
Ned le  22.1.2oo5 CB M Duchovní r st.

Text?

Mimino.   Je to nádherné, když se na sv t  m že  narodit nový loví ek , když ho B h  p idá  do naší rodiny. Neradují se
jenom rodi e,  ale snad všichni, kte í  se o tom dozv dí.  Je to krásné, když se m že  do Boží rodiny duchovn  narodit
nový k es an . Neraduje se jenom církev, ale Bible mluví o tom, že celé nebe s and ly  jásá. Je to ješt  v tší  zázrak, než
když se narodí miminko, když se lov k,  odvrací od svých h ích  a vin, od života bez Boha, k životu s Bohem a nechá se
jím obmýt od všeho zla a špíny, které inil  a které na n m  lpí.

Je to jeden z  d vod ,  pro  se tady  v ned li  scházíme, abychom se sešli  jako ta nová Boží rodina, do které jsme se
duchovn  narodili. Abychom spole n  chválili Boha za to jak je dobrý! Vždy  v tšina  z nás prožila ten zázrak nového
narození, kdy jsem dostali nový život, život s Bohem, který už naší smrtí nekon í  (J 11,26). Byli jsme p ijati  za Boží
d ti , do Boží rodiny (J1,12.13), B h  nás dokonce nazývá svými p áteli!  Dostali jsme nový domov a nové ob anství  v
nebi (Fp 3,20). Naším domovem už není tato zem ,  náš skute ný  domov je v nebi, u Boha, v jeho blízkosti, kde už
nebude plá ,  ani žal, kde B h  ot e  každou slzu z o í,  kde ho spat íme  tvá í  v tvá !  (Zj 21,3.4). Bible nás nazývá dokonce
Božími d dici  (  8,17). (ILUSTRACE – Niall, adopce d tí  ze sirot ince  na Ukrajin )

S našimi životy se díky Bohu stala  ohromná prom na .  A proto  apoštol  Pavel vždy v první  polovin  svých dopis
vykresluje to, jak je B h  dobrý, co vše nám v Kristu daroval a co vše nás díky Kristovým zásluhám eká  v nebi. a sto
p ipojuje své p ání  a modlitbu, abychom to vše mohli duchovním zrakem spat it  (Ef 1,17-19).
ím  jsme si tu Boží dobrotu zasloužili? Co jsme museli ud lat  pro to, aby nás B h  p ijal  do své rodiny? Nic, v bec  nic,
jen to, že jsme mu uv i li,  že jsme na n j  uvrhli své viny a h íchy, že jsme se jím nechali obmýt, že jsme mu zkrátka dali
své životy, tak jako se On dal nám. 

To se stalo na za átku!  Ale co dál? Jak vypadá život k es ana  po tom co se znovu narodí, potom co se odvrátí od života
zam eného  na sebe k životu s Bohem a životu pro Boha? N kdo  m že  mít pocit, že to je ta hlavní událost, ke které v
jeho život  m lo  dojít, a o tom, že je k es anství. Dál už to musí do své smrti n jak  vydržet („doklepat“) a pak už bude s
Bohem. Ale to je zásadní nepochopení k es anství! Tím že lov k  uv í  Bohu a stane se k es anem,  tím se teprve dostal
na  startovní  áru ,  tím  teprve  za íná  jeho  následování  Krista,  jeho  život  v Božím  království  pod  Boží  vládou.
Nem žeme  navždy z stat  u toho za átku  a žít jen ze vzpomínek na to, jak to bylo krásné, když jsme se tenkrát obrátili
k Bohu. To byl za átek  našeho duchovního života, a kdybychom z stali  pouze u n j,  budeme podobni nov  narozenému
miminku, které p estalo r st . Zakrn lo  a dál se už nevyvíjí. Nenau ilo  se chodit, stále mu musejí vym ovat  plenky a
krmit ho. Neumí po ádn  mluvit a je neustále t eba  dávat pozor, aby se mu nic nestalo. V b žném život  takováto situace
není tak obvyklá, v duchovním život  však není až tak výjime ná!  Autor epištoly Žid m  mluví o takových k es anech:
(Žd  5,12-14)  Za takovou dobu už byste m li  být sami u být sami u iteli,  a zatím op t  pot ebujete,  aby vás n kdo  u il
abeced  Boží  e i ,  pot ebujete  mléko,  ne  hutný  pokrm.  Každý  kdo  pot ebuje  mléko,  protože  nep ivykl  slovu
spravedlnosti, je jako nemluvn .  Hutný pokrm je pro vysp lé,  pro ty, kdo mají cvi ením  své smysly vyp stovány tak, že
rozeznají  dobré od špatného.  N co  bylo s t mito  k es any  v nepo ádku,  místo toho, aby rostli ve ví e,  z stávali  stále
stejní, neprom n ní,  jakoby stále na za átku.

Božím zám r em pro každého z nás je: abychom rostli, abychom se stali  duchovn  dosp lý mi, abychom byli podobní
Kristu. (Ef, 4,13). Normální je duchovn  r st,  m nit  se a být prom o ván.  Vrcholem k es anova života není obrácení, to
je za átek,  vrcholem bude setkání s Bohem v nebi a do té doby máme dor stat  do Kristovy podoby. Jak ale máme r st?
Jak se m žeme  m nit?  Kdyby malé miminko z stalo  samo bez cizí  pomoci, pravd podobn  by dlouho nep ežilo.  Ale
podobné je to i s námi, když uv íme  a staneme se k es any.  B h  nás p ijímá do své rodiny a bylo by divné, kdybychom
se snažili žít sv j  k es anský  život sami mimo tuto rodinu, mimo církev. Bez Boží rodiny nemáme moc nad je  na to,
abychom se zdrav  duchovn  vyvíjeli.  Když jsme se obrátili,  tak jsme  vstoupili  na cestu nového života ( ím  6,4) a
n které  v ci  se musíme u it  znovu od za átku,  protože žít v Božím království se liší od života, který jsme vedli bez
Boha. Bude t eba,  abychom se zbavili starých h íšných návyk  a osvojili si nové. To není n kdy  jednoduché a budeme
pot ebovat  pomoc, radu, podporu, modlitby druhých. a sto  je t eba,  abychom úpln  zm nili  sv j  hodnotový systém a
za ali  nov  p emýšlet. Abychom získali Boží pohled na sv t  ( ím  12,2). Aby k tomu všemu mohlo dojít, abychom mohli
zdrav  duchovn  r st,  proto nás B h  k tem  p ipojuje  do své rodiny, mezi své d ti.  Je smutné, když z staneme sami a
nemáme duchovní rodi e  nebo sourozence, kte í  by nám pomáhali v našem následování Krista. Je smutné, když necháme
novorozen ,  aby se postaralo samo o sebe. 



Cílem našeho k es anského života je rozhodn  duchovní r st,  duchovní dosp lost ! Proto nás vyzývá autor listu Žid m:
„nez stávejme již u po áte ního  u ení  o Kristu, ale sm ujme  k dosp losti .“ (Žd  6,1). „Cílem našeho vyu ování  je láska
z istého  srdce, dobrého sv domí  a up ímné  víry“ (1Tim 1,5) íká  na jiném míst  ap.Pavel Timoteovi. Náš k es anský
život, naše snažení a usilování má cíl. Máme být stále podobn jšími  Kristu (Kol 1,28) a máme k tomu pomáhat druhým. 

1. Náš duchovní  r st  se nep ihodí  automaticky,  nestane se náhodou...  aha,  já  už jsem dosp lý!  M žeme  fyzicky
zestárnout a p itom  být stále duchovními  miminky! Tak jako jsme se nestali  automaticky k es any,  když jsme se
nap íklad narodili ve v ící  rodin ,  stejn  tak náš duchovní r st  zahrnuje vždy naše rozhodnutí, naší touhu a naše
srdce. Stáváme se tím o co usilujeme. Abychom se podobali Kristu, musíme o to stát. B h  nás nebude m nit  proti
naší v li.  On respektuje naše rozhodnutí. Proto nám ap.Pavel íká,  abychom se už znovu neprop j ovali  h íchu,  ale
rad ji  se dali Bohu k dispozici ke služb !  ( ím  6,13) Je to proces každodenního rozhodování, zda budu žít Bohu a
nebo pro sebe, zda Ho budu následovat anebo se vrátím ke starému zp sobu  života. Pokud se sami neur íme  to, co je
pro nás d ležité, rozhodnou za nás druzí lidé a nebo okolnosti.

2. Duchovní r st  se také nestane v jednom okamžiku. Neexistuje n jaká  pravda, kniha, zkušenost, konference, která
by  nás  prom nila  IHNED na  dosp lého  k es ana.  Bylo  by  zbyte né  na  takovouto  zkušenost  ekat,  náš  r st  se
odehrává postupn ,  je to pomalý celoživotní proces, který vyžaduje sv j  as.  Apoštol Pavel p ipodob uje  náš život
k b hu  na závodní dráze. Kdysi jsem d lal  vrcholov  kanoistiku, a tak vím kolik d iny,  úsilí, od íkání  a asu  lov k
v nuje  tomu, aby se dostal  na ur itou  úrove .  Ap.Pavel  íká,  že se totéž týká nás k es an .  My to ned láme  pro
pomíjivou cenu, pro svou vlastní slávu, ale pro Boží království, pro v nou  cenu, pro Boží slávu (1K 9,24-27). Pavel
íká  Timoteovi, aby se cvi il  ve zbožnosti (1Tim 4,7). Stejn  jako t lesným cvi ením  m žeme  být fyzicky fit, máme
být fit duchovn . Jde o to si osvojit a  rozvinout základní duchovní návyky a praktikovat je. Jde o návyk  tení
Božího slova,  návyk pravideln  trávit  as  s  Bohem na  modlitbách, mít  spole enství  s druhými k es any,  sloužit
druhým lidem,  návyk pravidelného  odpo inku  a  další...  My lidé  jsme návykoví  a  pokud si  nevytvo íme  dobré
návyky, budeme mít špatné. 

3. Duchovní r st  nenastane tehdy, když budu mít dostatek biblických znalostí. A koli  je znalost Bible d ležitá  pro
to, abychom získali Boží pohled na sv t,  Ježíš íká,  že ne ti, kte í  Boží slovo slyší, ale ti, kte í  ho iní,  pat í  do Boží
rodiny!  (Lk  8,21).  P edevším  po  ovoci  poznáte  duchovního  lov ka  a  ne  podle  jeho  znalostí.  Duchovní  r st
neprobíhá ve škole, ale v život ,  ve služb ,  ve zkouškách.  B h  proto dovolí, aby do našeho života p išly  i  t žké
situace,  ve kterých se t íbí  a ve kterých  m že  r st  náš charakter. B h  dovolí  r zné  ztráty, zklamání,  t žkosti,
pokušení, vyprahlost, neodpovídá n kdy  hned na naše modlitby. V tom všem je s námi a neopustí nás, ale více mu
záleží na našem charakteru než na našem pohodlí. Jeho plánem je nás dotvo it  do Kristovy podoby a ne nám neustále
vym ovat  plínky. Charakter je to jediné co si s sebou budeme odnášet do nebe!

Duchovní r st  souvisí s naším myšlením – naším každodenním rozhodováním, s tím co d láme  - našimi návyky a
naším  charakterem,  který  se  pozná  po  ovoci  p edevším  v r zných  zkouškách.  Samuel  Smiles o  tom u inil  toto
pozorování: „Zasej myšlenku a sklidíš in,  zasej in  a sklidíš zvyk, zasej zvyk a sklidíš charakter, zasej charakter a
sklidíš v nost! “ Je to postupný proces, který platí ob ma  sm ry.  Jak v kladném tak záporném smyslu. 

4. Duchovní r st  není soukromá, osobní záležitost každého z nás. B h  dal do církve každému r zná  obdarování práv
proto, abychom si jimi navzájem sloužili a spole n  rostli v duchovní p íbytek Boží. Pot ebujeme se navzájem. Druzí
pot ebují  nás  a  my pot ebujeme  je.  Když  se  snažíme žít  sami  ve své  síle,  obcházíme  všechna  Boží  p ikázání  o
vzájemné lásce, vzájemné služb ,  vzájemném povzbuzování a napomínání... Jak íká  apoštol Jan, d kazem  toho, že
milujeme Boha, je to že milujeme své bratry a sestry (1J 4,2).

Shrnutí.  B h  touží  po  tom,  abychom  nez stali  duchovními  miminky,  ale  abychom  duchovn  rostli.  To  je  však
podmín no  naším rozhodnutím a naší touhou. Duchovní r st  je procesem na celý život, který se odehrává v oby ejném
všedním život  a je vytvá en  na základ  našich každodenních rozhodnutí a praktických kr k  života víry. B h  n kdy
dovolí, aby na nás p išly  zkoušky a t žkosti  také proto, aby v nich mohl r st  náš charakter. Duchovní r st  není možný
bez vzájemného spole enství s dalšími k es any.

Výzva. Ježíš od svých u edník  nežádal málo, žádal všechno! T m,  kte í  ho cht li  následovat ekl:  „žádný z vás, kdo se
nerozlou í  se vším co má, nem že  být mým u edníkem“ (Lk 14,33). Chceme-li následovat Krista bude nás to stát mnoho
– všechno, veškerý as,  veškerou energii - celého lov ka,  protože nejsme schopni sloužit více pán m  než jen jednomu.
eká  nás ale život v  Boží blízkosti; život, který bude požehnáním druhým lidem; život, jež ovlivní celou v nost!  Jeho
ovocem budou lidé, kte í  nám v nebi eknou: „Jsem rád, že jsi žil naplno s Bohem, protože díky tomu zde mohu být i já.“
Amen.


