohem. V boji, válce a nesnázích
vznikla ta nejpevnější přátelství.
Vyzkoušejme sami sebe. V roce 2019 přišla
proroctví, že Bůh odejme této zemi hojnost
a zlomí hůl chleba. Bylo jasně řečeno, že Bůh to
udělá, aby zlomil falešné jistoty, které lidé mají,
a my máme být připraveni je vést k Bohu. Dnes
to vidíme kolem sebe, že Boží slovo nepadlo
na zem a stalo se! Kolik z nás teď vyčítá vládě, že
nezvládá situaci? Místo intensivnějších
modliteb typu: „Bože, lidé jsou zoufalí, použij si
mě teď více než kdy jindy, abych byl světlem
zářícím v temnotě.“ Tak mnozí jezdí
demonstrovat na Václavák jako by tento boj
bylo možné vyhrát silou a mocí. Vedeme boj
proti tělu a krvi a duchovní boj, ten skoro ani
nebojujeme (ústy možná, srdcem nevím,
nemám odvahu to soudit). Vyslovte slovo
„Babiš“ (nebo jméno jakéhokoliv politika,
kterého nemáte rádi) a pozorně sledujte svou
mysl, zda se naplní jedem pomluv a proklínání,
nebo padnete na kolena a budete mu žehnat
milostí k pokání, protože, světe div se, i on je jen
obyčejný hříšník, který potřebuje Spasitele
(mám pocit, když to teď píšu, že usvědčuji i sám
sebe). „Milujte své nepřátele a žehnejte jim“ se
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v praxi často mění na „pohrdejte jimi veřejně
na své facebookové zdi“.
Jen když trochu trpí naše peněženky nebo
pohodlí, ozývá se naše sobectví ego stylem
„mám právo“. Nezlehčuji vážnost situace, která
se kolem nás děje, a to, že mnohé rodiny řeší
existenční krize a je pro ně těžké se radovat. Ani
nejsem proti tomu, aby lidé správným
způsobem hájili svá práva. Ale mám pocit, že se
jako křesťané vydáváme nedobrým směrem.
Protestujeme jako „svět“, přitom naší
dominantní zbraní je modlitba (ve kterou už
mnozí přestávají věřit, avšak Bible a zaslíbení
o modlitbě jsou platná do skonání věku).
Toto všechno jsem popsal, protože vidím, jak
utrpení, které přišlo na svět, odhaluje náš
charakter. Budu upřímný a doznám, že i za sebe
jsem často zklamaný ze svých reakcí a prosím
Boha o milost a proměňování.
Co je tedy utrpení podle Boží vůle? Osobně
věřím, že to je ochota nechat na sebe vložit
břemeno modliteb za nespasené lidi v tomto
světě (konkrétně třeba v našem/vašem městě).
Bůh vám vloží do srdce lásku k lidem kolem vás,
a vám přestane být jedno, že jdou do zahynutí.
A to může být nepříjemné, ale povede vás to
k mnohem mocnějším přímluvám. Může to
znamenat i mnoho dalšího. Uvidíte bratra, který
žije v hříchu a pro lásku, kterou Bůh vložil
do vašeho srdce, ho konfrontujete (správně
a biblicky, to jest mimo jiné ohleduplně
a s úctou) i za cenu, že riskujete ztrátu vztahu,
protože jeho věčný život je pro vás důležitější
než to, zda budete nadále jeho oblíbenec nebo
ne. A to vám může přinést utrpení! Můžete být
vystaveni pomluvám i nenávisti. Také to mohou
být vaše rodinné nebo osobní a zdravotní
problémy. Projdete tím podle Boží vůle,
přiblížíte se k Bohu a později budete schopni
pomoci těm, kteří tudy půjdou po vás. A tak
uvidíte, že vaše utrpení, které trvalo třeba i pár
let, může nést vzácné ovoce po zbytek vašeho
života.
Jak toto zamyšlení uzavřít? Když se máte dobře,
chvalte Pána. Když trpíte, neztrácejte naději.
A za všech okolností se modlete.
Tak, teoreticky to máme zvládnuté, kéž nám Pán
pomůže s praxí. Amen

