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1.  Krize hospodářská a finanční 

Já vím, to slovo nemáme rádi. KRIZE – to je pojem, který nevěští nic dobrého. Ovšem na 
druhou stranu každá krize nám může paradoxně pomoci. Krize je příležitostí a výzvou ke 
změně. Každá krize nám říká, že něco děláme špatně a že to musíme změnit. Myslíte si, že 
potřebujete ve svém životě něco změnit? Budeme nad tím dnes dopoledne přemýšlet.   

Za posledních 5/6 let toho bylo v novinách a jiných médiích o krizi  napsáno opravdu hodně. 
Myslím tím celosvětovou ekonomickou krizi. Na jejím začátku byla americká hypoteční krize 
v r. 2007, která postupně přerostla ve světovou finanční krizi. Když na podzim 2008 finanční 
krize naplno propukla, smetla nejen přední světové banky, ale otřásla také akciovými trhy a 
srazila cenu ropy o více než 70%!!!  

Jsem přesvědčen, že hluboká a vleklá hospodářská krize je Boží řečí k dnešní civilizaci. Je to 
důsledek našeho životního stylu. Lidé si zvykli na růst životní úrovně jako na samozřejmost, 
zvykli si na blahobyt a jeho příjemné stránky. Také v naší zemi jsme po období plánovaného 
hospodářství uvítali po roce 1989 s nadšením kapitalismus. Čekali jsme, že nové svobody a 
dostatek všeho vyřeší všechny naše problémy a mindráky. To se nestalo. Nedosáhli jsme ani 
po 20 letech na životní úroveň, kterou mají u sousedů v Rakousku nebo Německu, jak nám to 
politikové slibovali. Ale díky hypotékám, leasingům a úvěrům se můžeme mít podobně dobře 
a dopřávat si život nad poměry, kupovat věci, na které nemáme peníze, a spotřebovávat víc, 
než je rozumné. Naučili jsme si žít na dluh, ale nenaučili jsme se to ještě domýšlet.  

Nikdo lidem neřekl, že růst životní úrovně má své hranice a že spotřebu vody, energie, 
průmyslového zboží nebo potravin není možné do nekonečna zvyšovat. Teď nám to říká 
krize, ve které vězíme společně s celou Evropou a dalšími zeměmi: že je nejvyšší čas začít se 
chovat odpovědně, začít šetřit a víc myslet na budoucnost. I když jako jednotlivci krizi 
neporazíme, je to moudré a správné, abychom vyvodili pro životní styl závěry. Jsme ochotni 
změnit svůj postoj, své myšlení, své návyky, abychom přežili? Mám za to, že mnoho jiných 
možností nemáme. - Možná si potřebujeme uvědomit a přiznat prostě to, že jsme v krizi: že 
hospodářskou krizi máme nejen v Evropě, ale přímo doma. Pak je nejvyšší čas se zastavit, 
hledat, co děláme špatně, a co nejdříve to změnit…      

2.  Krize manželská 

Další životní oblastí, ve které se setkáváme s krizemi, je manželství. Většina z nás žila nebo 
žije v manželství a většina z nás taky ví, co to manželská krize je. Někdy se říká, že kritické 
roky v manželství jsou 7. a 13., ale ve skutečnosti krize může přijít kdykoliv. Krize prostě 
k manželství patří. Manželská krize neznamená konec manželství. Je to situace, která 
partnerům naznačuje, že něco je špatně. Když na sebe nemají partneři čas, když spolu 
nemluví o každodenních věcech, když se nenaučí jeden druhého přijímat takového, jaký je, 
když partneři nedokážou v manželství slevit ze svých nároků a když se nenaučí si odpouštět, 
pak to směřuje nezadržitelně ke krizi a může skončit krachem. - Podobně jako jinde, také 
v manželství platí, že krize je příležitostí ke změně. Abychom si rozuměli: tou změnou 
nemyslím výměnu partnera. Tak to mnozí dělají. To změnou myslím změnu v chování, 
v postojích, v komunikaci, která pomůže krizi překonat. Když slyšíme o manželské krizi, 



většinou si ji spojujeme s rozvodem. Když partneři krizi svého vztahu neřeší, může to dojít 
tak daleko, že ji bude řešit soud. Ale v prvé řadě, a u křesťanských párů to platí dvojnásob, je 
důležité mluvit o tom, co nám vadí, důležité druhému naslouchat a rozhodnout se pro 
změnu. - Je to velká škoda, když podceňujeme napětí a nedorozumění, která se opakují, když 
neřešíme kritické situace anebo je neřešíme dostatečně. Řešení každé krize v křesťanově 
životě by mělo začínat pokáním, odpuštěním a změnou chování.  

3.  Krize osobní  

Kromě finanční a manželské krize existují i krize další, např. krize osobní. Osobní krizí 
nazýváme situaci, kdy jsme ve slepé uličce, kdy si nevíme rady. Jdeme v životě svou cestou, 
žijeme si tak, jak to považujeme za nejlepší, a za nějakou dobu zjistíme, že nám to nevychází, 
že nás to neuspokojuje. Osobní krize nás staví před otázku, co děláme špatně, co je třeba 
změnit a jak to můžeme změnit. Také osobní krize je příležitostí ke změně: je nejvyšší čas se 
zastavit. Někdy nám může pomoci odborník-psycholog, ale často je východisko v duchovním 
řešení situace, když přijdeme k Ježíši Kristu.      

Ježíš vypráví jednou podobenství o životě mladého člověka, ve kterém se můžeme různým 
způsobem „najít“. Mladý muž se v určité chvíli rozhodne odejít z domu. Nic neobvyklého to 
není. Dokonce je to moudré a správné, aby se dospělé děti postavily včas na vlastní nohy, 
převzaly odpovědnost za svůj život a učily se žít plně „na svůj účet“. Mladý člověk z Ježíšova 
příběhu ovšem odchází z domu takovým způsobem, že uráží své rodiče. Tím, když chce svůj 
dědický podíl hned, dává najevo, že už mohou klidně umřít, že mu to je jedno. On prostě 
chce své peníze. – Všechny posluchače to strašně překvapilo, protože nikdy neslyšeli o tom, 
že by to tak někdo udělal. A už vůbec si neuměli představit, že by rodiče takovému synovi 
vyhověli…. Z Ježíšova vyprávění je jasné, že tím otcem je Bůh. Nikdo jiný by takovou situaci  
nedokázal zvládnout! – Syn odchází z domu s kreditní kartou, s přístupem ke kontu, 
k majetku a bere život do svých rukou. Začíná bezstarostný život, požitkářský život.… Víte, jak 
to pokračuje. Mladý muž je za nějakou dobu bez peněz, bez přátel a končí na dlažbě. Když 
musí kvůli obživě začít pást vepře, uvědomí si, že takhle to opravdu nechtěl. Rozhodne se, že 
se vrátí domů. – Někde mezi prasaty si připravuje omluvu pro otce a prosbu, aby ho u sebe 
zaměstnal. Že tu škodu nějak odčiní, že se polepší, že se změní. Mladý muž se vrací domů a je 
připraven na nejhorší. Zatím ho doma čeká PŘEKVAPENÍ! Otec má takovou radost z jeho 
návratu, že na nic nečeká a všechno mu odpouští!!! Obrazem otce, který běží vstříc synovi a 
nečeká, jestli se syn připlazí po kolenou k němu, vypráví Ježíš o Boží lásce. Takový je Bůh! Tak 
odpouští Bůh. Bůh čeká na návraty kohokoliv z nás, protože On je milující otec a my jsme  
Jeho děti. On je připraven nás přijmout. Jen je třeba  poctivě přiznat, že jsme v koncích: že se 
nám život nevydařil a že si už nevíme rady. Je třeba k Němu přijít – jako ten syn v příběhu. 
Ale proč máme hledat zrovna Ježíše a duchovní řešení pro svůj život? Je to proto, že často je 
důvodem našich trápení a krizí právě to, že žijeme bez Boha, proti Bohu, nemoudře a 
nezodpovědně. Nemusíme čekat až skončíme na mizině, nemusí to být totální fiasko jako u 
mladšího syna z Ježíšova vyprávění. Ježíšovu pomoc můžeme hledat klidně dřív. Také zde 
platí, že krize neznamená KONEC, ale ČAS KE ZMĚNĚ. Máme slyšet a vědět, že i když jsme 
sami v koncích, že Pán Bůh vidí dál. V Ježíši Kristu má pro nás odpuštění, nový život a novou 
naději. O této možnosti jsem vám chtěl dnes povědět. Pán Bůh je také dnes mezi námi se 
svými dary a se svou pomocí. Můžeme se s Ním setkat, poznat Jeho lásku a začít nově ve víře 
v Ježíše Krista. K takovému kroku vás chci dnes povzbudit.                             Bronislav Kaleta 

 


