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Největší touha, kterou nosí Bůh ve svém srdci je záchrana člověka.  
1Tm 2,3-4 To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a 
poznali pravdu. 

 

2P 3,9 Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si 
nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 

 

J 3,16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, 
ale měl život věčný. 

 
Je napsáno, že když se odehraje tento čin záchrany, když je člověk spasen, raduje se celé nebe. 

L 15,10 Pravím vám, právě tak je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání." 
 

L 15,7 Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než 
nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. 

 
Není radost jen v nebi, je radost i na zemi. Nebeská radost se vylije na zem – radost v srdci zachráněného 
člověka, který prožil smíření s Bohem, jehož život se změnil, získal vztah s Bohem, prožil odpuštění, stal se 
Božím dítětem, ale i radost těch, kteří jsou u toho. 
Myslím, že je to jeden z největších okamžiků v životě křesťana, když může být součástí toho, jak se někdo 
narodí do Božího království.  
Tak jako je úžasným zázrakem narození děťátka, je stejným zázrakem spasení hříšníka.  
Člověk, který se vzdálil Bohu, šel do věčného zahynutí, je zachráněn. Stává se Božím synem (dcerou), Pán 
Ježíš se narodil v jeho srdci, odpustil mu minulost, dal úžasnou a slavnou budoucnost. Je novým stvořením. 

 

2K 5,17 Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 
18 To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili 
tomuto smíření. 

 
A to všechno je z Boha, skrze oběť Pána Ježíše Krista. 
Někteří z Vás minulou neděli přišli ke kříži, a dali svůj život Ježíši. Možná jsou mezi námi jiní, kteří to prožili 
doma, nebo venku v přírodě – Bůh se jich dotknul, oni uviděli svůj hřích, vyznali ho Kristu, přijali odpuštění a 
stali se Božími dětmi.  
Je to vždy slavný okamžik. Je to Boží spasitelný čin. Je to moment, v kterém se změní náš život.  Naše 
současnost i budoucnost. Je to okamžik, který má přesah na věčnost.  
 
Je úžasné být toho součástí. Je to nezapomenutelná zážitek nechat se použít Bohem, a být svědkem nového 
narození člověka. Přeji Vám to každému, abyste to mohli prožít. A nejen jednou. Aby Vám Bůh přivedl do 
cesty lidi, kteří hledají Boha, abyste měli odvahu jim vyprávět o Kristu a byli svědky toho, jak Pánu Ježíši dají 
svůj život. 
 
Podívejme se teď na jedno takové setkání člověka a Boha. 
(příběh Saula – apoštola Pavla) 
 
Sk 9,1 Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům Páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi 
2 a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagógy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, 
kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma. 
3 Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. 
4 Padl na zem a uslyšel hlas: "Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?" 
5 Saul řekl: "Kdo jsi, Pane?" On odpověděl: "Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. 
6 Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat." 
7 Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova; slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. 
8 Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku. 
9 Po tři dny neviděl, nic nejedl a nepil. 
10 V Damašku žil jeden učedník, jménem Ananiáš. Toho Pán ve vidění zavolal: "Ananiáši!" On odpověděl: 
"Zde jsem, Pane." 
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11 Pán mu řekl: "Jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarsu. Právě se 
modlí 
12 a dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl." 
13 Ananiáš odpověděl: "Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v 
Jeruzalémě. 
14 Také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno." 
15 Pán mu však řekl: "Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i 
králům a synům izraelským. 
16 Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno." 
17 Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: "Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán - 
ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým." 
18 Tu jako by mu s očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít. 
19 Pak přijal pokrm a síla se mu vrátila. S damašskými učedníky zůstal Saul několik dní 
20 a hned začal v synagógách kázat, že Ježíš je Syn Boží. 
 
 
Když pročítáte Skutky apoštolů, jste svědky více takovýchto příběhů. 
Skutky 8 – Dvořan Etiopské královny a Filip 
Skutky 9 – Saul a Ananiáš 
Skutky 10 – Kornelius a Petr 
 
Každý z těchto příběhů o spasení člověka je jiný, a přesto mají něco společného. 
Vidíme v nich Boží a lidskou součinnost.  
Jsou věci, které dělá Bůh a věci, které svěřil k vykonání nám lidem.  
 
Jak tomu tedy bylo s obrácením Saula,  
 
BOŽÍ PRÁCE 
Pán Ježíš se Saulovi osobně zjevil. 
Možná řeknete, že to není nic neobvyklého, také jste někteří z Vás něco podobného prožili. Viděli jste ve 
snu, či ve vidění Pána Ježíše, nebo jste slyšeli jeho hlas. Nebo se Vás dotknul svou rukou, a tento dotek si 
dodnes pamatujete.  
 

To co mne fascinuje na setkání Saula s Ježíšem je fakt, jakému člověku se Pán Ježíš zjevil.  
Saul byl inteligentní mladý muž, měl výborné vzdělání, dobré postavení a ve své době byl známý tím, že 
pronásledoval křesťany a Ježíši se vysmíval. V pronásledování křesťanů byl velice aktivní.  

Sk 8,3 Saul se však snažil církev zničit: pátral dům od domu, zatýkal muže i ženy a dával je do žaláře. 
 
Schvaloval dokonce i jejich smrt (Štěpán). A možná nejen schvaloval, ale k zabíjení křesťanů pravděpodobně 
dával povolení. Kam přišel, tam zavládl strach. Byl vynalézavý v jejich odhalování, a nekompromisní vůči 
každému, kdo se přiznal k Ježíši. 
Úhlavní nepřítel právě vzniklé církve. Nezáleželo mu na tom, co se s těmi lidmi stane, pro něj to byli zrádci 
samotného Boha. A tak kdykoliv někoho chytil a nechal zavřít, měl dobrý pocit – sloužil tím Hospodinu. 
Očistil Boží jméno. Nechápal, že tím, že pronásleduje křesťany, pronásleduje samotného Božího Syna, 
Mesiáše, Pána Ježíš Krista. Nedošlo mu, že se staví proti samotnému Hospodinu.  
 
Nevím, měli byste s takovým člověkem soucit? Podali byste mu ruku? Byli byste ochotni se s ním setkat a 
hovořit? Obdivovali byste ho, nebo zatratili? Myslím, že to druhé. 
 
Ale Boží pohled na Saula byl úplně jiný.  
Bůh ho miloval, a bolelo ho, že ve své naivitě a falešném přesvědčení ničil to, co vybudoval sám Bůh.  
A protože byl Saul zaslepený a tvrdohlavý, rozhodl se Pán Ježíš pro zvláštní způsob jak tohoto člověka 
změnit. 
Když jel do Damašku – s cílem likvidovat křesťany, před branami města ho zastavil.  
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Sk 9,3 Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. 
4 Padl na zem a uslyšel hlas: "Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?" 
5 Saul řekl: "Kdo jsi, Pane?" On odpověděl: "Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. 
6 Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat." 
7 Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova; slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. 
8 Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku. 
9 Po tři dny neviděl, nic nejedl a nepil. 

 
 

 Boží milost – nezáleží na tom, kdo jsi, nebo co jsi udělal, Pán Ježíš tě touží zachránit. Zemřel pro tebe, a 
chce, aby jeho oběť nebyla zbytečná. 

 Bůh ví, jak najít cestu k tvému srdci. Saul potřeboval prožít naprosté zastavení, potřeboval tři dny 
slepoty, aby mohl duchovně prohlédnout. Potřeboval slyšet Boží hlas. 

 
 
Ale Bůh se rozhodl, že v tomto procesu spásy člověka si chce použít lidi. Ty, kteří mu patří. Tebe a mne. 
Proč, to nevím?  
Když se dívám zpátky na svůj život, a vidím, jak jsem nedokonalý, nespolehlivý, kolikrát mi schází odvaha, 
jak jsem bez soucitu s lidmi, jak posuzuji a často i odsuzuji, jak jsem nechápavý, když mi Bůh něco říká – 
nechápu, proč si Bůh vybral mne. 
Vy jste na tom možná lepší než já. 
Proč to Bůh nesvěřil andělům, ale svěřil nést evangelium, informace o Ježíši a jeho spasení lidem? 
Nevím, možná proto, že nás miluje a chce, abychom měli podíl na záchraně životů lidí.  

 Možná chce, abychom zahlédli kousek slávy a radosti, která je v nebi, když je člověk zachráněn pro 
věčnost. 

 Možná nás chce naučit důvěřovat jemu, jeho zaslíbením. 
 Možná proto, že nás bere jako spolupracovníky, jako partnery (ne jako zaměstnance, nebo otroky). 

Jsme přeci jeho synové, jsme spolumajiteli nebe. Hovoří o nás jako o svých dědicích.  
 
V každém případě mne tato Boží velkorysost, důvěra, kterou do nás vložil, naprosto zahanbuje. 
Cítím se neschopný, neužitečný, ale Bůh říká: neboj se, budu tvými ústy, povedu tě, dám ti moudrost, jen mi 
buď k dispozici. 
A tak díky Boží milosti, díky tomu, že si nás vybral, abychom byli jeho spolupracovníky při záchraně lidí, 
smíme být u toho, když se setkává nebe a zem. Když se prolamuje Boží království do životů lidí, když světlo 
světa zažene tmu lidského srdce, když naděje a láska prozáří lidské obličeje. 
Smíme být u toho, když se hříšník stává Božím dítětem. Když se ztracený syn vrací domů a setkává se 
s Otcem. 
Smíme prožívat radost nebe, Boží slávu, narození do Božího království. 
 
Ale stejně jako Ananiáš v našem příběhu se musíme potýkat se spoustou věcí. 
 

1. STRACH 
Ananiáš měl strach. Saul pronásleduje křesťany, i sem přišel zatýkat, a já mám jít k němu? To je, 
Bože rozsudek smrti. Věřím, že máš moc, ale zároveň mám pochybnosti, za mne před tímto mužem 
zachráníš. 
Máš moc změnit lidské životy, sám jsem to poznal – na sobě, i při druhých, ale obávám se, že Saul 
zašel příliš daleko, a jeho srdce je tak tvrdé, že s ním už nejde nic udělat. 
Takto mluví často moje mysl. Mám strach jít za druhým člověkem, a říci mu: Posílá mne k tobě Ježíš. 
Co když mne odmítne? 
Budu se s ním modlit, a co když se nic nestane? 
Budu mu vyprávět o Ježíše, ale co když to nepochopí? Co když se mi (a tím i Ježíši) vysměje? 
Je mnoho STRACHŮ, které nás svazují, a které nám říkají: to není pro tebe. Ty na to nemáš víru, je 
to vůbec hlas Ježíšův, který ti říká: běž? 
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Ananiáš je pro mě vzorem poslušnosti a důvěry. 
Má strach, má spoustu otázek, ale když mu Ježíš řekne: běž, tak jde. 
Důvěřuje svému Pánu, Ježíši. 
 
Všimněme si, kdy ho pověřil Pán tímto úkolem?, Kdy mu svěřil toto poslání? 
Nebylo to v okamžiku, kdy se postil a modlil. Prostě najednou z ničeho nic, uprostřed normálního 
dne uslyší své jméno. A On ví, kdo ho volá. Ví, že je to Pán Ježíš. 
Odpoví: „Zde jsem, Pane“. 
Zná hlas svého Pána.  

J 10,3 … ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. 
 J 10,4 … kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. 

   
K Petrovi při modlitbě a meditaci promluvil Pán… 
Filipovi řekne anděl (nevíme kdy a kde – asi také v běžný okamžik dne)… 
 
Ananiášova odpověď: Zde jsem, Pane. Připraven k činu. 
Ano, když se dozví co má udělat, mást arch, má pochybnosti, ale slova Pána Ježíš rozptýlí jeho 
obavy a jde. A o to jde i při nás. Pokud máme Boží pokyn, pak se jedná o čas, místo, osobu a 
okamžik, který připravil Bůh. Obavy, strach může jít stranou, protože Bůh už začal jednat, 
zodpovědnost leží na něm, my jsme nástroji, Bůh nás uznal za vhodné zažít kus Boží slávy. 
 
 
 

2. PŘEDSUDKY 
Ananiáš nemá předsudky, i když by jich mohl mít plnou mysl. Ale Pán Ježíš mu řekl:  

Sk 9,15-16  Pán mu však řekl: "Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé 
jméno národům i králům a synům izraelským. Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé 
jméno." 

A postoj Ananiáše k Saulovi se změnil. Jestliže ho Bůh povolal, pak je můj bratr. Bez ohledu na to, co 
bylo, bez ohledu na to, co si myslím já. 
Pán Ježíš ho přijal, proto je můj bratr. Ne pro sympatie, či antipatie, které k němu cítím. Ne proto co 
udělal, či neudělal, co znamená, nebo neznamená, je můj bratr na základě přijetí Ježíšem. 
Ježíš přijal mne, přijal i jeho, jsme tedy bratři v Kristu. 
Přichází k Saulovi, vkládá na něj své ruce a říká mu:  

17 Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: "Saule, můj bratře, posílá mě 
k tobě Pán - ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem 
svatým." 

Žádný odstup, nedává mu najevo: jsi nepřítel, pronásleduješ církve, udělal jsi mnoho zlého (to vše 
řekl Ananiáš Ježíši, tak je to správné, Ježíši je třeba říci vše, co si myslíme své obavy, křivdy atd). 
Ale na Saula vkládá ruce. Dotýká se ho, a oslovuje ho BRATŘE. 
Když se nad ním smiloval Ježíš, kdo jsem já, abych nechal přetrvávat předsudky ve svém srdci. 
Abych mu dával najevo něco negativního. 
Přijímám Tě jako bratra, pro Ježíšovo odpuštění! 
 
To je něco velikého, co se děje v této místnosti. 
Smíření, odpuštění, bratrství v Ježíši. 
Kolik máme předsudků jeden k druhému. Ale jestliže je v našem srdci Kristus, všechny předsudky 
padají. Minulost je pryč, je zde přítomnost a budoucnost, a obé patří Bohu. 
Jak jsme jiní (v politických názorech, v postoji k práci, zaměstnání, ve výchově dětí, ve vztahu ke 
sportu, přírodě, hudbě, umění, technice), dokonce i v prožívání Boží přítomnosti, v duchovních 
projevech… 
A to vše by nás mohlo rozdělovat.  
Ale v Kristu jsme jedno – bratři. 
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Dokážeme se navzájem obejmout tak, jako objal Ananiáš Pavla. 
 
A žehná mu.  

"Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán - ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys 
opět viděl a byl naplněn Duchem svatým." 

Dává mu zaslíbení, zjevuje Boží vůli: Bůh chce, abys viděl a byl naplněn Duchem svatým. 
 
V tu chvíli spadají z jeho očí šlupiny, vidí, je naplněn Duchem svatým, nechává se pokřtít, a za chvíli 
ho vidíme, jak v synagoze všem káže o Kristu. 
 
To je zázrak Boží milosti, kterého se smí účastnit Ananiáš díky své poslušnosti a ochotě jít, kam ho 
Bůh posílá. 
 
 
 
Jsem ochoten, připraven slyšet Ježíš? 
Pak i já mohu prožít podobný zázrak 
 
 
 

MODLITEBNÍ CHVÍLE 
Ztišme se před Pánem Ježíšem, a ptejme se: 
Pane Ježíši, chceš i mne poslat za nějakým člověkem, který tě hledá? 
Pokud ano, prosím ukaž mi, kdo to je. 
Prosím Tě, zbav mne strachu a předsudků, a dej mi odvahu jít za ním, povědět mu o Ježíši, vložit na něj ruce 
a modlit se, ať Tvá krev očistí jeho hříchy, ať ho naplníš Duchem svatým a přijmeš jako své dítě. 
 
Možná dnes, možná v příštím týdnu, možná v příštím měsíci… 
Až uslyším tvůj hlas, jsem ochoten říci: „Zde jsem, Pane“ a jít. 
 
 
 
8.10.2013, úterý 
Kladenská nemocnice, chirurgické oddělení, 2. Patro, pokoj č. 36 
Křest Jaroslava Kuchty 

 
 
 
 
 
 
 


