
Kázání na text Ef 5,16
Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. (Vykupujíce čas; nebo dnové zlí jsou.)

Milí bratři a milé sestry, milí přátelé, 

v poslední  době hodně přemýšlím o čase.  Snad je  to tím, že  je  v  podstatě ještě začátek  roku, 
začátek určitého časového období, který k tomuto přemýšlení tak trochu vybízí. Snad je to tím, že 
mám – a ten pocit určitě znáte i ze svého aktivního života, stále málo času, že stále „nestíhám“. 
Snad je to tím, že jak se mi v poslední době zhoršila únava – třeba předminulý týden se mi stalo, že 
jsem prakticky tři dny prospala, nevím, netuším, kam až to může pokračovat, kolik času na aktivní  
život mi ještě zbývá… To všechno mne vede k tomu, proč se chci právě dnes s vámi zamyslet nad 
tématem času a jak ho nepromarnit či - jak je v originále – vykupovat. Neboť jsou zlé dny…

Čas měl svůj počátek a bude mít i svůj konec. Dárcem času je Bůh. Na počátku stvořil Bůh nebe a 
zemi a tak začal čas. Přeci byl však jakoby prodchnut věčností – tím, že ještě neexistoval hřích. Čas  
neutíkal,  nebolel,  nebylo  ho málo,  nekončil  smrtí,  byl  požehnaný… Krásně se  v něm žilo… Pak 
ovšem přišel hřích a čas jakoby ztratil onu sounáležitost s věčností. Samozřejmě ne zcela, neboť 
Bůh  s naším  světem  i  časem  jedná  stále  a  v čase  nám  také  poslal  svého  Syna  Ježíše  Krista, 
vykupitele lidí, světa, a tedy i času. A až jednou přijde Pán Ježíš podruhé, tentokrát ve slávě, čas  
bude opět pohlcen věčností… 

Ovšem nyní jsou doby zlé a celý svět je pod mocí zlého (1 J 5,19). A spolu se světem je pod mocí  
zlého i čas. My jsme však z Boha – tentýž verš. A proto máme – a máme tu moc, tu autoritu od 
Boha danou, čas vykupovat – brát ho z rukou toho zlého a vracet ho Bohu a lidem. Vždyť Pán Ježíš 
sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku (viz. Gal 1, 3-4). 

Doby jsou zlé. Byly zlé v 1. století po Kristu, v době, v níž psal apoštol Pavel svůj dopis Efezským – 
pronásledování  křesťanů od Židů i  od Římanů. Byly zlé i  v dalších staletích,  kdy to byli  naopak 
křesťané, kteří pronásledovali tu Židy, tu muslimy, tu jiné křesťany v křižáckých válkách… Byly zlé 
v době moru… V době dvou světových válek… A doby jsou zlé i nyní, kdy bohaté země vykořisťují  
chudé země, kdy bohatí lidé vykořisťují chudé lidi, kdy jsou lidé nuceni žít pod mostem, ve slumech 
či umírat hlady a na léčitelné choroby, neboť na jejich léčbu nemají…Jsou zlé nyní, kdy se na mnoha 
místech světa – zejména v arabských zemích – bojuje a kdy hrozí vypuknout třetí světová válka… 
Ovšem doby jsou zlé nejen v celosvětovém měřítku, ale i co se týče vztahů mezi lidmi – jak je psáno 
– vychladne láska mnohých. Ještě nikdy nebylo tolik nelásky a lhostejnosti mezi lidmi, jako je dnes… 

A v této době, v této situaci, máme my, křesťané, vykupovat čas. Vykupovat ho z jeho zotročení 
satanem. A to není lehké – neboť satan se brání. Chce čas pro sebe. Brání se zuby-nehty, jak se říká. 
Ale my se ho bát nemusíme. Jak čteme v Jk 4,7: „Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k 
Bohu a přiblíží se k vám.“ Ovšem – jak se máme vzepřít ďáblu? No právě tím, že se přiblížíme Bohu.  
Tím, že Ho budeme milovat, hovořit s Ním na modlitbách, milovat své bližní, pomáhat jim… No a 
tady už začíná ono vykupování času. 

Ze slova vykupovat je zřejmé, že čas na satanu nezískáme zadarmo. Bude nás to něco stát. Obecně 
řečeno, bude nás to stát lásku. K tomu bych chtěla nejprve přečíst Ř 13, 10-12: „Láska neudělá 
bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona. Víte přece, co znamená tento čas: už nastala 
hodina,  abyste  procitli  ze  spánku;  vždyť  nyní  je  nám  spása  blíže,  než  byla  tenkrát,  když  jsme 
uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil.  Odložme proto skutky tmy a oblecme se ve zbroj světla.“ 
Tedy láska. Ale abychom si ji a jak skrze ni vykupovat čas ukázali na konkrétních příkladech. 

Máme – a snad i chceme – číst Bibli a modlit se. Ovšem satan  má tolik jiných nápadů a způsobů,  
jak s časem na modlitbu a čtení Písma naložit… Asi největšími lákadly, které používá, jsou televize a 



dnes zejména internet. A jde na to chytře. Tuší, že asi většinu z nás na pornostránky nenachytá. Ale 
je tolik dobrých křesťanských webů, na které můžeme zabrousit a číst si v nich… Nebo kolik je na 
facebooku křesťanských skupinek… Do nich se přeci můžeme zapojit a sdílet se s dalšími křesťany… 
Nic  proti  křesťanským  webům  či  křesťanským  fb  skupinkám.  Ale  dost  dobře  to  může  být  – 
v některých případech – satanova lest, jak nás touto dobře myšlenou duchovní činností odvést od 
jádra duchovního života,  jímž je právě modlitba a čtení  Písma. Pokud tedy zjistíš,  že je  to tvůj 
případ, vrhni se na kolena – stačí obrazně, a satanovi ten čas vyrvi – a už je Boží a tvůj… 

Tolik tedy k modlitbě a čtení Písma. A co tu máme dále? Čas bohoslužeb a dalších křesťanských 
shromáždění  – biblických hodin,  modlitebních skupinek a podobně.  A opět  – satan ti  neřekne 
přímo, abys nechodil na bohoslužby. Ale ukáže ti jiné aktivity, které samy o sobě nejsou špatné,  
mohou být i dobré, ovšem kdybys je nekonal místo bohoslužby. Nebo ti ukáže překážky, které se ti 
budou zdát nepřekonatelné. O co třeba jde? Tak třeba je venku zima. Mohl bys nastydnout, to přeci 
Bůh  nechce…  Jen  zůstaň  hezky  v teple  svého  domova…  Nebo  tě  bolí  záda.  To  chce  udělat  si 
pohodlíčko… Chytré satanovy léčky,  není-liž pravda? Nebo je dobré a chvályhodné trávit neděli 
s rodinou,  ať  již  na chatě či  na výletě… Ovšem – ale opět,  není-li  to  místo bohoslužby… Nebo 
musím pracovat - vydělávat peníze, abych uživil  rodinu, to je přeci správné… Ale Bůh dal lidem 
sedmý den k odpočinku! Má být zasvěcen Jemu. On nás zve na bohoslužbu – na schůzku se sebou 
samým – a co my? Co s tím časem uděláme? Necháme ho satanovi nebo vyznáme slovy 1. verše 
122. žalmu: „Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu!“ a půjdeme – a ten 
čas bude opět vykoupen?

To byl tedy čas bohoslužebných shromáždění. A máme tu všední dny… A s nimi tisíce příležitostí, 
jak  přenechat  čas  zlému  nebo  jak  jej  naopak  vykoupit…  Začnu  v rodině.   Tam  bývají  boje  o 
vykoupení času obzvláště náročné – alespoň já mám tu zkušenost. Jára přijde ze školy a má psát 
úkoly. Já píšu kázání a Standa si čte. A co teď? Zvedne někdo z nás zadek od práce či zábavy a půjde 
se věnovat synovi? A když má napsané úkoly, chce si hrát. A co teď? Pochopíš, že v tuto chvíli jsi 
nezastupitelný,  drahý  rodiči?  Nebo  necháš  ten  čas,  který  bys  měl  věnovat  dítěti,  satanovi,  
pokračuješ v zábavě či bohulibé práci a kluka necháš napospas pocitu bezmoci? A co manželé, mají 
na sebe čas? Večer se tedy celá rodina společně modlíme a pak jde někdo z  nás uspávat Járu. Ale 
co potom? Každý se věnujeme své práci či zábavě, která je právě teď to nejdůležitější, co musím 
dělat,  jak se nám snaží  nakukat satan – nu a večer je  opět jeho… Kdy jsme si  naposled spolu 
povídali o Bohu, o nás, o tom, co koho z nás těší či trápí? Jak vykupujeme čas společných večerů? 

V práci vykoupíme čas nejlépe tím, když se věnujeme tomu, co máme. Bůh nás do té práce postavil 
a  my  ji  máme  poctivě  vykonávat.  Samozřejmě  v rozumném  tempu  a  s potřebnými  chvílemi 
odpočinku, pokud to jen trochu jde.

A je tu náš volný čas. Čas, kdy se můžeme věnovat, čemu chceme. Ovšem – to je další satanův trik. 
Věnuj se, čemu chceš. Protože i v takzvaném volném čase se máme ptát Boha, jak ten čas využít. 
Možná máš jít za stařenkou vedle z baráku, navštívit ji, potěšit dobrým slovem, zeptat se jí, zda 
s něčím nepotřebuje  pomoci… Možná máš zavolat  nemocné kamarádce.  Napsat  už  tak dlouho 
odkládaný dopis… Možná se máš učit anglicky… Anebo se můžeš věnovat svým koníčkům – pokud 
už jsi dost času věnoval Bohu a službě bližním… 

A nesmíme zapomínat na spánek. To může být také satanova léčka, zaměstnat nás úkoly až do noci 
a připravit nás o požehnaný čas spánku…

Bratři a sestry, všechen čas patří Bohu! Satan Ho o něj okrádá a my ho máme vykupovat nazpět. Od 
rána do večera, od večera do rána, od pondělka do neděle. Všechno má svůj čas. Hledejme Boží  
vůli pro každou hodinu našeho života. Nebuďme svévolní, sobečtí, líní, ale ani se nedejme ovládat 
snahou stihnout toho co nejvíc. Vykupování času není o skutcích, bratře a sestro. Vykupování času 
je o lásce. Amen. Eduarda Heczková
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