
Co můžeme vědět 

 
Dnes bych chtěl tak trochu navázat na moje hodnocení bohoslužeb a kázání, které jste 

si mohli přečíst v brožuře. Mluvil jsem o sebereflexi, kterou jsem prožil při kázáních a 

následných rozhovorech s potencionálními kazateli, které jsme pozvali a sloužili v 

našem sboru. Pokusím se vám to přiblížit. Základem pro dnešní slovo jsou tyto dvě 

místa v Písmu. 

 

1 Kor 2,12 CSP 

A my jsme nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom věděli, co nám 

Bůh daroval. 

 

1 Jan 5,13 

Toto jsem vám napsal vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte 

věčný život. 

 

Na začátek bych chtěl připomenout jeden dávno minulý příběh. Určitě všichni známe 

větu, kterou pronesl Galileo Galilei a přece s točí, zastánce tvz. heliocentrické teorie 

uspořádání naší sluneční soustavy. Kvůli svým názorům byl na počátku 17. století 

souzen, před katolickým inkvizičním soudem a byl obviněn z kacířství. Musel své 

názory odvolat, jinak mu hrozila smrt. Ne všichni katoličtí duchovní v té době Galilea 

odsuzovali, měl i zastánce. Bylo kolem těch věcí hodně zmatku. My dnes již zcela 

přesně víme, že měl Galileo pravdu a že se laicky řečeno točí země kolem své osy a 

obíhá kolem slunce a ne slunce kolem země. A že země je kulatá a ne placatá. Můžeme 

se podívat na nádherné obrázky z vesmíru, které to nepochybně dokazují. Bůh nám to 

ukázal tím, že nám daroval přístroje i zvídavé lidi, kteří je zkonstruovali. 

Proč ale to u některých duchovních v té době vyvolalo tak negativní reakce? Dnes nám 

to nepřipadá jako něco, co by odporovalo bibli a zdravému učení. To není jednoduché 

plně vysvětlit, ale věřím, že můžeme vypozorovat 2 základní chyby, kterých se 

dopustili tehdejší kritici Galilea. 

 

1. špatně vykládali Písmo a začali příliš spekulovat 

2. posunuli svojí víru od podstatných věcí, které písmo jasně zjevuje do nereálného     

    fantazijního světa a vytvořili si na něj určitou závislost 

 

Nyní zpět k té mé sebereflexi. Když byl u nás na návštěvě Vašek Radoš z Třince, tak 

jsem mu položil otázku ohledně teologických problémů a různých názorů, které mohou 

být konfliktní. Velmi mne překvapila jeho odpověď. Řekl, že některé věci můžeme a 

musíme držet jakoby v sevřené pěsti. Musíme je držet pevně a nepustit. Jsou ale věci, 

které musíme držet jako v otevřené dlani, protože si jimi nemůžeme být plně jisti. To 

mne velmi oslovilo, věřím, že je to velmi moudré. 

Jsou totiž věci, kterými si můžeme být skutečně plně jisti, Písmo o nich jasně mluví, 

např. spása. 



A pak jsou věci, které vidíme v náznaku, jako v zrcadle jak píše ap. Pavel (1 Kor 13,12). 

Víte, jak vypadalo zrcadlo v době apoštola Pavla? Byla to naleštěná deska z kovu. To 

se opravdu člověk viděl zastřeně. Např. Eschatologické věci jsou často pro nás ne úplně 

jasné. Ty skutečně vidíme pouze zastřeně, ale ap. Pavel říká, že potom, později uvidíme 

tváří v tvář. Pojďme se na to podívat. 

Písmo nám jasně říká, že můžeme vědět, že máme věčný život, jak jsem četl na začátku. 

Ap. Jan v 5. kapitole svého evangelia cituje Pána Ježíše, který říká, že jako Bůh Otec 

křísí mrtvé a obživuje, tak i Syn obživuje ty, které chce (verš 21). Má k tomu od Otce 

pravomoc. V 25. verši Pán Ježíš, říká toto: 

 

Amen, amen pravím vám, že kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal, má věčný 

život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života. 

 

Všimněte si prosím toho – přešel ze smrti do života. To se skutečně stalo, když jsme 

uvěřili. Pán Ježíš nás obživil. I když jsme nedokonalí a ještě neproměnění jsme již 

obživeni a přešli jsme ze smrti do života. Je to faktický stav, není to žádná pouhá 

fantazie.  Potvrzuje to ap. Pavel listu Efezkým 2,6  Koloským 3,1. V obou místech ap. 

Pavel vysvětluje, že jsme byli vzkříšeni spolu s Kristem. Tady je skutečně v originále 

použito slovo, které znamená vzkřísit. Jedná se ale o duchovní vzkříšení, nikoliv 

tělesné, to nastane, až se Pán Ježíš zjeví při svém druhém příchodu. V listu Efezkým 

ap. Pavel dokonce říká, že jsme s ním posazeni v nebesích. Věřím, že náš duch žije v 

přítomnosti Kristově v nebesích a má přístup k Božímu trůnu a přítomnosti. 

Připomeňme roztrženou oponu v chrámu, když Pán Ježíš zemřel na kříži. 

Ap. Pavel nám říká toto: 

 

Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, 

budeš spasen. 

 

Znovu připomínám, jsme vzkříšeni spolu s Kristem. Bez víry v Kristovo vzkříšení 

není spása ani věčný život. Když zločinec, který visel na kříži s Pánem Ježíšem, vyznal, 

že byl odsouzen spravedlivě a poprosil Ježíše, aby si na něho vzpomněl až 

přijde do svého království, tak mu Pán odpověděl toto: Ještě dnes budeš se mnou v 

ráji. Vyznal ho jako Pána, protože věděl, že má a je vládcem ve svém království. 

Zároveň věřil, že skutečně do svého království skutečně přijde. Tedy, že bude žít. A to 

ho na poslední chvíli zachránilo. Z čeho je tedy spása? Je z toho, že jsme uvěřili Ježíši 

Kristu a On nás obživil. Uvěřili jsme Bohu, že On ho poslal a dal mu pravomoc nám 

darovat věčný život. Ap. Jan ve své 1. epištole píše, že kdo má Syna má život, kdo 

nemá Syna, nemá život. Když to tedy ještě shrnu. Spása znamená, že jsme duchovně 

vzkříšeni spolu s Kristem, přešli jsme ze smrti do života a máme věčný život. Je to ale 

vše? Co ještě biblický termín spása obsahuje? Co ještě znamená, že máme věčný život. 

Víme všichni, že křesťané i ostatní lidé fyzicky umírají. Znamená věčný život pouze 

jakýsi nehmotný život po smrti, jak hlásal Platón? To určitě ne. Co tedy spása ještě 

zahrnuje? Věřím, že odpověď je jednoznačná. Spása znamená i zahrnuje nejen 

duchovní vzkříšení, ale také vzkříšení a proměnu těla při druhém Kristově příchodu a 



zjevení. Pán Ježíš říká, že kdo v něho věří, i kdyby umřel, bude žít. Toto jasně zahrnuje 

vzkříšení (Jan 11,25). Pojďme se podívat, co o těchto věcech říká ap. Pavel. 

 

1 Kor 15,51 

 

Hle říkám vám tajemství: ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz 

v okamžiku, při zvuku poslední polnice. Zazní polnice a mrtví vstanou jako neporušení 

a my budeme proměněni. 

 

1. Tes 4,15-17 

 

Neboť toto vám říkáme slovem Pánovým. My živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu 

Pána, jistě nepředejdeme ty, kteří zesnuli, protože za zvuku přikazujícího 

zvolání, hlasu archanděla a Boží polnice 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. 

 

Ap. Pavel zde jasně říká: my všichni budeme proměněni. To je jednoznačný, přesný a 

nezpochybnitelný termín. V listu Tessalonicenským říká, že my živí budeme spolu s 

mrtvými v Kristu uchváceni k setkání s Pánem. Jsme-li spasení a umřeme fyzicky 

dříve, než Pán přijde, budeme vzkříšeni. Jsme-li spasení a dočkáme se Pána, budeme 

spolu se vzkříšenými mrtvými v Kristu uchváceni k setkání s Pánem a proměněni. 

Toto je základ biblického křesťanství. Toto je spasení. Tímto si můžeme být plně jisti. 

Toto můžeme vědět, že nám Bůh daroval v Kristu. Teologové toto vše nazývají jistotou 

spasení. Můžeme si tím být jisti, protože to je Boží dílo, učinil to On ne my. 

  

 

Vyprávění o jednom věřícím a opuštění partnera, nejistotě ohledně, že bude vzata do 

Nebe 

 

Myslím, že tato nejistota trápí poměrně dost křesťanů. Nepramení ale často z toho, že 

je Pán soudí protože hřeší, nejsou dostatečně duchovní, nemají silnou víru atd. Člověk 

by mohl vymýšlet plno důvodů. Věřím, že to je má původ v těžkých zraněních, které 

prožili na tomto světě jako děti a také prožili hluboké bolesti svých rodičů a potažmo i 

předků. Prožili odsouzení a někdy toto odsouzení šíří i dál. S takovými věcmi se není 

jednoduché vyrovnat, může to trvat i mnoho let. Myslím, že pokušení uniknout z tohoto 

zlého světa do fantazijního je pak velké.  Člověk si pak snadno může vytvořit jakousi 

svoji vlastní budoucnost, která rychle uleví bolesti, kterou prožívá…. 

 

Můj příběh o Otci, když měl infarkt a snažil se mi předat duchovní sílu 

 

Jsem tolik vděčný Bohu za to, že jsem měl takového tatínka, který v těžkých bolestech 

a blízko smrti byl schopen a ochoten dávat svému synovi své poslední síly, které měl. 

Hodně mi to pomohlo prožít a porozumět lásce Kristově a hloubku Jeho oběti na kříži 

i Jeho věrnost. 



 

Prožili jsme tedy spasení, byl nám dán nový život, Písmo praví, že jsme se znovu 

narodili. Co tedy dál? Co s budoucností? Co dál dělat? Budeme mít sílu a schopnosti 

vypořádat se s tím co přijde? 

 

Ap. Pavel nám to jasně říká: 

 Máme usilovat o to co je nahoře, kde Kristus sedí na Boží pravici…. 

Máme umrtvit údy, které jsou na zemi, máme obléci toho nového člověka, který je 

shůry (Kol 3. kap.) 

 

Řím 8,12-13 

 

Nuže tedy bratři, jsme dlužníky, ale ne těla, abychom podle těla žili. Jestliže žijete 

podle těla, je vám souzeno zemřít, jestliže však Duchem usmrcujete činy těla, budete 

žít. 

 

Apoštol Pavel nám zde jasně říká, že máme umrtvovat činy těla na tomto světě, jinde 

dokonce že máme ukřižovat tělo s jeho vášněmi a žádostmi (Gal 5,24). Co jsou ty údy 

těla na zemi? Rozhodně to nejsou ty fyzické údy, které nám Pán Bůh stvořil. Jsou to 

údy toho starého člověka, potomka padlého Adama. Všichni jsme po něm zdědili 

hříšnou přirozenost, kterou s pomocí Krista musíme umrtvit, nebo lépe usmrtit.  Ap. 

Pavel ty údy v Galatským 5,17 vyjmenovává asi nejobšírněji. Jsou to: 

 

cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezuzdnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, 

žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné 

věci. 

 

Máme tedy umrtvovat tyto činy, jinak nám je souzeno zemřít. V Gal 5,21 je napsáno, 

že ti kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království. Ti kdo to dělají. Jestli to 

vědí a uvědomují si, nebo ne není rozhodující. Toto je náš úkol. Dostali jsme k tomu 

pravomoc skrze Kristův kříž. Je to určitě proces, nestane se to okamžitě. Troufnu si říci, 

že to je dlouhodobý zápas. Mám moc rád ten kralický termín pro toto, obřezání srdečné 

(Ř 2,28-29). V Koloským 2,11 je to nazváno obřezáním Kristovým. A to často bývá 

stejně bolestivé jako to obřezání podle židovského zákona. Je nám pro to dán čas, než 
Pán přijde a bude soudit svět, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem. Dnes bych 

se chtěl trochu pozastavit nad dvěma údy v tomto světě. Jsou to rozdělení a sekty. Chtěl 

bych se pozastavit u určitého aspektu, který tyto skutky těla způsobují. Dnes se velmi 

často mluví o nejednotě v církvi, věřím, že někdy právem, ale někdy nikoliv. Jestli 

máme rozdílné názory na věci, které nejsou podstatné a přímo nesouvisí se spasením, 

nemělo by to žádnou nejednotu působit. Bylo by hodně podivné, kdybychom měli na 

vše úplně stejné názory. To bychom se ocitli již v nebi, ale nebo také v nějaké sektě. 

Jsou totiž věci, které vidíme pouze jako v zrcadle, připomínám, nevidíme je jasně a 

může to na nás působit rozdílně. To je přirozené. Přemýšlel jsem o tom, proč nám Bůh 

dal knihu Zjevení, kde se budoucnost pro nás jen tak trochu pootvírá, je tam hodně 

přirovnání a věcí, které není jednoduché vyložit a porozumět jim. Věřím, že mi D.S. 



ukázal, že je to pro to, abychom si mohli udělat alespoň nějakou představu o budoucích 

věcech i když jsme nedokonalí. Když si můžeme udělat představu, je to pro nás 

jednodušší. Máme jakousi, jakoby alespoň neúplnou mapu, kde jsou určité body, kolem 

kterých jednou projdeme. Víme alespoň neúplně, co nás čeká a čemu bychom se chtěli 

vyhnout. Nemusíme projít skrze úplnou tmu, něco vidíme. Pomáhá nám to držet naději 

do budoucna. Když máme rozdílné názory, může nám to i pomoci. Vrátím se nyní 

k tomu, co říkal Vašek Radoš. Některé věci skutečně musíme držet jako v otevřené 

dlani, jsou to hlavně ty věci budoucí. Nikdo například nemůže garantovat, že Pán Ježíš 

přijde před, uprostřed, nebo po velkém soužení. Někdo jednomu z těchto výkladů může 

velmi silně věřit a být o tom přesvědčen, pak většinou strhává ty druhé. Ale 100 

procentně to budeme vědět, až se to skutečně stane. Navíc to se spasením souvisí pouze 

okrajově. Pán má dostatečnou moc nás vytrhnout před soužením, ale také má 

dostatečnou moc nás ochránit zde na zemi. Pokud na tyto věci máme rozdílné pohledy, 

chrání nás to před přílišným spoléháním se na to či ono. Dává nám to určitou střízlivost 

do života. Pokud si někdo příliš vpustí některé vlastně prorocké vize do sebe, začne je 

určitým způsobem vnitřně prožívat jako skutečnost. Začne je pak všude vidět i tam kde 

nemusí být. Pokud nejsou z Boha, dostaneme se pak mimo realitu. 

 

Příběh šustění lumíka a můj strach, že na zahradě šramotí zloděj 

 

Jakmile člověk začne žít v nějakém jiném světě, než je skutečnost, začne být na ní 

závislý. Bude mít sklon za něj bojovat a prosazovat ho. Toto se stalo v 17. století 

odpůrcům Galilea. Začali ho napadat obviňovat a pak i soudit, protože jim ten vysněný 

svět bořil. A jsme u jádra problému nejednoty. Nejednotu nevytváří rozdílný názor na 

méně podstatné věci. Nejednotu a rozdělení vytváří naše závislosti na našich 

představách a jejich prosazování vůči druhým. Pokud začneme provokovat a vyvolávat 

hádky, působíme rozdělení. Pokud začneme obviňovat, odsuzovat a pomlouvat 

působíme rozdělení. Časopis, kdo věří ve vytržení, nemá úctu k mučedníkům, internet, 

kdo nevěří ve vytržení, nemá Boha na prvním místě – klasická provokace a pomluva. 

Můžeme mít představy o budoucnosti, můžeme mít i hodně odvážné vize, musíme je 

ale držet v těch správných mezích, nesoudit nic předem a trpělivě čekat, až Pán přijde. 

Sekty jsou vlastně takovým prohloubením rozdělení. Základním znakem je již nějaké 

konkrétní rozdělení církve a vytvoření určité kastovní společnosti. Jedni mají vždy 

určitá privilegia a považují se nadřazeni těm druhým. Např. Svědkové Jehovovi učí, že 

v nebi bude pouze těch 144 000 tis. Ostatní budou sice také spaseni, ale žít budou pouze 

na zemi. Další klasický případ sektářství jsem četl v jedné knize. Stálo tam, že vytržena 

do nebe bude pouze polovina spasených lidí a ti se pak stanou manželkou Kristovou. 

Ti druzí prožijí soud tady na zemi, budou pak sice také později proměněni do 

nesmrtelného těla, ale manželkou Kristovou už nebudou. Obě jsou poměrně dost 

složité představy, které člověka zavádějí do hlubokých nereálných světů. Podle mého 

názoru je to již dost nebezpečné. 

Příběh o Jehovistce, která tvrdila, že zná člověka, který tady žije již 600 let a patří mezi 

ty, co budou v nebi. 

 



Myslím, že musíme dávat velký pozor, čemu věříme a co do sebe vpustíme. V Knize 

zjevení 2. kapitole v poselství do Thyatir Pán vytýká tamnímu sboru, že trpí falešnou 

prorokyni, která vyučuje a svádí Kristovy služebníky. 

Je tam pak napsáno, že ty, kteří s ní cizoloží, Pán uvrhne do velkého soužení, jestliže 

se od jejích činů neodvrátí, a její děti zahubí. V originále je skutečně velké soužení, je 

to přesný překlad. Do velkého soužení bylo možno se dostat již před 2 tis. lety a myslím 

si, že se do něj lze dostat i nyní. 

Co jsou ale ty nebeské věci, které máme hledat a o které máme usilovat, jak je napsáno 

v Kol. Jaké jsou ty věci z nebe, které máme hledat a obléci. Ap. Pavel zde říká, že 

máme obléci slitovný soucit, dobrotu, pokoru, vlídnost a trpělivost. Není to poznání 

kolik je v nebi andělů, jak to tam vypadá a jaké tam žijí bytosti, který z 

eschatologických výkladů o tis. království je správný atd. Písmo říká, že máme obléci 

Krista. Na závěr bych chtěl přečíst několik veršů z první kapitoly 2. listu Petrova. 

 

A právě proto vynaložte všechno své úsilí a doplňte svou víru ctností, ctnost poznáním, 

poznání sebeovládáním, sebeovládání vytrvalostí, vytrvalost zbožností, zbožnost 

bratrskou náklonností, bratrskou náklonnost láskou. Máte-li totiž tyto vlastnosti a 

rozhojňují se, způsobí, že nebudete nečinní ani neplodní pro poznání našeho Pána 

Ježíše Krista. Kdo tyto vlastnosti nemá, je slepý, krátkozraký, zapomněl, že byl očištěn 

od svých starých hříchů. Proto se bratři, tím více snažte upevňovat své povolání a 

vyvolení, neboť budete-li to činit, nikdy nepadnete. Tak vám bude bohatě poskytnut 

vstup do věčného království našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista. 
 


