
 

 

Lekce 8: Správná očekávání 

 

Ježíš byl nejgeniálnější učitel, jaký kdy žil. Rychlý pohled do 3. kapitoly Markova evangelia nám 

přesto připomene, že: 

 

• Čelní představitelé lidu ho chtěli zabít (v. 6). 

• Veřejnost měla často větší zájem o jeho zázraky než o učení (v. 9-10). 

• Jeden z jeho následovníků ho měl nakonec zradit (v. 19). 

• Jeho vlastní rodina ho považovala za pomateného (v. 21). 

• Mnoho náboženských vůdců si myslelo, že je zlý (v. 22). 

 

Ježíš však ani přes všechen tento tlak neuhnul z vytyčeného kurzu, ani své poselství nezačal 

„ředit“. I nadále učil: „V mnoha takových podobenstvích k nim mluvil, tak jak mohli rozumět.“ 

(Marek 4,33) 

 

I my budeme čelit tlaku úplně změnit, či alespoň náš přístup otupit. Proč bychom měli vytrvale 

učit Boží slovo lidi, kteří na pohled nenaslouchají, nebo se přímo staví proti nám? 

 

Ježíš nám dává odpověď v Markovi 4: Boží slovo přináší dramatické výsledky (v. 8, 20, 32).  

Začíná však tím, že nás upozorňuje, že máme očekávat zklamání a zdržení. 

 

OČEKÁVEJTE ZKLAMÁNÍ 

 

➢ Přečtěte si Marka 4,1-8; 14-20. 

 

Zrno (kterým je „slovo“, jak Ježíš vysvětluje ve 14. verši) může spadnout do míst, kde 

nepřinese užitek:  

 

• Podél cesty (v. 15) 

• Na skálu (v. 16) 

• Do trní (v. 18) 



 

 

Určitě se najdou lidé, kteří nám udělají radost tím, že první týden přijdou, ale pak už se 

neobjeví. Budou lidé, kteří se v 7. týdnu s radostí oddají Bohu, ale kvůli tlaku rodiny se krátce 

nato rozhodnou, že jim to nestojí za tu námahu. Pak se najdou lidé, kteří budou poctivě chodit 

na všechna setkání, ale na konci kurzu dojdou k závěru, že jejich materiální statky jsou pro ně 

cennější než všechno, co slyšeli. 

 

Může být velikým zklamáním, když uvidíte účastníky, kteří napohled reagují na poselství 

evangelia, ale pak nezačnou vykazovat známky trvalé změny. Ježíš nás ale upozorňuje, že 

bychom něco takového měli očekávat. 

 

OČEKÁVEJTE ZDRŽENÍ  

 

➢ Přečtěte si Marka 4,26-29. 

 

Ježíš používá obraz zrna z dobrého důvodu: aby zrno vzešlo, chce to čas. 

 

Farmář musí být trpělivý: „Ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví 

jak“ (Marek 4,27). Musí věřit, že zrno vzejde, ačkoli se může zdát, že se nic moc neděje.  

 

Žijeme ve společnosti, která chce mít všechno hned – známe instantní potraviny, okamžitý 

přístup k informacím, úvěr bez čekání – a může se stát, že budeme očekávat, že účastníci 

okamžitě navážou vztah s Bohem. Zdržení ovšem patří k naší práci stejně tak jako k té 

farmářské. Musíme být připraveni zůstat po skončení kurzu v kontaktu s účastníky po celé 

týdny, měsíce a možná i roky. 

 

Setkáme se s lidmi, kteří budou na první pohled souhlasit se vším, co se v kurzu dozvědí. 

Rozhodnete se, že se s nimi budete pravidelně scházet, a o rok později budou stále souhlasit 

se vším, co slyší. Ale stále nebudou křesťany. 

 

Určitě vám bude občas docházet trpělivost a budete v pokušení to vzdát. Musíme ale nadále 

zasévat slovo do životů lidí, věřit v jeho moc a pamatovat na to, že Boží představa o čase se 

od té naší velice liší. 



 

OČEKÁVEJTE DRAMATICKÉ VÝSLEDKY 

 

➢ Přečtěte si Marka 4,30-32. 

 

Bez ohledu na nevyhnutelná zklamání a zdržení je i tak dobrý důvod pokračovat a nadále 

zasévat Boží slovo do lidských životů, jak to říkal a dělal Ježíš: „… ale když je zaseto, vzejde, 

přerůstá všechny byliny a vyhání tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jejich stínu“ (Marek 

4,32). I malinké semínko – jako semínko hořčice – může přinést dramatické výsledky. 

 

Někteří lidé budou týden co týden přicházet se stále stejnými těžkými otázkami. Pak najednou 

někdo z nich další týden přijde a řekne vám, že se stal křesťanem. O rok později se zapojí 

do různých služeb ostatním a poroste v poznání Ježíše, a o pár měsíců později se stane 

vedoucím kurzu Objevování křesťanství. 

 

Jak říká Ježíš v Markovi 4,20, budou lidé, kteří uslyší slovo, přijmou ho a pak začnou „přinášet 

úrodu – třicetinásobnou i šedesátinásobnou i stonásobnou“. 

 

Je velkým povzbuzením, když si vzpomenete na to, že moc změnit životy nespočívá v naší 

výřečnosti – spočívá v Božím slově. I když zažijeme různá zklamání a zpoždění a budeme muset 

čelit nejrůznějším situacím, musíme dál věrně kázat Boží slovo. 

 

 


