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ÚVOD 
Skutky apoštolské 7:35 To je ten Mojžíš, kterého odmítli, když řekli: 'Kdo tě nad námi ustanovil vládcem a 
soudcem?' Toho poslal Bůh jako vládce i vysvoboditele, když se mu prostřednictvím anděla zjevil v keři. 
36 To je ten Mojžíš, který je vyvedl z Egyptské země, který činil divy a znamení v Egyptě, při Rudém moři 
i na poušti po čtyřicet let. 

 
Již jednou jsme v kázání zmiňoval, že pokud vám někdo na začátku vašeho křesťanského života slíbil, že to bude 
procházka růžovou zahradou, neměl pravdu. Právě naopak. O Vánocích jsme mluvili o tom, že Ježíš je naším 
nejlepším přítelem a má jednu vlastnost, že říká pravdu, ať je jakákoliv. Pravda je taková, že Ježíš učedníkům se 
vším požehnáním, co jim zaslíbil, zaslíbil i boje problémy, zápasy, soužení a pronásledování. 
 

2 Timoteovi 3:12 A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. 

Jako sbor jste si teď po 2,5-3 roky prošli obdobím nejistoty. Bez kazatele, s náročnou stavbou, která také měla své 
problémy, pár lidí ze sboru odešlo, do toho omezení covidem. Mnohdy to vnímáme jako nepovzbudivé záležitosti. 
Ale Bůh nás ujišťuje v tom, že čas od času takové situace musí přijít, aby se pak otevřela nová kapitola, do které 
vstoupíme změnění, silnější. 
 

1. POZNÁME, KDE JSOU NAŠE SLABÁ MÍSTA 
Jakubův 1:2 Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. 3 Vždyť víte, že 
osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. 4 A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli 
dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků. 

V květnu 2020, po první vlně covidu, jsme konečně měli skupinku s křesťany z okolí Dačic u nás v kempu, na 
čerstvém vzduchu. Překvapilo mě, když počáteční sdílení začalo tím, že ¾ účastníků vyprávěli, jak je na začátku 
pandemie zachvátil strach z toho, že to dostanou a umřou. Tehdy mě to překvapilo, protože kdo jiný než křesťané 
by se neměli bát smrti. Virus odhalil slabé místo, kam bychom se měli zaměřit. A tak bych mohl pokračovat ve více 
tématech, které covid odhalil.  
 

Efezským 2:14 V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí 
svár. 18 A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, očkovaní i neočkovaní, v jednotě Ducha stanout 
před Otcem. 

Dělá nám potíže udržet jednotu kvůli rouškám, očkování. O jednotu je totiž potřeba usilovat, je to práce, nepřijde 
sama. Je to o úsilí a rozhodnutí. Pandemie odhalila, že v tom jako církev máme mezery. Rouškaři – nerouškaři, 
očkovaní – neočkovaní. 
 
Další zkouškou je situace, jak nás prověřila různá omezení. Když není neděle, nebo je omezená, jak to ovlivní náš 
duchovní život? Jak pak duchovně žijeme v rodinách, když sborový život je omezený? Pustíme si nebo nepustíme si 
online přenos, když se nikdo nedívá?  
 

2. MUSÍ UMŘÍT TO, CO JE DOČASNÉ, OTŘESITELNÉ, TĚLESNÉ 
Židům 12:26 Jeho hlas tehdy zatřásl zemí, nyní však slibuje: 'Ještě jednou otřesu' nejen 'zemí', nýbrž i 
'nebem'. 27 Těmito slovy naznačuje, že otřese vším stvořením a promění je, aby zůstalo jen to, co je 
neotřesitelné. 

 
 



Bůh otřásá našimi jistotami. I nám jako křesťanům. I nám se může stát, že příliš dáme na slova odborníků, 
příbuzných, politické reprezentace, médiím. Těžko se dnes rozhoduje, komu věřit. A to nás vede zpět k tomu, že se 
budeme více ptát Boha a více hledat odpovědi v Bibli a s Duchem svatým. Ne v médiích a u odborníků. 
 

1 Korintským 3:3 neboť jste stále ještě xtělesní. Vždyť pokud je mezi vámi žárlivost,a svárb [a rozdělení], 

zdali nejste xtělesní a (nežijetec jen po lidsku)? (ČSP) 

Bůh nás vede k tomu, aby z nás ta člověčina vyčáchla. Bůh se neztotožňuje s ničím lidským. Vede nás zpět 
k duchovním hodnotám a k tomu, abychom věci posuzovali duchovně. 
 

Římanům 8:5 Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné; ale ti, kdo se dají vést 
Duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. 

Co je z těla, musí prostě umřít. Bůh to dělá schválně, abychom se s tělesnými věcmi rozloučili. Nic tělesného, nic 
sobeckého si sebou do nebe nevezmeme. Máme schraňovat jiný druh pokladu. To, co vydrží věčně. 
 

3. PŘIPRAVUJE NÁS TO DO BUDOUCNOSTI 
Když lépe pochopíme, čím jsme si prošli, lépe nás to připraví na to, co přijde do budoucnosti. 

Lukáš 16:10 Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké; kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je 
nepoctivý i ve velké. 
 
Matouš 25:23 Jeho pán mu odpověděl: 'Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, 
ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.'  
 
Jan 3:12 Jestliže nevěříte, když jsem vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o 
nebeských? 

Bůh nám dává zažít určité zkušenosti, aby nás posunul v našem vztahu s ním o třídu výš. Aby nám pak mohl svěřit 
vyšší zodpovědnost, vyšší obdarování. Připravuje nás třeba na jinou službu. Bez tech předešlých zkušeností by to 
nešlo.  
 

2 Petrův 1:5 Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, 
6 k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, 7 ke zbožnosti bratrskou 
náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku. 8 Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, 
nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce. 

Naše víra musí vyrůst a to se děje právě skrze různé zkušenosti, které Bůh v našem životě dovolí. A pokud tím 
neprojdeme, buďte si jisti, že za chvíli Bůh nachystá další podobnou zkušenost. Pokud má naše víra růst, musíme 
se zákonitě dostat do situace, kdy je potřeba víru projevit. 
 
 

Zjevení Janovo 13:10 Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. 
Teď musí Boží lid osvědčit trpělivost a víru. 

Líbí se mi v tomto hláška z filmu Božský Evan. KDYŽ SE NĚKDO MODLÍ ZA TRPĚLIDOST MYSLÍTE ŽE MU JÍ BŮH DÁ, 
NEBO MU DÁ PŘÍLEŽITOST BÝT TRPĚLIVÝ? (https://www.youtube.com/watch?v=GCeoBQqiRwM) 
 

ZÁVĚR 
Jan 16:33 To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, 
já jsem přemohl svět. 

 
Nevíme, co v roce 2022 přijde, ale i různá proroctví ukazují, že covidem to neskončí. Bůh dává církvi poznat, že 
přijdou další těžkosti. Ale to není konec, Ježíš to všechno přemohl a přemáhá. On má řešení na každou situaci. 
Vzchopme se, špatně to neskončí. 

https://www.youtube.com/watch?v=GCeoBQqiRwM

