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Buď realistou, ne snílkem  
 

Žijeme na zemi v těle a máme duchovní, duševní i tělesné potřeby.  

Člověk není jen tělo, ale duch žijící v těle.  Pán Ježíš řekl ďáblovi, který ho pokoušel, že člověk 

není živ jenom chlebem, ale každým slovem, který vychází z Božích úst.  

 

Matouš 4:3  Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou 

chleby." 

4  On však odpověděl: "Je psáno: `Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které 

vychází z Božích úst.´" 

 

      Realita života je duchovní, duševní i fyzická. Věřící musí být realisté, ne snílci. Boží slovo 

nemluví jen o požehnáních, ale o nápravě, kázni, sebezapření a návratu k Bohu celým srdcem. 

Jestliže tuto touhu věřící v sobě nemá, pak nedostane od Boha žádnou duchovní sílu, ani 

duchovní život a žije jen tělesně na psychické úrovni. V Bibli je více výzev k pokání, než k 

oslavování života na zemi. Bůh tuto zemi proklel a nehodlá své rozhodnutí změnit. Proto musí 

tato původní země zaniknout a je připraveno nové nebe a nová země, ve které bude 

spravedlnost. Zkažené věci se nedají opravovat, tak jako zkažené ovoce nejde změnit na dobré. 

Musí se jen vyhodit. My žijeme ve zkažené zemi, která je Bohem odsouzena k zániku. Není tu 

co napravovat. Pouze člověk dostal naději, aby se z tohoto zkaženého světa vymanil a nechal se 

Bohem proměnit k Boží podobě. Pak z takovýchto proměněných lidí vznikne nový Boží národ. 

        Musíš se na tento svět dívat jako na něco přežitého, odsouzeného samotným Bohem.  

Co jedni lidé vytvoří, to jim druzí lidé ve válce zničí. Vytvořit šťastný svět a blahobyt bez Boha 

je iluze a fantazie. Nic takového se nedá realizovat, pokud na zemi bude vládnout bůh tohoto 

světa - satan a lidé ho budou poslouchat. Lidé ze světa nechápou, co je skutečné zlo a neumí 

rozlišovat mezi dobrem a zlem 

 

1 Korintským 2:14  Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu 

bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem. 

15  Člověk obdařený Duchem je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně 

posouzen. 

 

Člověk bez Boha není schopen vykonávat spravedlivý soud, nedokáže ani rozlišit mezi dobrem 

a zlem. Král Šalomoun prosil Boha o moudrost, aby mohl rozlišovat mezi dobrem a zlem a Bůh 

mu dal tuto moudrost. My ji dostáváme skrze víru v Ježíše Krista po naplnění Duchem svatým. 

Kdo chodí v Duchu svatém tuto schopnost má, kdo chodí podle těla - tělesný člověk tuto 

schopnost nemá.  

 

Izajáš 5:20  Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za 

tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké! 

21  Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a rozumní sami před sebou. 

 

Velký problém nastane, když bezbožný člověk začne posuzovat podle svých představ, co je 

správné a co ne. Pak vidíme, že někteří prohlásí homosexualitu nebo manželství pro 

stejnopohlavní páry za dobré. Zlo nazývají dobrem. Pokřivený a zkažený lidský charakter lne 

ke zlému a nerozumí právu, spravedlnosti, ani tomu, co je dobré a co zlé. 

To, co oni považuji za dobré, Bůh považuje za zlé a naopak. Rozhodující je Boží názor, ne 

lidský názor. Bůh bude soudit lidi podle svých pravidel a podle své pravdy.  

Není proto rozhodující, co uznávají za dobré nebo zlé lidé v tomto světě, ale co uznává za 

dobré nebo zlé Bůh. 
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        Bůh je láska a absolutní dobro, je spravedlivý, laskavý, milosrdný. Proto každý, kdo se 

obrátí k Pánu Ježíši Kristu, se nesmí poměřovat s lidmi a hodnotit svůj život podle toho, jak žijí 

jiní lidé, ale podle toho, co říká Bůh. Někteří argumentují, že nejsou až tak zlí, když vidí, že ve 

světě jsou ještě horší lidé než jsou oni. To jim ale při soudu nepomůže k záchraně. Měli se 

poměřovat podle Božích požadavků na dobrý život, ne podle chování lidí.  

 

       Kdo je poctivý a pravdivý sám k sobě, přijme to, že musí po svém obrácení úplně 

přehodnotit svůj dosavadní život a posuzovat své jednání, chování i mluvení podle Božích 

pravd, podle Božího slova. Někteří věřící se nechtějí rozloučit se svým starým já, se svým 

egem. Mnozí se nemění ve svém charakteru, ani ve svém myšlení proto, že si ponechávají 

světské myšlení a starý způsob života. Nedošlo u nich ke znovuzrození z Božího ducha. 

 

Učedníci se ptali Ježíše, kdo může být zachráněn a Pán jim odpověděl. 

 

Marek 10:23  Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl jim: "Jak těžko vejdou do Božího 

království ti, kdo mají bohatství!" 

24  Učedníky ta slova zarazila. Ježíš jim ještě jednou řekl: "Dítky, jak těžké je vejít do 

království Božího! 

25  Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království." 

26  Ještě více se zhrozili a říkali si: "Kdo tedy může být spasen?" 

27  Ježíš na ně pohleděl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné 

všecko." 

28  Tu se Petr ozval: "Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou." 

29  Ježíš jim řekl: "Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry 

nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole pro mne a pro evangelium, 

30  aby nyní, v tomto čase, nedostal spolu s pronásledováním stokrát více domů, bratří, sester, 

matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný. 

31  Mnozí první budou poslední a poslední první." 

 

Pán upozornil na jeden z mnoha problémů, které lidé řeší - bohatství na zemi. Bohatý mladík 

dodržoval Mojžíšův zákon, ale nebyl schopen se zříci svého bohatství pro Boží království. A 

tehdy se učedníci zhrozili toho, jestli je vůbec možné, aby někdo vešel z vlastní síly do Božího 

království.  A tehdy jim Ježíš řekl, že člověk bez Boží pomoci tam není schopen vstoupit - u 

lidí je to nemožné, u Boha je možné všechno. Někdy brání víře v Ježíše Krista bohatství, 

peníze, jindy lidská sláva, jindy touha po moci a slávě v tomto světě. Pro někoho může být 

překážkou jeho vlastní rodina, bratři, sestry nebo děti. Milují více tento svět než Pána Ježíše 

Krista a proto nemohou vejít do Božího království.  

 

Buď realista, ne snílek. Musíš pochopit, že život je skutečný teprve tehdy, když žiješ v souladu 

s Bohem a jeho vůlí. Jinak žiješ v iluzi jako ve snu, v zastření a podvodu, dezinformacích a lži. 

 

2 Korintským 3:15  A tak až podnes, když se čte Mojžíš, leží na jejich srdci závoj. 

16  Avšak `když se obrátí k Pánu, je závoj odstraněn´. 

17  Duch je tím Pánem, kde je Duch Páně, tam je svoboda. 

18  Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho 

obrazu ve stále větší slávě - to vše mocí Ducha Páně. 

 

Toto slovo hovoří o tom, že na srdcích lidí je závoj nepoznání a nevědomosti. Strnulé myšlení a 

neschopnost vidět realitu života a smrti. Teprve když se obrátíme k Pánu, pak je tento duchovní 

závoj odstraněn. To se stane každému člověku, který se opravdově z celého srdce obrátí k Pánu 

Ježíši Kristu a uvěří v Něj. Prožije znovuzrození a závoj nepoznání a nevědomosti je v té chvíli 
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odstraněn.  Začneš žít reálný život. Ne ve snu, ne v představách, ne ve snění, ale v Boží realitě, 

v Jeho přítomnosti a pod Jeho ochranou.  

 

To přeji všem, kteří uvěřili, aby vyšli z iluze tohoto světa a přešli k realitě do Božího světa.  

Skutečný život po fyzické smrti je reálnější a pravdivější než tento život na zemi. 

       Víra v Ježíše Krista vzniká tvým rozhodnutím. Rozhoduješ se na základě své svobodné 

vůle věřit na základě svědectví Ducha svatého, který ti zjeví živého Ježíše Krista. 

Každý může věřit. Kdo upřímně hledá pravdu, pak se mu Bůh dá poznat.  

 
Židům 10:38  Avšak můj spravedlivý - říká Bůh - bude žít, protože uvěřil. Kdo by však odpadl, 
v tom nenajdu zalíbení.´ 
39  Ale my přece nepatříme k těm, kdo odpadají a zahynou, nýbrž k těm, kdo věří a dosáhnou 
života. 
 
Židům 11:6  Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že 
Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. 
 

Karel Jureček 

 

 


