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Neděle 11.9.2011 – Sbor Církve bratrské  v Praze 3  („Jde v životě ještě o víc?“) 

Žijeme ve světě, který se o křesťanství nezajímá. Mnozí lidé je považují za nudnou, zbytečnou 
a nepravdivou záležitost. Spousta lidí má za to, že příběh jednoho muže ze starověké 
Palestiny nemůže mít absolutně žádný význam pro člověka 21. století! Někteří jsou ovlivněni 
komunistickou ideologií, a pořád považují  křesťanství za zpátečnické, vyčpělé a přežité. 
Nikdy se nenamáhali zjistit, co za tím je. Další lidé v naší zesvětštělé společnosti o Ježíši Kristu 
nikdy neslyšeli anebo vědí o něm velice málo a vůbec je to nezajímá. Je to škoda, protože 
křesťanství není zdaleka tak nudné, nepravdivé a zbytečné, jak lidem někdy připadá. Naopak: 
je vzrušující, pravdivé a má pro náš život veliký význam. Ježíš sám řekl: „Já jsem ta cesta, 
pravda i život“ (J 14,6). Pokud je to pravda, pak nemůže být v našem životě nic důležitějšího, 
než to, jaký postoj k Ježíši Kristu a Jeho slovům zaujmeme. 

1.  Ježíš – cesta ke smyslu života   

Člověk byl stvořen k tomu, aby žil ve vztahu s Bohem. Bez tohoto vztahu v lidech přetrvává 
pocit hladu, žízně a prázdnoty, mají dojem, že jim něco chybí. Britský princ Charles mluvil 
jednou o své víře. Řekl, že bez ohledu na pokrok ve vědě „zůstává v hloubi duše trvalá a 
nevědomá touha po něčem, co chybí, po něčem, kvůli čemu stojí za to žít“. -  Řada lidí stráví 
kus života hledáním něčeho, co by dalo jejich životu význam a smysl. Spisovatel Lev  
Nikolajevič Tolstoj kromě známých děl napsal v roce 1879 knihu Vyznání. V ní líčí své hledání 
smyslu života. Křesťanství odmítl už jako dítě. Když ukončil studium na univerzitě, vrhl se do 
víru společenského života v Moskvě a Petrohradu, opíjel se, střídal ženy, věnoval se hazardu, 
vedl nevázaný život. Nic z toho ho nespokojovalo. Pak zdědil velký majetek a začal hromadit 
peníze. Spoustu peněz získal také z prodeje svých knih. Ani to mu nepřineslo naplnění.  
Usiloval o úspěch a slávu a také toho dosáhl.  Pak se Tolstoj soustředil na rodinný život a 
snažil se žít pro rodinu. Měl laskavou, milující ženu a 13 dětí…Dosáhl všeho, oč usiloval, a 
přesto uvažoval o sebevraždě. Zoufale se ptal a hledal odpověď na otázku: „Má můj život 
nějaký smysl, který by nezničila ani nevyhnutelná smrt?“ Nakonec zjistil, že na ty 
nejdůležitější otázky „Odkud přicházím?“, „Kam jdu?“, „K čemu je život?“ dokážou odpovědět 
prostí ruští rolníci, křesťané. Tak si uvědomil, že skutečnou odpověď po smyslu života dává 
Ježíš Kristus. -  Od té doby se lidé v této oblasti moc dál nedostali. Zpěvák rockové skupiny 
QUEEN Freddie Mercury, který zemřel v roce 1991, v jedné ze svých posledních písní Zázrak 
(The Miracle) zpívá: „Ví vůbec někdo, proč žijeme?“. Tento muž získal obrovské bohatství a 
měl tisíce fanoušků a obdivovatelů. V rozhovoru krátce před smrtí přesto připustil, že je 
zoufale sám. „Můžete mít všechno na světě, a přesto zůstat tím nejosamělejším člověkem.  
Úspěch ze mne učinil idol celého světa a přinesl mi milióny liber. Ale zabránil mi získat to 
jediné, co všichni potřebujeme – trvalý láskyplný vztah“. Když mluvil o  tom, že všichni 
potřebujeme trvalý vztah, měl pravdu. Řekl možná víc, než chtěl. Nejspíše myslel lidský 
vztah, ale ten není asi nikdy zcela pevný a trvalý. Jako kdyby v něm něco chybělo. Je tomu tak 
proto, že jsme byli stvořeni pro vztah s Bohem. Ježíš řekl: „Já jsem ta cesta“. On jediný nás 
může uvést do věčně trvajícího vztahu se živým Bohem. – Mnozí lidé žijí bez Boha. Někteří z 
nich vypadají docela spokojeně, ale jen proto, že nepoznali nic lepšího. Jakmile vstoupíme do 
vztahu s Bohem, porozumíme tomu, proč jsme byli stvořeni, a ujasní se nám i smysl života.                                                                                                                                

2.  Ježíš – pravda pro život    

Někdy lidé říkají: „Nezáleží na tom, čemu věříte, pokud to myslíte upřímně“. Je však možné, 
že člověk je upřímný, a přitom se mýlí. Takovým člověkem byl Adolf Hitler. Jeho víra zahubila 
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milióny lidí. Když Jack Rozparovač z Yorkshiru vraždil prostitutky, byl přesvědčen, že koná 
Boží vůli. Byl upřímný, ale rovněž se mýlil. Jednal podle své víry. To jsou extrémní příklady, 
ale ukazují na to, že není jedno, čemu věříme, protože naše víra má vliv na náš život. 

Jiní lidé mohou křesťanům říct třeba toto: „Pro tebe je to skvělé, že věříš, ale není to nic pro 
mě“. Takový názor je ovšem nelogický. Pokud má křesťanství pravdu, má zcela zásadní 
význam pro všechny. Pokud nemá pravdu, křesťané se oddávají klamu a není to vůbec 
„skvělé“. Je to naopak smutné a je třeba, aby se v takovém případě co nejdříve dali do 
pořádku. Spisovatel C.S. Lewis řekl: „Křesťanství je názor, který – pokud je nepravdivý – nemá 
žádný význam, a pokud je pravdivý, má nekonečný význam. Nikdy však nemůže mít nevelký 
význam“. - Je křesťanství pravdivé? Ježíš řekl: „Já jsem ta pravda“. Existuje nějaký důkaz, 
který by Ježíšův výrok potvrdil? Dnes nemáme dost času na to, abychom se těmto důkazům  
věnovali. Ovšem důkazy, které potvrzují, že Ježíš byl nejen úžasný člověk, moudrý učitel, ale 
také Boží Syn a Zachránce světa, ty existují. Ty hlavní důkazy to jsou Ježíšovo učení, Jeho 
charakter a Jeho vzkříšení. Je dobré a správné věřit Ježíšovým slovům. Ovšem když Ježíš 
pověděl „Já jsem ta pravda“, myslel tím něco mnohem více než jen rozumovou pravdu. 
Myslel to tak, že člověk, který mu důvěřuje, bude Jeho jako pravdu přímo zakoušet a sám žít 
v pravdě. Když vstupujeme do vztahu s Ježíšem, který je pravdou, naše vnímání se mění a my 
začínáme chápat život a svět jinak. 

3.  Ježíš je život a dává život    

Ježíš řekl také „Já jsem život“. Když Ježíš mluvil o životě, myslel tím život osvobozený od viny, 
od strachu a od různých závislostí. Je pravda, že všichni lidé byli stvořeni k Božímu obrazu a 
že na lidech je něco vznešeného. Ovšem stejně tak platí, že všichni jsou poznamenáni 
hříchem, že se rodí se sklony ke zlému. Boží obraz v nás je hříchem porušen a někdy dokonce 
vymazán. Zlo a dobro, síla a slabost, láska i nenávist existují v každém člověku nějak vedle 
sebe. Ruský spisovatel Alexander Solženicyn napsal: „Čára oddělující zlo a dobro neprochází 
státy, třídami nebo politickými stranami, ale jde napříč srdcem každého člověka“.   

Obvykle se považujeme za dobré lidi, protože nejsme zločinci. Nevykrádáme banky a 
nezabíjíme lidí. Jenže když začneme svůj život srovnávat s Ježíšem Kristem, zjišťujeme, jak je 
špatný. C.S. Lewis říká o své zkušenosti: „Když jsem začal svůj život poctivě zkoumat, našel 
jsem v něm něco, co mě vyděsilo. Našel jsem v srdci zahradu plnou chtíčů, blázinec ctižádostí, 
semeniště strachů“. Od toho všeho potřebujeme osvobodit. Potřebujeme Boží odpuštění, 
osvobození a očištění. Humanistka Marghanita Laskiová v jedné televizní debatě 
s křesťanem přiznala: „Vám křesťanům nejvíce závidím odpuštění. Nemám nikoho, kdo by mi 
odpustil“. Když byl Ježíš ukřižován, podstoupil trest za všechno špatné, co jsme napáchali. 
Ježíš také vstal z mrtvých a tím porazil smrt. Přemohl tak síly hříchu, smrti a zmaru. Ježíš 
přišel, aby nám dal „věčný život“, život nové kvality a trvalé hodnoty. On nikomu neslíbil 
jednoduchý a snadný život, slíbil ovšem naplněný život. Díky Ježíši Kristu se můžeme nejen 
těšit z pozemského života, ale také vědět, že náš život bude mít v jiné podobě pokračování 
na věčnosti. - Odvažuji se tvrdit, že křesťanství není nudné, protože jde v něm o to, jak žít 
naplno. Není ani nepravdivé, protože čerpá a žije z pravdy, kterou je Ježíš Kristus. A určitě 
není ani zbytečné, protože proměňuje celý náš život. Ježíš Kristus má pro náš život obrovský 
význam, protože On je cestou, pravdou a životem. Na otázku „Jde v životě o víc?“, můžeme  
odpovědět: „Ano. Jde o to, abychom ve vztahu k Ježíši Kristu přijali odpuštění, svobodu a 
naplnění života.“                                                                         (10.9.2011 - podle N. Gumbel – BK)  


