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Bděte 
Marek 13,28 Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že léto je blízko. 
29 Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi. 
30 Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všecko stane. 
31 Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. 
32 O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec. 
33 Mějte se na pozoru, neboť nevíte, kdy ten čas přijde. 
34 Jako člověk, který je na cestách: než opustil svůj dům, dal každému služebníku odpovědnost za jeho 
práci a vrátnému nařídil, aby bděl. 
35 Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno; 
36 aby vás nenalezl spící, až znenadání přijde. 
37 Co vám říkám, říkám všem: Bděte!" 
 
 
Muniční sklad 
velitel, který chtěl vojáky načapat, lezl přes plot, spustili salvu…. 
nakonec dostali pochvalu, že byli ostražití, bdělí. 
 
Dnes není vojenská služba povinná, mladí lidé toto prostředí znají spíš z filmů, (realita ale byla trochu 
odlišná), ale např. řidič – (řidičský průkaz má téměř každý) 
za volantem se nesmí usnout, je potřeba být pozorný, bdít, jinak hrozí neštěstí, smrt. 
 
To má na mysli Pán Ježíš, když znovu a znovu opakuje svým učedníků výzvu – bděte. 
Je zde nebezpečí – duchovní smrt. 
 
ADVENT – příchod 
PJ přijde, nevíme kdy (jako zloděj v noci) 
BDI, abys byl připraven ho přivítat a jít s ním. 
Jeremiáš říká o době, kdy všichni budou říkat: pokoj, pokoj, ale žádný pokoj nebude. 
Klídek, je to v pohodě, ale nebude, protože vládne bezpráví, hřích… 
 
 
1. BLAHOBYT 

bohatý mladík, bohatství, majetek mu zabránil v následování Ježíše 
srdce je tam, kde je náš poklad 
Když se nám dobře daří, vše vychází, máme úspěch, je před námi spousta možností,  
plánujeme, máme veliké vize, a to vše nás může pohltit. 
Je to v pořádku. Bůh do nás vložil kreativitu, jsme mu podobní… 
Ale vše, co plánujeme, by mělo provázet vědomí, že tou největší a nejsmělejší vizí je BÝT S JEŽÍŠEM!  
 
 
 

2. STAROSTI 
soustředíme se na problémy. Někdo začne panikařit, jiný se přinutí reálně přemýšlet a hledat řešení, 
ale ať už máme jakýkoliv postoj, starosti dusí náš pohled kupředu. Starosti udusí očekávání na 
Ježíšův příchod. 

Mt 13,22 U koho bylo zaseto do trní, to je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti a vábivost 
majetku slovo udusí, a zůstane bez úrody. 

 
3. NUDA 

všednost, každodenní rutina, jednotvárnost je dalším nebezpečím, které potlačují bdělost 
Život utíká mezi prsty, nic se neděje, vše stále stejné, den jako přes kopírák… - to vše nás uspí. 
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Potřebujeme nový pohled, nový impuls, nové zjevení… 
 
Bohatství  a úspěch – nic s sebou z této země nevezmeme. 

Jb 1,21 a pravil (Jób): "Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. 
Hledat bohatství, které přesahuje až na věčnost, duchovní bohatství 
poklad, který neztrácí hodnotu… 
Investovat do komodit, které neztratí hodnotu! 
 
 
Starosti 
naučit se své starosti vkládat na Ježíše 
žít s vědomím, že vyhlížíme novou zem a nové nebe, kde nebudou starosti, slzy, dokonce ani smrt… 

Zj 21,2 A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta 
ozdobená pro svého ženicha. 
3 A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: "Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a 
oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, 
4 a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co 
bylo, pominulo." 
5 Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, všecko tvořím nové." A řekl: "Napiš: Tato slova jsou věrná a 
pravá." 
6 A dodal: "Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít 
zadarmo z pramene vody živé. 
7 Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem. 

starosti byly a budou, dokud žijeme na této zemi, nenechme se jimi pohltit, ale vezměme je jako výzvu, 
protože i ze starostí se můžeme něco naučit. Pokud se k nim správně postavíme, vedou nás blíž k Bohu, 
k modlitbám, k pokoře a k očekávání na Boží pomoc. 
 
Jeden známý kazatel a spisovatel napsal knihu o tom, jak překonat starosti a strach. 
Jednou šel městem a potkal ho neznámý člověk. Oslovil ho, celý nadšený, pane znám Vaši knihu!  
Posílá Vás ke mně snad samo nebe – já mám tolik starostí, že se pod nimi hroutím, určitě mi pomůžete, a 
vychrlil na něj, co vše ho trápí a s čím si neví rady. 
Kazatel ho chvíli poslouchal, ale protože věděl, že seznam problémů tohoto člověka je nekonečný, 
zastavil ho a říká mu: a chtěl byste, abych vám pomohl zbavit se některých těchto problémů. 
Jistě, ano, proto Vám je říkám… 
Víte, já jsem byl zrovna teď na setkání, kde bylo víc jak 10.000 lidí, a nikdo z nich neměl ani jeden 
problém, ani jednu starost.  
To bych chtěl, vezmete mne tam? Kde to je, hned tam běžím. Prozradíte mi to? 
Jistě, byl jsem na hřbitově, na západní straně města… 
Pane, pokud žijeme, budeme mít starosti. Pokud se ráno probudíte a nebudete mít žádnou starost, pak 
jste mrtvý! Buďte vděčný Bohu za vaše starosti, jen je neneste životem sám. Naučte se je vkládat na 
Ježíše. A když si vzpomenete na těch 10.000 bezstarostných na hřbitově, možná si řeknete: Bože, prosím 
dej mi nějakou starost, ať vím, že žiji! 
 
 
Jednotvárnost života 
může pramenit z nudné každodenní práce, která podle nás nemá žádný smysl. 
Ale Bible nám ukazuje na nový pohled: 

1K 10,31 Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží. 
I ta nejvšednější, nejnudnější práce, se může stát bohoslužbou, oslavou Boha. 
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Výzva „BDĚTE“, patří všem! 
 

Marek 13,37 Co vám říkám, říkám všem: Bděte!" 
celé církvi, každému Božímu dítěti… mě i tobě 
Učedníci jdou s Ježíšem do Getsemanské zahrady, možná podvědomě tuší, že se něco stane, vždyť jejich 
Mistr v posledních dnech tak zvláštně mluví – o utrpení, zradě a smrti… 

Mt 26,38 Tehdy jim řekl: "Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou!" 
Ale oni usnuli. Přemohla je únava. Nepochopili vážnost situace.  
 
Copak my jsme jiní?  
Proto je výzva Pána Ježíš tak naléhavá: co vám říkám, říkám všem – BDĚTE! 
Na spánek učedníků Pán Ježíš reaguje výzvou: 

Mt 26,41 Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé." 
 
A podobně když pročítáme listy apoštola Pavla, kdykoliv zazní výzva k bdělosti, vždy je spojena 
s modlitbami. 

Ef 6,18 V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se 
přimlouvejte za všechny bratry i za mne, 
 

Ko 4,2 V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu. 
 
 
Závěr 
Pán Ježíš není jako důstojník, o kterém jsem hovořil na začátku. Nejde mu o to, aby nás nachytal… 
Pánu Ježíši naopak jde o to, abychom byli připraveni na jeho příchod. 
Proto nám dal Ducha svatého, proto nás vybízí k modlitbám, proto nám připomíná: jste zde jen nechvíli, 
nezabydlete se na zemi, jako byste tam měli žít věčně! 
Země je krásná, vždyť jsem ji stvořil, ale mám připravené něco ještě krásnějšího, až přijdu, abych vás tam 
vzal, buďte připraveni! 
Výzva Pána Ježíše: BDĚTE, není hrozbou, ani zastrašováním, ale zaslíbením! Čeká Vás něco krásného, tak 
to nezaspěte! 
 
Začínal jsem vojnou, budu s ní i končit. 
Když se začal blížit konec vojny, nemohli jsme se dočkat. 
Každý voják si obstaral krejčovský metr, který slavnostně připravoval a zdobil na výjimečný den. Ten 
nastal 150 dnů před odchodem do civilu. Tolik centimetrů, políček krejčovský metr má. 
Od toho dne začalo střihání, každý den večer jsme ustřihli jeden centimetr… 
Metr měl každý voják v kapse, neodloučil se od něj ani ve spánku Bylo by potupou o něj přijít. 
A každý mladý voják měl za svou povinnost vědět „za kolik to mazák má“ – tedy kolik dnů mu zbývá do 
civilu! I kdybyste ho probudili ve tři ráno, věděl: mám to za 128, za 56, za 4… 
JDU DOMŮ! 
 
My křesťané metr nestřiháme, protože neznáme datum, nevíme den ani hodinu, kdy Pán Ježíš přijde. 
Ale víme, že přijde! 
A proto máme sbalenou, jsme připraveni. 
Protože se těšíme domů! 
 
Je mým domovem NEBE? 
Pokud no, pak výzva BDĚTE, rezonuje s mým srdcem. 
Pokud ne, pak se mohu jen křečovitě držet, říkat si: neusni, neusni, neusni…ale stejně zdřímnu! A pak mi 
hrozí nebezpečí, že příchod Pána Ježíše zaspím. 
 
Pokud je mým domovem nebe, pokud si jako Abraham uvědomuji, že tady na zemi jsem jen poutníkem, 
někdy nadšeným z toho co vidím, koho potkávám, co prožívám, jindy unavený a vyčerpaný… 
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pak pro mne výzva „BDĚTE“ voní nadějí, domovem, vysvobozením, odpočinutím. 
 
Žd 11,8 Abraham věřil, a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl; a 
vydal se na cestu, ačkoli nevěděl, kam jde. 
9 Věřil, a proto žil v zemi zaslíbené jako cizinec, bydlil ve stanech s Izákem a Jákobem, pro které platilo 
totéž zaslíbení, 
10 a upínal naději k městu s pevnými základy, jehož stavitelem a tvůrcem je sám Bůh. 
 
Žil v zemi zaslíbené – ale nezabydlil se tam, „bydlel ve stanech“, protože i když to byla zaslíbená zem,  
oplývající mlékem a medem, pořád to byla jen „zem“… 
Zem pokažená lidským hříchem. 
A Abraham vyhlížel něco většího – město s pevnými základy, město, jehož stavitelem a tvůrcem je sám 
Bůh. 
Město, kde nebude potřeba svitu slunce, ani měsíce, protože světlem tam bude Beránek. 

Zj 21,23 To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho 
světlem je Beránek. 

 
Zj 22,3 A nebude tam nic proklatého. Bude tam trůn Boží a Beránkův; jeho služebníci mu budou sloužit, 
4 budou hledět na jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno. 
5 Noci tam již nebude a nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť Pán Bůh bude jejich 
světlem a budou s ním kralovat na věky věků. 
 
Toto město vyhlížel Abraham, a proto i když žil plnohodnotný život na zemi, dokonce v zemi darované 
Bohem, v zemi zaslíbené, nezabydlel se tam na věky, ale stále vyhlížel to nové, co pro něj připravil Bůh. 
 
Někdy si myslíme, že bychom o něco přišli, když se zaměříme na věčnost. Ale není to tak, protože to co 
Bůh připravil je daleko krásnější, slavnější, velkolepější, než to, co máme zde. 

1K 2,9 Ale jak je psáno: 'Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil 
Bůh těm, kdo ho milují.' 

 
A pokud si toto uvědomíme, pak výzva bděte,  pro nás není další věcí, na kterou nesmíme zapomenout, 
a kterou musíme dodržet, ale stává se pro nás přirozeným životním postojem. 
 
Když při čtení Bible narazíme na oddíl, který hovoří o příchodu Pána Ježíše, naše srdce se radostně 
rozbuší, a z úst nám spontánně zazní zvolání: “ Amen, přijď, Pane Ježíši!“ 
 
 

Iz 60,5 Až to spatříš, rozzáříš se, tvé ustrašené srdce se radostně rozbuší… 
 
 
Zj 22,17 A Duch i nevěsta praví: "Přijď!" A kdokoli to slyší, ať řekne: "Přijď!" Kdo žízní, ať přistoupí; 
kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. 
20 Ten, od něhož je to svědectví, praví: "Ano, přijdu brzo." Amen, přijď, Pane Ježíši! 

 
 


