
1. den: Změna smýšlení 

7. 3. 2021 
Co znamená změnit smýšlení? 

Sk 9,1-20 

Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům Páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi 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.  
Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas:                    
„Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? “ Saul řekl: „Kdo jsi, Pane?“ On odpověděl: „Já jsem Ježíš, kterého                 
ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat.“ Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a                    
nebyli schopni slova; slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl.                  
Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku. Po tři dny neviděl, nic nejedl a nepil.  
V Damašku žil jeden učedník, jménem Ananiáš. Toho Pán ve vidění zavolal: „Ananiáši!“ On odpověděl:               
„Zde jsem, Pane.“ Pán mu řekl: „Jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula                   
z Tarsu. Právě se modlí a dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj                     
ruce, aby opět viděl.“ Ananiáš odpověděl: „Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil                 
bratřím v Jeruzalémě. Také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno.“ 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.“  
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.“ Tu jako by mu                      
z očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít. Pak přijal pokrm a síla se mu vrátila. S damašskými                    
učedníky zůstal Saul několik dní a hned začal v synagógách kázat, že Ježíš je Syn Boží. 
Saul byl do morku kostí přesvědčen o správnosti svého jednání v Božích intencích, chtěl Bohu sloužit beze                
zbytku a chtěl k tomu přimět i ty, o nichž se domníval, že jsou na špatné cestě. Musel oslepnout, aby mohl                    
vidět jinak. Člověk občas musí projít krizí, ztrátou svých jistot, aby mohl objevit nové možnosti, nový směr                 
svého života. 
 

Kol 3,1-16 
Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu                    
směřujte, a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se                     
ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. Proto umrtvujte své pozemské sklony:                  
smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou. Pro takové věci přichází Boží               
hněv. I vy jste dříve tak žili. Ale nyní odhoďte to všecko: zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich                   
úst. Neobelhávejte jeden druhého, svlečte ze sebe starého člověka i s jeho skutky a oblečte nového, který                 
dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele. Potom už není Řek a Žid,                
obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný – ale všechno a ve všech Kristus.  
Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.              
Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i                 
vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. A ve vašem srdci ať vládne pokoj                 
Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni. Nechť ve vás přebývá slovo                  
Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci                 
oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch. 
Svléci starého a obléci nového člověka: jak to udělat, když člověk zůstává stále týž? Jedna z možností je najít                  
vděčnost, najít ve vlastním životě to, zač je možné i třeba děkovat. Nacházet to každý den ve zpětném                  
pohledu na to, co se v něm odehrálo. 
 

Lk 10,38-42 

Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta,                   
která měla sestru Marii; ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce,                   
aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit                   
samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“ Pán jí odpověděl: „Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro                   
mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře; vybrala si to, oč nepřijde.“  



Marta je příkladem člověka, který se až do vyčerpání angažuje pro dobro druhých. A přece ji Ježíš zve, aby                   
alespoň na chvíli jeho návštěvy opustila svět povinností a nahlédla na skutečnost jinak. Jak? Proč? 


