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Ef 4,22-32: „Odložte dřívější způsob života, obnovte se duchovním smýšlením, oblecte nové 
lidství“.                           

Jsou nejrůznější začátky. Prvním začátkem v lidském životě je narození, to nikdo z nás ještě 
nevnímá a nepamatuje. Za nějakou dobu dítě začne chodit, pak mluvit. Mezi 6. a 7. rokem 
začíná škola. Pak přijdou v životě kromě začátků ve školách ještě další začátky. Svatba,  
začátek v práci, stěhování a začátek na novém místě… Kromě takových výrazných životních 
mezníků jsou začátky, o kterých víme jen my sami. Novoroční předsevzetí, nový začátek v 
partnerském vztahu, který ohrožuje krize. Nové začátky známe také ze života s  Bohem… 
Osobní rozhodnutí pro Ježíše Krista, křest svatý, obnova víry. O tyto začátky nám dnes půjde.      

1.  Nové začátky z biblických příběhů   

Každý začátek má svoje kouzlo. Pro 115/116.000 prvňáčků bylo v pondělí 1.9. ve škole 
všechno nové. Těm starším se určitě líbilo, že mají novou třídu, nové knihy. Nové a zajímavé 
je na začátku školního roku to, že se začíná zase od nuly, s čistými sešity a s novými 
známkami.  - Ve skutečném životě to tak jednoduché není. To si sice můžeme říct, že 
začínáme od nuly, ale od minulosti se úplně oprostit nedokážeme. Tu nejdříve musíme nějak 
řešit. Když se nám něco nepovedlo ve vztazích, musíme hledat cestu usmíření, odpustit  a 
změnit  chování. Pokud jsme se finančně zadlužili, musíme nejdříve vyrovnat dluhy a pak 
začít hospodařit podle toho, na co máme. A pokud to nezvládáme v práci, pak je třeba 
změnit přístup k úkolům a lépe využívat čas. Musíme změnit to, co bylo špatné, a pokračovat 
podle nových pravidel. Tyto zkušenosti můžeme vztáhnout (také) na náš život s Bohem. 

Z biblických příběhů o nových začátcích chci připomenout nejdříve Jákoba. Ten utekl z domů 
před bratrovou nenávistí a po 20 letech se vrací zpátky. Není to nic neobvyklého, když se 
sourozenci pohádají, bráchové třeba poperou. Za chvíli je po všem, protože se zase usmíří. 
Jenže Jákob s Ezauem se kdysi rozhádali tak, že Jákob musel pryč, aby si zachránil holý život. 
Po 20 letech se vrací a je moudřejší. Tak rád by se s bratrem usmířil, ale neví, co ho doma 
čeká. Připravuje se na nejhorší. Za dlouhých 20 let se změnil také Ezau. Více mu záleží na 
dobrých vztazích s bratrem, než na pomstě a odškodnění. Nakonec si bratři padnou do 
náruče a prožívají zázrak usmíření. Tomu se říká nový začátek ve vztazích!  

Po slavném králi Davidovi nastupuje na izraelský trůn jeho syn Šalomoun. Na mladého krále 
doléhá břemeno odpovědnosti. Když se mu v jedné chvíli zjevuje Pán Bůh a ptá se ho, co mu 
může dát, odpovídá Šalamoun bez zaváhání: moudrost. Pánu Bohu se líbí, že si Šalomoun 
nepřeje sobecky dlouhý život nebo bohatství, ale prosí o „vnímavé srdce, aby mohl moudře 
vládnout a rozlišovat mezi dobrem a zlem“. Dává mu, co si přeje a Šalomoun se díky tomu  
stává moudrým a slavným králem. Slouží Pánu Bohu a svému národu a Pán Bůh mu přidává i 
to, o co si neřekl. Je to moc důležité, když si na životních křižovatkách včas vzpomeneme na 
Pána Boha, hledáme Jeho pomoc a ptáme se na Jeho radu.     

Příběh proroka Jonáše většinou známe.  Byl to Boží služebník, který nechtěl Pána Boha 
poslouchat. Pán Bůh ho na jeho útěku před úkolem v Ninive drsným způsobem zastavil a 
Jonáš měl možnost o svém životě přemýšlet. Když k němu Pán Bůh promluvil podruhé, Jonáš 
už měl v tom jasno a tentokrát poslechl. Pán Bůh má s ním ještě i později hodně práce, ale 
poslouchat se už naučil. Vidíme, že bez nových začátků to nejde ani u proroka.  



2.  Nové začátky s Ježíšem 

Když Pán Ježíš zemřel na kříži, byli z toho jeho učedníci a přátelé velice smutní. Nevěděli, co 
mají dělat, a vůbec si nevzpomněli na Ježíšova slova o vzkříšení. Petr se rozhodl, že se vrátí 
zpátky k rybářskému řemeslu a někteří další se k němu přidali. V této situaci za nimi přišel 
Pán Ježíš… Mluví s Petrem o „životě“ a chce si s ním některé věci vyjasnit.  V Jan 21,15-19 
čteme část z jejich rozhovoru: „Petře, miluješ mně?, ptá se Pán Ježíš. „Pane, ty víš, že tě mám 
rád…“, odpovídá Petr. Pro Petra je hodně nepříjemné, že se Pán Ježíš ptá 3x na totéž. Petrovi 
se vybavuje jeho zapírání Krista, ale  Ježíš dává Petrovi najevo, že mu všechno odpouští a že 
s ním počítá. „Pas mé beránky“, je to stručné, ale jasné. Díky Ježíšovu odpuštění může Petr 
začít novou kapitolu svého života a může být dále Ježíšovým služebníkem. 

V Jan 8,1-11 najdeme v evangeliu příběh o ženě, která podvedla svého manžela. Sousedé a 
znalci Božího zákona byli připraveni ji bez milosti potrestat. To by byl její konec. Jenže tehdy 
byl u toho Ježíš a ten nastavil přítomným zvláštní zrcadlo: „Kdo z vás je bez hříchu, ať zvedne 
kámen jako první“. Lidé nebyli zvyklí takto uvažovat. Všichni nakonec odešli, zůstává jenom 
Ježíš a nešťastná žena.  Jak to dopadlo? V této složité situaci ukazuje Ježíš ženě východisko: 
„Jdi a už nehřeš.“ Vypadalo to, že život prohrála, že už je konec, ale od Ježíše se dovídá, že 
může začít novou kapitolu. Ve slovech „Jdi a už nehřeš“ je poselství o Božím odpuštění i 
výzva k novému životu. To je pro všechny dobrá zpráva i pozvání.  

3.  Pokání a pozvání k novému začátku    

Nový začátek vyžaduje pokoru i odvahu. Je to konec toho, co bylo dosud. Nový začátek není 
možný bez změny srdce a postoje. Zkusme se teď vrátit od biblických příběhů a začátku 
školního roku k realitě, ve které žijeme. Uvažujme jako křesťané a ptejme se, co nám chce 
Bůh říct apoštolskými radami. Kde se dotýká našich problémů a skrytých věcí? 

Ve všech příbězích, které jsme si z Bible připomněli, hraje klíčovou roli Boží milost. Můžeme 
si 100x říct, že začneme ve svém životě jinak. Ovšem bez Boha a Jeho odpuštění taková 
rozhodnutí trvalou změnu nezpůsobí. Nejdou tak do hloubky, chybí jim vnitřní motivace ke 
změně….. Když apoštol Pavel píše křesťanům o novém životě, odvolává se na Kristovu smrt a 
Kristovo vzkříšení. Vysvětluje, že prosit o Boží odpuštění, přijmout Boží milost a začít nový 
život můžeme jen díky tomu, co se stalo v Ježíši Kristu. V Kristu došlo k průlomu nového, 
věčného života do reality starého světa. U toho, kdo se drží vírou Krista, se projevují známky 
toho nového života z Boží milosti a Boží moci. Apoštol píše o tom, jaký má víra v Ježíše Krista 
dopad na praktický život křesťanů. Jmenuje konkrétní příklady: kdo lhal, ať už nelže; kdo 
kradl, ať už nekrade; kdo se hněvá, ať se hněvá „svatě“; kdo mluví, ať vyslovuje jen dobrá 
slova. Vidíme při sobě takové změny a rozdíly mezi tím, co bylo dříve, a tím, co žijeme dnes? 
Chci vás povzbudit k nové odvaze a opravdovosti v křesťanském životě. Dost často totiž jako 
křesťané po slibném začátku s Kristem sklouzneme zpátky do starých kolejí. Slevíme 
z Ježíšových nároků a požadavky evangelia si vysvětlíme po svém. To se velmi rychle stírají 
rozdíly mezi minulostí a novým životem. Nevidíte ve svém životě oblast, kde byste měli začít 
nově? Nechcete s tím přijít k Ježíši Kristu, odevzdat Mu celou situaci a začít s jeho 
odpuštěním a pomocí úplně jinak? To je na novém začátku s Ježíšem úžasné, že mohu 
skoncovat se starými věcmi, vyjít ze starých věcí. Dnes 7.9. je v tomto shromáždění další 
příležitost ke změně. S vírou V Pána Ježíše Krista je taková změna a nový začátek možný. 
Nechcete to někdo zkusit? AMEN.                                                                    Bronislav Kaleta 


