
Nejen v době velikonoční narážíme na Ježíšovo vítězství nad hříchem a připomínáme si jeho půst na 

poušti, kde, ačkoliv sám stranou světa, byl pokoušen zlým.  

 

Vztáhni k: hříchu smilstva a hříchu hněvu, (a naopak k cudnosti, úctě, lásce a mírumilovnosti).  

1. Kdybys trpěl neřestí, našel bys někoho, s kým by ses mohl modlit a svěřit se?  

2. Zkus ve své osobnosti osvětlit hrozby, a naproti tomu dobré příležitosti. Jaké jsou tvé silné a slabé 

stránky?  

3. Jak zvládáš temné síly neřesti, když jsi povolán ke svatosti? Nabízím téma: posvěcení, modlitba, 

půst, vnitřní uzdravení, osvobození, výchova, trest, napomenutí, učení se ctnostem, chováním 

upevňovat dobré návyky, trénink v sebeovládání, askeze... vyloučení.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

*na okraj "brouci do hlavy" :-): 

- Hm, co to je "žít Duchem", "chodit Duchem" a podobná zvláštní sousloví, která Písmo vyučuje? 

- Je rozdíl mezi neřestí dokonanou skutkem a ve formě myšlenky? 

- K záležitostem zákona, obřízky, rituálů, neřestí i ctností a vůbec dobrých mravů apoštol Pavel 

v Galatským 5 podtrhuje, že v křesťanském životě je kardinální "víra skrze lásku dělající" /víra, která 

se projevuje láskou /víra, která se uplatňuje láskou/. 

- Wesley se rozepisuje o "víře skrze lásku konající" a varuje před vnějškovým prázdným křesťanstvím 

(á propos dokazuje, že to je protimluv). Výňatek ze spisku Znaky metodisty od Johna Wesleye: 

"Nezastáváme názor (jak to, bohužel, mnozí dělají), že podstata křesťanství tkví v tom, abychom 

nekonali nic zlého nebo konali dobro, či používali prostředky milosti. Ne, ani to všechno ještě nestačí. 

Ze zkušenosti víme, že člověk to může dělat po mnoho let a nakonec bude mít stejně málo z 

křesťanství jako před tím. Ještě méně znamená, činíme-li pouze jedno z toho nebo jenom nějakou 

část. Podobně jako žena, která si myslí, že je ctnostná jenom proto, že není prostitutkou, nebo muž, 

který si myslí, že je poctivý jenom proto, že nekrade. Kéž mě Bůh mých otců uchrání před takovým 

ubohým skomírajícím křesťanstvím! Kdyby toto bylo znakem metodisty, pak bych byl raději 

počestným židem, muslimem nebo pohanem." 

 

- And last but not least an English bug or a flea in the ear: Někdo tvrdí: “It is easier to act yourself into 

a new way of thinking, than it is to think yourself into a new way of acting.” Well, how do you do? 


