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„Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, všecko je nové!“  (2K 5,17) 

Dnes pokračujeme ve výkladu velikonočního evangelia. Ježíšovi učedníci se po vzkříšení 
svého Pána setkali se svým Mistrem a díky Božímu působení poznali a uvěřili, že Ježíš Kristus 
žije. Prvním učedníkem, který uvěřil ve vzkříšeného Krista, byl Jan, tím posledním Tomáš. 
Pohled učedníků na Pána Ježíše a na Boží jednání se změnilo a oni začínají nový život. Teď už 
věděli, že hrozná smrt jejich Pána na kříži to nebylo fiasko, nýbrž Boží vítězství nad ďáblem, 
hříchem a smrtí. Vzkříšení Ježíše Krista ukázalo, že Ježíš je Bůh a Pán. Na tomto vyznání stojí 
teď jejich nový život a poznávají, jaké to všechno má důsledky pro jejich život. A to je 
pokračování dobré zprávy o tom, že Bůh přišel za námi, aby nás vysvobodil z moci zlého a 
proměnil celý náš život. 

1.  Člověk jako nové stvoření? 

Když o novém životě s Kristem uvažuje apoštol Pavel, vysloví úžasnou větu: „Kdo je v Kristu, 
je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, všecko je nové!“. Připadá nám to jako hudba 
z jiného světa. Vždyť z vlastní zkušenosti víme, jak je těžké něco v životě změnit, jak jsme 
stále ve vleku nálad a zlozvyků. Kolikrát se snažíme něco v životě změnit, pokoušíme se o 
změnu ve vztahu k manželce, k dětem, k práci a vůbec se nám to nedaří. Chvíli máme dojem, 
že je něco lepší, že se nám to povedlo, ale za nějakou dobu zjišťujeme, že je zase všechno 
zpátky ve starých kolejích! Jak může Pavel tvrdit něco tak neskutečného a převratného, že 
„staré pominulo a že všecko je nové“? Jistě, apoštol nemluví o lidské schopnosti, o tom, že je 
v našich silách se úplně změnit a že k tomu stačí naše dobrá předsevzetí.  

Mluví o tom, co Pán Bůh vypůsobil v životě a smrti Ježíše Krista. Boží Syn vstoupil do světa 
lidské bídy a hříchu a obětí svého života vypůsobil, aby „všecko bylo nové“. Pán Ježíš se 
postaral o to, aby „staré pominulo“. Svou láskou, svým slovem moudrosti a moci, svým 
odpuštěním, pokorou a oddaností Bohu. On žil životem, který nikdo nikdy předtím neviděl. A 
to všechno z Boží síly. Proto, aby umožnil naši proměnu a „vtáhl“ nás do procesu proměny. 
To, co je nemožné u lidí, to je možné u Boha. Proměna je možná, ale nejde to samo.  

2.  Cesta k novému stvoření 

Jeden místní farář někde u Baltského moře se jednou zeptal člena své farnosti, starého 
rybáře: „Řekni mi, Jene, jak se to stalo, že jsi uvěřil? Je už to dlouho?“. „Ano, už tomu bude 30 
let“, odpověděl rybář. „Bylo to všechno moc zvláštní, uvěřil jsem u jednoho kázání“. – „A kde 
jsi je slyšel?“, zajímal se duchovní. „Já jsem je neslyšel, já jsem je viděl. Slyšel jsem v životě 
mnoho kázání, ale ta se mě nějak nedotkla. Ale kázání, se kterým denně žijete, ta oslovují. 
Ptáte se, jaké to bylo kázání, které mi pomohlo k víře? To byla má mrtvá žena. – S mou 
ženou Marií jsme byli oba stejné povahy. Byli jsme horké hlavy a často jsme se hádali. A pak 
moje žena uvěřila. Říkala to tak, začala chodit do kostela, četla Bibli, modlila se, ale v jejím 
životě se jinak nic nezměnilo. Byla pořád stejná. Občas mi „dělala kázání“ o mé bezbožnosti a 
říkala, že se musím obrátit. Někdy u toho plakala a myslela si, že to pomůže. Pána Boha jsem 
neviděl, ale viděl jsem život mé manželky. Její křesťanství neudělalo na mě žádný dojem. Ale 
pak jednou o Vánocích přišla z kostela a byla úplně jiná. Hned jsem to poznal. Několik dní nic 
neříkala. Pak ke mně přišla, vzala mě za ruku a řekla: „Jene, prosila jsem Pána Boha, aby mi 
odpustil, protože jsem Mu dělala ostudu. Říkala jsem o sobě, že jsem věřící, ale nebylo to na 



mně vůbec vidět. A teď chci prosit o odpuštění také tebe“. Bylo mi u toho hrozně… Lépe bych 
snesl, kdyby mi nadávala. Od toho dne byla má žena, má uhádaná a ukřičena Marie „mrtvá“. 
Ano, ona zemřela s tou svou povahou, byl tu někdo jiný. Občas to ještě doznívalo, když jsem ji 
schválně zlobil a provokoval. Ale toho starého člověka v ní jsem viděl stále méně. Bylo to pro  
mou bezbožnou povahu strašně těžké, abych žil s touto ženou, která byla naplněna Božím 
pokojem. Už nemusela nic říkat, sama byla tím nejsrozumitelnějším kázáním. Několik let jsem 
se na to díval, ale nakonec mě to přemohlo. Bylo to krásné a mocné kázání a já jsem se musel 
obrátit.“        

3. Křesťanství všedního dne 

Podle Písma, podle apoštola Pavla „to staré“, „starého člověka“ či „starý svět“ není možné 
postupně vylepšovat. Přirozený člověk se nemůže stát lepší a zbožnější. V Kristově smrti Bůh 
vykonal soud nad starým člověkem a starým světem. V Ježíši Kristu, v Jeho vzkříšení zase vidí 
evangelium začátek nového stvoření a nového lidství. Každý, kdo uvěří v Ježíše Krista, kdo 
spojí svůj život se Vzkříšeným, získává podíl na „novém stvoření“. Přijetí Božího odpuštění a 
odevzdání života Kristu – to je základ nového života. To je to klíčové z našeho textu – „Kdo je 
v Kristu“. „V Kristu“ jsme díky osobní víře, prostřednictvím modlitby, díky oddanosti Bohu, 
díky hledání Jeho vůle. 

Jak to vypadá ve skutečném každodenním životě, vysvětluje apoštol (Pavel) křesťanům 
v jiných svých dopisech. Koloským píše: „Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co 
je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. 
Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu…Proto umrtvujte své pozemské sklony, 
odhoďte to všecko: zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst… Jako vyvolení Boží, 
svatí a milovaní oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost“ (Ko 3,1n). 

To je cesta, která vede vzhůru, za Kristem, k novotě stvoření. Tento duchovní princip se nedá 
obejít, neexistuje duchovní zkratka. Proto je tak málo křesťanů, na kterých druzí vidí živého 
Krista, jejichž křesťanství je přitažlivé… Máme od začátku sklon si zápas o nový život 
zjednodušit. Přijde nám to příliš namáhavé každý den bojovat se svými sklony, podrobovat 
smrti své ambice, svá přání a nakonec celé tělo…. Dnešní neděle je další příležitostí, která 
nám připomíná Boží záměr s každým křesťanem a Kristovou církví. Umrtvovat pozemské 
sklony, odhazovat zlé věci a oblékat, vzít na sebe, přijímat za vlastní Kristovy způsoby jako 
dobrotu, pokoru, trpělivost, lásku. To je Boží cesta, na které se stáváme tím, k čemu nás Ježíš 
Kristus povolal. Všechny ty biblické obrazy a ilustrace nám znázorňují, že křesťanský život je 
zápas. Zápas o to, abychom byli co nejblíže Kristu a aby On v nás tvořil nové lidství. 
Uvažujeme v našem sboru o „Cestě obnovy“. Měli bychom ovšem vědět, že to nebude nic 
jednoduchého a že to bude „bolet“. Nezapomeňme, že jinudy cesta k plnosti života nevede.  
K oslavě Božího jména a opravdové radosti se dostáváme jen na cestě smrti starého „já“, 
cestě umírání sobě a životu z Krista. Dejme se k tomu nově povzbudit. AMEN.         
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