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Výletní loď nebo bojový křižník?    
 

Na jaké lodi jedeš? Na výletní lodi s bazénkem, zábavou a drinky nebo na bojovém křižníku, 

který je v plném nasazení v boji proti nepříteli? 

 

Nežijeme v mírovém světě. Falešná představa o šťastném bezbožném světě stále zaměstnává 

mysli lidí, jak by si toto pozemské "štěstíčko" vylepšili a ještě více si ho užili.  

 

Bůh dává odpověď těm, kdo si libují v tomto světě a jeho tzv. "vysoké životní úrovni".  

 

1 Janův 2:15  Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. 

16  Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě 

zakládá, není z Otce, ale ze světa. 

17  A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. 

 

Mnohé církve by se mohly přejmenovat novým názvem "Pane, požehnej mě". To by 

odpovídalo jejich činnosti v tomto světě. Dělají všechno proto, aby se nedostali do konfrontace 

se světem, s učením tohoto světa. Ve své zbabělosti a strachu z lidí mlčí jako kapři a jsou jak 

němí psi. Ani neumí zaštěkat, když se blíží zlo. Nechce se  jim bojovat proti zlu a proto je zlo 

pohltí a ztratí i své spasení.  

 

Izajáš vytýká svému lidu, že se chovají jako slepí, zakrývají si oči před nepravostí a lží. Ani se 

nezastanou těch kdo jsou pronásledováni pro víru v Boha.  

 

Izajáš 56:10  Ti, kdo jsou na stráži, jsou slepí, nikdo z nich nic neví; všichni jsou to němí psi, 

nedovedou ani štěkat; jen mluví ze sna, když ulehnou, rádi podřimují. 

11  Ale jsou to psi hltaví, nenasytní. A to jsou pastýři! Bez zájmu a pochopení. Všichni jsou 

obráceni k svým cestám, každý za svým ziskem, odkudkoli. 

12  "Přijďte! Opatřím víno, opojným nápojem se opojíme. Zítřek bude jako dnešek, velký, 

přebohatý." 

 

Stále jen mluví o požehnání a o prosperitě z víry v Boha. Nezajímají se o druhé, jen o sebe a 

svůj zisk. Každý si jde svoji cestou, bez zájmu o druhé. 

A pak se stane, že někdo spravedlivý je zavřený ve vězení a místo toho, aby zvedli hlas a 

zastali se ho, tak dají na výzvu k modlitbám za toho člověka jen svůj lajk, že s ním cítí, ale 

nezastanou se ho. 

 

Izajáš pokračuje  

Izajáš 57:1  Spravedlivý hyne a není nikoho, kdo by si to bral k srdci. Zbožní muži bývají 

smeteni a nikoho nezajímá, že byl spravedlivý smeten zlem. 

 

Spravedliví jsou pronásledování a ostatní věřící mlčí. Chtěli by od těch pomazaných jejich 

požehnání i modlitby za uzdravení, ale když jsou pronásledování, tak mlčí. 

 

Teď je tu Torben Sondergaard ve vězení. Někteří věřící, kteří dávají Torbena za příklad ,se ho 

nezastanou. Stydí se za něj. Jsou tak podělaní strachy, že ani nezmíní jeho jméno na svém 

facebookovém profilu. Raději tam budou dávat příběhy o své kočce a o svém psu.  

 

Víte, co řekne Ježíš takovým lidem?  
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Matouš 25:31  Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své 

slávy; 

32  a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř 

odděluje ovce od kozlů, 

33  ovce postaví po pravici a kozly po levici. 

34  Tehdy řekne král těm po pravici: `Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které 

je vám připraveno od založení světa. 

35  Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a 

ujali jste se mne, 

36  byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a 

přišli jste za mnou.´ 

37  Tu mu ti spravedliví odpoví: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo 

žíznivého, a dali jsme ti pít? 

38  Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? 

39  Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?´ 

40  Král jim odpoví a řekne jim: `Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých 

nepatrných bratří, mně jste učinili.´ 

41  Potom řekne těm na levici: `Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu 

a jeho andělům! 

42  Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít, 

43  byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem 

nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.´ 

44  Tehdy odpoví i oni: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, 

nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?´ 

45  On jim odpoví: `Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani 

mně jste neučinili.´ 

46  A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života." 

 

Jestliže se věřící nezastanou těch, kdo je vyučují, přinášejí pro ně oběti modliteb i s půsty, 

bojují za jejich dobro, pak je Bůh pošle do pekla. Nejsou hodni Božího království.  

 

Kdo se stydí za Ježíše Krista a Boží služebníky, ten nevejde do Božího království, neboť je 

psáno:  

 

Zjevení Janovo 21:7  Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem. 

8  Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři 

najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt." 

 

Pravá víra se neschovává v podzemí, ale mluví pravdy na veřejnosti. Zbabělost a nevěra je 

stejný hřích jako vražda, cizoložství, lež a modlářství, které skončí v hořícím jezeře. 

 

Co řekneš Pánu Ježíši, když se tě zeptá při soudu. Proč ses nezastal Torbena Sondergaarda, 

když byl ve vězení? Na jedné straně jsi souhlasil s tím, co vyučuje a co koná, ale když byl v 

problému, pak jsi jako vystrašený pes stáhl ocas pod sebe mezi nohy.  

 

Pavel apoštol píše o hrdinech víry. Jen část z toho slova si přečteme. 

 

Židům 11:31  Nevěstka Rachab věřila, a proto přátelsky přijala vyzvědače a nezahynula s 

nevěřícími. 

32  Mám ještě pokračovat? Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeónovi, 

Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích, 
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33  kteří svou vírou dobývali království, uskutečňovali Boží spravedlnost, dosáhli toho, co jim 

bylo zaslíbeno; 

34  zavírali tlamy lvům, krotili plameny ohně, unikali ostří meče, v slabosti nabývali síly, vedli 

si hrdinsky v boji, zaháněli na útěk vojska cizinců; 

35  ženám se jejich mrtví vraceli vzkříšení. Jiní byli mučeni a odmítli se zachránit, protože 

chtěli dosáhnout něčeho lepšího, totiž vzkříšení. 

36  Jiní zakusili výsměch a bičování, ba i okovy a žalář. 

37  Byli kamenováni, mučeni, řezáni pilou, umírali pod ostřím meče. Chodili v ovčích a kozích 

kůžích, trpěli nouzi, zakoušeli útisk a soužení. 

38  Svět jich nebyl hoden, bloudili po pouštích a horách, skrývali se v jeskyních a roklinách 

země. 

39  A ti všichni, ačkoliv osvědčili svou víru, nedočkali se splnění toho, co bylo zaslíbeno, 

40  neboť Bůh, který zamýšlel pro nás něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli cíle bez nás. 

 

Boží království je jen pro odvážné věřící, kteří nezapírají Ježíše Krista a ničí skutky ďáblovy.  

 

Mnohá křesťanská společenství nemají vůbec žádnou víru. Žijí ze zvyku a chtějí stále plout na 

výletní lodi bez problémů. 

Ve světě přitom zuří válka mezi dobrem a zlem, mezi pravdou a lží, mezi spravedlností a 

nepravostí.  

A Pavel apoštol v listu Židům pokračuje. 

 

Židům 12:1  Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, 

který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, 

2  s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, 

která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu. 

3  Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na 

duchu. 

4  Ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev. 

 

Je tu někdo, kdo pro víru byl vězněný, pronásledován, mučen nebo mu vyhrožovali smrtí?  

 

Jsem přesvědčen, že v dnešní změkčilé době ze sta věřících při pronásledování zůstane jeden 

nebo dva věrní. Zbytek odpadne. Tyto zkoušky přijdou na všechny, i na nás, na mě i na tebe. 

Pokud nejsi schopen zastat se někoho, kdo je neoprávněně uvězněn, kdo se zastane tebe, až 

budeš ty v problému? Nikdo. 

 

Bylo za tebe zaplaceno krutou smrtí Ježíše Krista. Tvé spasení nebylo zadarmo a bez oběti.  

 

Pavel apoštol dále píše. 

 

Židům 13:3  Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, 

vždyť i vás může potkat utrpení. 

 

Nemůžeš říkat, mně se to netýká. Torben je nás bratr v Kristu Ježíši a skrze něho Pán přinesl 

lidem občerstvení ve víře a povzbuzení. Nejde jen brát, je třeba také vydávat a obětovat se za 

naše bratry, kteří jsou pronásledováni pro víru v Ježíše Krista.  

Co s tím uděláš, jak se postavíš k této výzvě? Vždycky jako vždycky? Tedy nic nebo se 

opravdu obrátíš a vydáš svůj život Ježíši Kristu i s možným pronásledováním? 

 

Karel Jureček 

 


