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O �EM P�EMÝŠLÍŠ? 

MERLIN CAROTHERS 
 (Vý�atek z knihy) 

P�edmluva 

P�edstavte si filmové plátno. A te� na n�m promítn�te myšlenky, které 
vám b�hem posledních týdn� b�haly hlavou. Kdyby je n�kdo vid�l, museli 
byste se styd�t? Pokud ano, ur�it� si pot�ebujete p�e�íst knihu O �em p�e-
mýšlíš? a porozum�t jí. Kéž bych byl znal tyto pravdy v dob� svého mládí. 

Chci se s vámi rozd�lit o to, co jsem se nau�il, a mou modlitbou je, aby 
B�h tato slova použil a ušet�il vás zbyte�ného trápení. 

Knihu píši proto, že ji sám pot�ebuji �íst. B�h toto poselství vypaluje 
do mého srdce a nutí m�, abych je p�edal ostatním. 

PROSÍM, ZAMYSLI SE NAD NÁSLEDUJÍCÍM: 
Co je pro Boha d�ležit�jší? 
1. Naše skutky. 
2. Naše myšlenky a touhy. 
Neodpovídej d�íve, než do�teš knihu, kterou držíš v ruce. 

Úvod 

Byl jsem si jist, že se to nikdy nestane. 
Byl jsem p�esv�d�en, že se to nestane. 
Bez stínu pochybností jsem v�d�l, že se to nem�že stát. 
STALO SE! 
Mé touhy se zm�nily. Už jsem necht�l mít ne�isté myšlenky. 
Zázrak? Ne, objev! 
Poprvé ve svém život� bych byl rád, kdyby má manželka znala 

všechny moje myšlenky. 
Nestyd�l bych se, kdyby mé dcery vid�ly všechny myšlenky mého 

srdce. Mohl bych se podívat na jakoukoli ženu, i tu nejkrásn�jší, a mít svo-
bodu odhalit jí všechno, co mi probíhalo nebo probíhá  myslí. 
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B�h mne vyslal na cestu, která m�la zm�nit moje nejnitern�jší myš-
lenky a touhy. 

Kapitola 1 

Pád služebníka 

Naproti mn� sed�l Boží služebník a po tvá�i mu stékaly slzy, jako 
kdyby p�išel o všechno, na �em mu ve sv�t� záleželo. A opravdu, ztratil 
tém�� vše, co celý život budoval. Život ob�ti, t�žké práce a pomoci druhým 
se m�l rozpadnout na kusy. Pov�d�l mi následující p�íb�h. 

Sekretá�ka potvrdila sch�zku, na níž m�l poskytnout duchovní radu 
nejp�itažliv�jší žen� ve sboru. Byl rád, že p�ijde. Kdekoli se objevila, muži 
na ní mohli o�i nechat. V�novali jí obdivné pohledy a �asto z ní pak nemohli 
odtrhnout zrak. Žena si byla pozornosti o�ividn� v�doma a pln� si ji vychut-
návala. Pastorovi však nebylo známo, že by m�la zájem o úzký vztah 
s n�jakým mužem. 

Pastor popsal, že když vstoupila do kancelá�e, pocítil její fyzickou p�i-
tažlivost. Vždy se považoval za š	astn� ženatého a pe�liv� se vyhýbal 
všemu, co by mohlo poskvrnit jeho pov�st „Božího muže“. S manželkou 
vychovávali n�kolik d�tí v rodin�, kterou považoval za výjime�n� š	astnou. 
�lenové sboru o nich �asto mluvili jako o „ideální rodin�“. 

Žena p�išla na sch�zku s dosti neobvyklým problémem. Žila s pocitem 
viny ze své ustavi�né touhy po sexuálním vztahu s r�znými muži. Ne�istá 
touha ji pronásledovala dnem i nocí. Zmínila n�kolik podrobností ze své 
nep�kné minulosti. Pastora ujistila, že od doby, kdy se p�ed n�kolika lety 
stala k�es	ankou, m�la vášn� pod kontrolou; až doposud. 

Kritický okamžik sch�zky nastal, když mu �ekla, že ze všeho nejvíce 
touží po fyzickém vztahu s ním, se svým pastorem. Místo toho, aby ji okam-
žit� p�erušil, sed�l a poslouchal její podrobné vypráv�ní, co všechno by 
s ním cht�la prožít. 

Pastor mi �ekl, že musel sebrat veškerou sílu, aby ji dokázal vyprovodit 
z kancelá�e. 

N�kolik týdn� nemohl jinak, než o této žen� p�emýšlet. Opakovan� se 
ujiš	oval, že p�ípadné další sch�zky se zú�astní s manželkou. Jenomže žena 
p�išla bez ohlášení a sekretá�ka ji uvedla p�ímo do pastorovy kancelá�e.  
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Tentokrát popisovala svá p�ání mnohem konkrétn�ji. Vysv�tlil jí, že to 
jsou špatné touhy a že si pot�ebuje najít dobrého manžela, který její pot�eby 
naplní. Potom ale použila zbra�, která vyvede z rovnováhy v�tšinu muž� – 
za�ala plakat. P�istoupil k ní, aby ji utišil, a položil jí ruku na rameno. V tu 
chvíli vstala a objala ho. Události rychle nabraly špatný sm�r. Záhy ot�hot-
n�la a za�ala požadovat, aby se rozvedl se svou ženou a oženil se s ní. 

Bylo mi jasné, že pastor �inil up�ímné pokání a že by ud�lal cokoli, 
aby mohl dát sv�j život do po�ádku. Otázkou z�stávalo, co m�l ud�lat. Žena 
trvala na tom, že pokud se s ní neožení, oznámí ve sboru, že otcem nenaro-
zeného dít�te je práv� on. 

Cht�l jsem porozum�t, co pastora do této situace p�ivedlo. Co zap�í�i-
nilo po letech snahy být vzorným manželem, otcem a Božím služebníkem 
takovou tragickou chybu? Byl to zlý �lov�k? Naopak, vše nasv�d�ovalo 
tomu, že byl bezúhonným a �estným mužem. Do sboru p�išel p�ed dvanácti 
lety, kdy shromážd�ní navšt�vovalo mén� než padesát �len�. Stal se tako-
vým vzorem a inspirací, že se návšt�vnost zvýšila na více než dva tisíce lidí. 
Také se mu poda�ilo dokon�it dva stavební projekty. S rodinou žil 
v nádherném domov� a každé t�i roky m�l k dispozici nový automobil. D�ti 
navšt�vovaly k�es	anskou školu. To vše za podpory sboru. Nyní m�l 
všechno ztratit – možná i svou rodinu a pov�st. 

Jaký byl jeho duchovní život? Z jeho odpov�dí jsem usoudil, že byl 
up�ímným, Pánu cele vydaným �lov�kem. B�h používal jeho ned�lní kázání, 
aby získával lidi pro Krista. Pastor se v�noval vyu�ování a vedl poslucha�e 
k hledání ovoce Ducha svatého. Kde byla chyba? 

Jelikož jeho sou�asná situace byla zp�sobena ne�istým vztahem, zeptal 
jsem se, zdali byl již n�kdy p�edtím nev�rný své žen�. Ujistil mne, že od 
vstupu do služby poprvé ud�lal skutek, za který se musí styd�t. P�ekvapila 
m� slova „ud�lal skutek“, a tak jsem se zeptal, pro� je použil. „Protože do té 
doby jsem o jiných ženách pouze p�emýšlel.“ Tady to je! Jediné, co d�lal, 
bylo „jen p�emýšlení“ o jiných ženách. Po t�iceti letech „pouhé myšlenky“ 
p�erostly ve skutek. Byl jeho �in následkem toho, že do kancelá�e p�išla 
krásná žena? T�žko! K �inu došlo následkem mnoha rok� myšlenek. Jak to 
mohu v�d�t? Protože p�esn� to �íká Bible v Matoušov� evangeliu 15:19–20. 
„Ze srdce totiž vycházejí zlé MYŠLENKY…, cizoložství, smilstvo… Tyto v�ci 
špiní �lov�ka.“ Tento p�íb�h není ojedin�lý. A�koli se podrobnosti liší, 
podobné smutné p�ípady se v k�es	anském prost�edí stávají pravideln�. 
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Zeptal jsem se pastora, co podle n�j �íká Bible o žádostivých myšlen-
kách. Odpov�� ukázala, že si je velmi dob�e v�dom biblických varování 
p�ed cizoložstvím. Chyb�l mu však d�raz na myšlenky. P�ekvapilo m�, jak 
málo toho tento služebník ví o Božích požadavcích na �isté a svaté myšlení. 
Možná bych nem�l �íkat, že m� to p�ekvapilo, protože jsem pozoroval, že 
pr�m�rný k�es	an ví o d�ležitosti obsahu našeho myšlení velmi málo. Cht�jí 
k�es	ané v�bec v�d�t, co B�h žádá? Jednodušší je p�ijmout skute�nost, že 
jsme nedokonalí, a spokojit se s tím, že chodíme do sboru a d�láme, co 
umíme. 

Pastorovi, který žádal o radu, jsem navrhl, aby odešel ze služby, p�e-
st�hoval se co nejdál a dal si život do po�ádku. Odpov�d�l, že došel ke stej-
nému záv�ru, pouze se zdráhal opustit bezpe�í svého sboru. Služba byla celý 
jeho život a um�l jediné – být pastorem. Nakonec souhlasil, že pro všechny 
zú�astn�né je to nejlepší �ešení. 

O n�kolik m�síc� pozd�ji jsem se dozv�d�l, že sv�j pád vyznal man-
želce a ona mu odpustila. Vyznal se ze svého h�íchu p�ed církví s v�domím, 
že od n�j to lidé mohou p�ijmout lépe než od kohokoli jiného. Odpustili mu? 
N�kte�í ano, jiní z�ejm� ne. Pro �leny sboru je t�žké být sv�dky pádu svého 
pastora z piedestalu – z místa uctívání a obdivu. M�l by být dokonalý. 
Všichni v�dí, že není. M�l by však alespo� budit ten dojem. 

Tento muž má nyní nové zam�stnání a snaží se co nejlépe zabezpe�it 
svou rodinu i druhou ženu s dít�tem. Stále ho velice bolí, když pomyslí na 
to, co ud�lal, a kolik lidí zranil. 

Prosil jsem Ducha, aby mi zjevil, zdali ve mn� neleží semena ne�is-
toty, �ekající na p�íležitost k rozkv�tu. Jsou-li ve mn�, p�inesou své ovoce! 
Prosím také vás, abyste prozkoumali své srdce pod drobnohledem Božího 
slova. Máš tajné touhy, skryté tužby nebo žádosti, které nejsou moráln� 
�isté? Pokud tomu tak je, pravd�podobn� jsi je ve skute�nosti nikdy neza-
mýšlel naplnit. Jenže každá myšlenka spojená s nedovoleným sexem je jako 
p�íšera p�ipravená zmocnit se toho, co chce. M�že být držena ve skrytu 
mnoho let, ale v pravou chvíli se vyno�í. Tato zlá moc je �asto ochotná �ekat 
na tu nejvhodn�jší chvíli. Jejím cílem je zkáza co nejv�tšího po�tu lidí. D�sí 
vás to? 

Chci vás ujistit, že nemluvím o posedlosti k�es	an� zlými duchy. Na 
tomto sv�t� však existuje zlá síla, jejíž touhou je zni�it všechno, co chce B�h 
postavit. Tato síla, satan, je mnohem chyt�ejší, než si pr�m�rný k�es	an p�i-
pouští. Satan vede své lidi do otev�ené vzpoury proti Bohu. Zárove� je však 
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spokojený, m�že-li pracovat skryt� uvnit� k�es	an�. Satanovou strategií je 
nalákat nás na v�ci, které B�h zakázal. Jakmile vznikne touha, satan ji trp�-
liv� posiluje. Opakovan� nám ji p�ipomíná, dokud není siln�jší než naše 
touha poslouchat Boha.  

Pastor cht�l poslouchat Boha, ale zárove� se poušt�l do sv�ta sn� – 
sv�ta svých p�edstav. �asto snil o sexuálním vztahu s jinými ženami. Sv�j 
sv�t p�edstav m�l rád, ale nikdy nep�edpokládal, že by n�co takového ud�lal. 
Pochybuji, že by n�kdy šel hledat ženu, s níž by spáchal cizoložství. Jako 
vždy, satan musel p�ipravit situaci na míru pastorov� osobnosti. Satan zná 
každého z nás lépe, než my známe sami sebe! Se zkoumáním lidstva má tisí-
ciletou zkušenost. 

Mnozí známe lidi, kte�í upadli do h�íchu v sexuální oblasti. Nemáme 
d�vod je soudit, protože nás B�h vážn� varoval, abychom se ne�inili soudci. 
Ale co m�žeme ud�lat, pou�it se z jejich zkušenosti. Budeme-li piln� studo-
vat, co Bible �íká o myšlenkách a p�edstavách, dáme Duchu svatému p�íle-
žitost, kterou hledá, aby  o�istil naše srdce. 

V záv�ru jedné konference, na které jsem hovo�il, za mnou p�išla 
jakási žena a požádala m� o radu. Navrhl jsem, abychom se posadili do 
p�edních sedadel. Ona mi však �ekla, že její situace je tak osobní, že bychom 
pot�ebovali v�tší soukromí. P�ivolaný pastor nám poskytl svoji kancelá�. 
Tam mi ta žena vylí�ila podrobnosti ze svého života, které ji dohán�ly 
k sebevražd�. 

Tato atraktivní a vzd�laná dáma byla celý život sou�ástí církve. P�ed 
padesáti lety její otec pomáhal budovat p�vodní sbor. V�tšina jejích p�átel 
a známých pat�ila do tohoto spole�enství. Nadšen� se  ú�astnila  tém�� všech 
aktivit, které se ve sboru konaly. 

Život v rodin�, který popisovala, nem�l daleko k ideálu. Manžel jí 
poskytl nádherný domov, nové auto a šaty, jaké si jen p�ála. D�ti byly 
zdravé a chodily do dobrých škol. Mohla chodit, kam cht�la, a v�tšina žen  jí  
asi závid�la. 

Ale (a tém�� v každém život� je n�jaké „ale“) její manžel nebyl p�íliš 
v�elý. Z�ídkakdy jí projevoval n�jaké city. Když vid�la muže, který se n�žn� 
choval ke své manželce, ozývala se v ní nenapln�ná touha. Opakovan� si 
�íkala, že by se s radostí vzdala všeho, co má, jen kdyby m�la muže, který 
by naplnil její fyzické a citové pot�eby. Když potkala muže, který vypadal 
a jednal zp�sobem, po kterém tolik toužila, za�ala snít o tom, jaké by to 
bylo, kdyby m�la takového manžela. Myšlenka na prožitek vášn� s takovým 
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�lov�kem vzrušovala a ponoukala její p�edstavivost. V�d�la, že nikdy 
neud�lá nic, co by zni�ilo její rodinu, ale ve svých p�edstavách neustávala. 
Prohlížela si jiné muže a p�edstavovala si, že ji drží v náru�í. Co na tom bylo 
špatného? Konec konc�, jejím �in�m se nikdy nedalo nic vytknout. 

Jednou šla s manželem na ve�e�i k p�átel�m. B�hem návšt�vy byl 
hostitel ke své manželce velmi pozorný, ale zdálo se, že tu to v�bec 
nezajímá. Tato žena mi �ekla: „Nemohla jsem si pomoci a stále jsem p�e-
mýšlela, jaká je to škoda, když má milujícího manžela, jenž nešet�í pozor-
ností, žena, která o to ani nestojí.“ 

Od zmín�ného ve�era za�ala zam��ovat své sny na tohoto muže. Po 
m�sících pouhého p�emýšlení nastala p�íležitost mluvit s ním osobn�. �ekla 
mu, jak velice obdivuje jeho n�žnou pozornost k manželce. Odpov�d�l, že 
dlouho touží po žen�, která by jej cht�la. Na konec došli k záv�ru, že se m�li 
vzít oni dva. V�ele se objali a následn� došlo k mnoha tajným setkáním. 

M�síce prožívali muka. Nemohli snést pomyšlení, že osoba, kterou 
milují, žije s n�kým jiným. K rozvodu a všem jeho komplikacím m�li odpor, 
ale muž za�al naléhat, aby se s manželem rozešla. Ona však svého manžela 
dob�e znala a v�d�la, že by jí nikdy nenechal d�ti. Pokud by zjistil, co se 
d�je, použil by všech prost�edk�, aby dostal d�ti do plné pé�e. Cítila, že 
ztráta d�tí by brzy zni�ila lásku, kterou má k druhému muži. 

 Zdálo se, že problém má jediné �ešení. Ukon�í sv�j život, aby to 
vypadalo jako nehoda, a celé trápení jednou provždy skon�í. 

Pohlédl snad B�h z nebe a �ekl této žen�: „Žiješ v cizoložném sv�t� 
sn� a za neposlušnost t� nyní potrestám?“ Ne, v��ím, že B�h toužil, aby 
poznala, že její sv�t p�edstav ji vede do n��eho, co nem�že zvládnout. 
V��ím, že se Duch svatý mnohokrát snažil získat ženinu pozornost. Ona 
však pokra�ovala v tom, co cht�la d�lat. 

P�ál bych si, aby to byl p�íb�h se š	astným koncem, ale není tomu tak. 
Snažil jsem se ze všech sil, ale bez úsp�chu. O pár m�síc� pozd�ji jsem se 
od pastora dozv�d�l, že tato žena m�la smrtelnou „autonehodu“. 

Boží zákony nejsou ur�ené k tomu, aby nám vzaly radost. Mají nás 
chránit. Jenom B�h zná síly, které pracují v náš neprosp�ch. Existuje sku-
te�ný duchovní sv�t, který povstal proti Hospodinu. Ve svém Slov� B�h 
dává jasn� najevo, že tyto zlé síly jsou mocné a  mohou zde na zemi ovlivnit 
mnoho v�cí. Chceme-li mít ochranu proti bolestem, které nám chce ten zlý 
zp�sobit, pak musíme slyšet, jak nás Boží Slovo opakovan� nabádá, aby-
chom byli podobn�jší Jeho Synu. 
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�ada lidí v p�ední �ásti sborové budovy �ekala na zvláštní modlitbu. 
N�kte�í m�li berle, jedna mladá žena byla na vozí�ku. Mnozí p�icházeli 
k oltá�i s velkými bolestmi. 

Když jsem dokon�il svou �e�, pozval jsem dop�edu všechny, kdo 
pot�ebovali modlitbu. P�išlo asi padesát lidí. Byl mezi nimi i mladík, kterého 
byste mezi lidmi s  takovými pot�ebami nehledali. M�l dob�e p�es sto osm-
desát centimetr�, široká ramena a nápadn� hezký a zdravý vzhled. P�emýšlel 
jsem, jaký by on mohl mít fyzický problém.  

Když jsem se za jednoho po druhém modlil, mladík se stále posunoval 
na konec �ady. Stál vzadu, dokud jsem se za všechny nepomodlil, a pak mne 
požádal, zda bych s ním nemohl promluvit o samot�. Uvedl jsem ho do klid-
n�jší �ásti modlitebny, usadili jsme se a já se zeptal: „Jaký máš problém?“ 

Mladík�v klid se rázem vytratil. Celý sv�j život cht�l být léka�em. Na 
st�ední škole absolvoval každý kurz, který mu mohl pomoci dosáhnout cíle. 
Nyní byl v p�ípravném ro�níku medicíny a byl jedním z nejlepších student�. 
Vše nasv�d�ovalo tomu, že se jeho sen naplní. 

P�ed n�kolika týdny však u sebe objevil p�íznaky, které v n�m vzbu-
dily obavy. Následné léka�ské vyšet�ení a testy jeho obavy potvrdily. M�l 
nevylé�itelný typ pohlavní nemoci! Nebyl si tedy jist, zdali bude moci na 
léka�skou fakultu v�bec nastoupit. Rovn�ž léka�i vyjád�ili vážné pochyb-
nosti. Hlavním problémem nyní bylo to, že se nedokázal soust�edit na 
studium. Známky se zhoršovaly a mladík p�estával ovládat své emoce.   

Když p�ede mnou vylil své srdce, vid�l jsem obraz ideálního mladého 
muže. Celý život navšt�voval církev a Krista p�ijal jako svého Spasitele už 
p�ed vstupem na st�ední školu. Nikdy nekou�il, nepil, neužíval drogy. 
Aktivn� sportoval a nikdy nep�sobil žádné problémy. Až nyní … 

V život� m�l pouze jediný pom�r s mladou dívkou, která chodila do 
stejného sboru. V��il, že ji miluje. Bu� nev�d�la, že má pohlavní chorobu, 
nebo mu to zaml�ela. Snažil se jí odpustit, ale zjevn� bojoval s ho�kostí. 

Modlili jsme se. Ud�lal jsem vše, co bylo v mých silách, abych mu 
pomohl sejmout b�ím� jeho nemoci a vložit je na Pána. Zdálo se, že má sla-
bou víru, a tak jsem se snažil v jeho prosp�ch v��it sám. Než jsme se rozlou-
�ili, zeptal jsem se, co zp�sobilo jeho nyn�jší stav. Z jeho odpov�di bylo 
zjevné, že si p�í�inu svého pádu uv�domuje: Neposlušnost Božích zákon�. 
�ekl, že si nikdy  nem�l dovolit sexuální pom�r s mladou dívkou. 

Necht�l jsem prohlubovat jeho trápení, ale p�esto jsem ho požádal, aby 
mi �ekl, jaký myšlenkový život p�edcházel zkušenosti s touto dívkou. 
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P�iznal, že �adu let cht�l mít sexuální pom�r s mnoha atraktivními dívkami, 
ale ovládl se, protože v��il, že to není správné. Z mladíkova pohledu však 
byly tyto touhy „p�irozené“.  

V Božím plánu nebylo rozbít mladík�v sen. Kdokoli však následuje 
p�irozené sklony „t�la“, oby�ejn� narazí na problém. Možná ne tak zjevný 
jako v tomto p�ípad�, ale satan se bude vždy snažit situaci nastrojit tak, aby 
zapadla do jeho plán�. Nebude chtít, aby se každý nakazil nevylé�itelnou 
pohlavní nemocí, protože tém�� všichni by pak byli mnohem opatrn�jší. 
Rad�ji nechá v�ci tak, jak jsou, aby si lidé mysleli: „Mn� se to nikdy 
nestane!“ 

Nikdy není bezpe�né vstupovat na satanovo území. Satan obchází 
a hledá, koho by pohltil. K napln�ní svých plán� si ur�uje sv�j �as. Nikdy 
nevíme, co ud�lá. Setkal jsem se s muži, kte�í žili s ne�istými myšlenkami 
a touhami dvacet p�t let, než vykonali ne�istý skutek. Pro satana není �as 
d�ležitý. Pokud v��íš, že satan je skute�ný a že má duchovní moc, pak ti 
velmi prosp�je, z�staneš-li mimo jeho území! Také pro tebe má sv�j plán 
a s velikou pravd�podobností ho naplní, pokud dovolíš, aby ovládal n�jakou 
�ást tvého života. P�edevším má zájem o to, co je ve tvé mysli. V listu Efez-
ským 6:12 �teme: „Vždy� náš boj není proti krvi a t�lu, ale proti vládám, 
proti mocnostem, proti sv�tovládc�m temnoty tohoto v�ku, proti duchovním 
silám zla v nebesích.“ (NBK) 

B�hem dvaceti let strávených v armád� jsem m�l vždy št�stí na vyni-
kající velitele. Všechny bych ozna�il za „dobré muže“. Usilovali o nejlepší 
výsledky a m�li up�ímný zájem pomoci svým pod�ízeným. 

S mnohými jsem se sblížil, ale na jednoho vzpomínám jako na velmi 
drahého p�ítele. Byl k�es	an, aktivn� se ú�astnil církevních �inností a byl ke 
všem p�átelský. Jedním z jeho cíl� bylo stát se �ty�hv�zdi�kovým generá-
lem. M�l pro to všechny p�edpoklady. Myslím, že generálem se chce stát 
každý b�žný d�stojník, ale tento m�l mimo�ádnou touhu usp�t. 

V kancelá�i nás ob�as vyrušila jeho sekretá�ka. Mírn� �e�eno, byla to 
krásná mladá žena. Když odešla, m�j šéf mi �íkával: „Moc dlouho se na ni 
nedívej, Chappie. Dostane se ti pod k�ži!“ Nebo: „Nesmím se na ni dívat, 
jinak p�ijdu o své zásady.“ Bylo vid�t, že je pro n�j velice p�itažlivá, ale 
nem�l v úmyslu ud�lat cokoli špatného. 

Na štábních sch�zkách d�stojníci vtipkovali a �íkali: „Plukovníku, jak 
to, žes´ na tu tvou sekretá�ku ješt� nesáh´?“  
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Smál se, ale odpov�d�l: „Ta dáma je vdaná a já jsem ženatý. Ani bych 
se k ní nep�iblížil.“ 

P�i jedné p�íležitosti mi �ekl, že znal n�kolik d�stojník�, kte�í byli 
nuceni ukon�it svou kariéru kv�li pokoutním vztah�m se ženami. �íkával, 
že se nechce stát jedním z nich. V�d�l jsem, že to tak opravdu myslí. 

Ale – a toto sl�vko m�že být za�átkem nes�etných tragédií – m�j p�ítel 
velitel se na tuto nádhernou ženu díval p�íliš �asto. Potla�ovaná vnit�ní touha 
ho nakonec p�emohla, takže se sblížili a za�ali spolu trávit �as. Plukovník 
byl hezký, silný a úsp�šný a zjevn� mladou ženu také p�itahoval. Nikdy 
nebyl schopen �íci, co se p�esn� stalo, ale s hlavou v dlaních m� prosil 
o modlitbu, aby v�d�l, jak se z té neš	astné situace dostat. 

Nakonec armádu opustil a sen o generálovi se rozplynul. Také život 
mladé ženy se vážn� zkomplikoval. A armáda p�išla o vynikajícího d�stoj-
níka. Jako jeho duchovní v�dce jsem cítil ur�ité selhání. 

Tato zkušenost m� p�ivedla k hlubšímu zkoumání Písma. Za�al jsem se 
hn�vat na mocnosti, které ni�í dobré muže a ženy, a cht�l jsem nalézt zp�-
sob, jak se s nimi vypo�ádat. P�ece musí existovat zp�sob, jak tuto „pátou 
kolonu“, p�sobící v srdcích a životech Božího lidu, p�ekonat. Byl jsem 
pevn� rozhodnut nalézt prost�edky, které pomohou Božímu lidu zvít�zit nad 
pokušením cizoložství. Zkoumal jsem Písmo �adu let. 

Jako vojenský kaplan a pastor jsem v�noval hodn� �asu tomu, abych 
sob� i ostatním pomohl p�ekonat pokušení, p�icházející od satana. 
ábel se 
nau�il, �emu �lov�k nejsnáze podléhá, a tak používá stále tytéž taktiky. M�l 
jsem za to, že když budu p�ipomínat svému shromážd�ní nebezpe�í, jimž 
�elíme, bude to dostate�né. Povzbuzoval jsem lidi, aby chodili na správná 
místa, �etli správné v�ci, vybírali si dobré p�átele, hodn� se modlili, atd. 
Jenže stále jsem nebyl u ko�ene problému! 

M�j p�ítel velitel m�l v srdci touhu po krásné sekretá�ce. Satan pot�e-
boval pouze �as, aby se tato touha prom�nila ve skutek. S bolestí jsem p�e-
mýšlel nad tím, jak bych býval mohl svému p�íteli pomoci, kdybych tehdy 
v�d�l to, co vím nyní. Tisíce mladých muž� jsem mohl uchránit od bezna-
d�jných situací. Jako duchovní vedoucí jsem nedokázal p�edat celou pravdu 
– celou Boží v�li, protože jsem ji neznal. 

Te� vím, že naše touhy musí být moráln� �isté. Musíme se z�íci vnit�-
ních nesvatých tužeb a žádostí, které se mohou stát nástrojem naší zkázy. 
S Boží pomocí chci využít všech svých schopností, abych muž�m i ženám 
p�edal, co pro to m�žeme ud�lat. 
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Modlím se, abyste hlavní myšlenku této knihy p�edali ostatním. 
Zejména vás prosím, abyste ji sd�lili svým d�tem. Místo starání se a obav 
z nemorálních vliv�, kterým budou �elit, je trp�liv� a s modlitbou vyu�ujte, 
co Bible �íká o myšlenkách a p�edstavách. Vychovejte je k tomu, aby m�ly 
správné touhy. Je to možné! 

V ned�lních školách a shromážd�ních d�lejte vše pro to, aby se d�ti 
u�ily mít �isté myšlenky. Tradi�ní metoda vyu�ování, kdy mladým lidem 
�íkáme, �emu se vyhýbat, je záslužná. Neposkytne jim však pot�ebnou sílu, 
aby dokázali úsp�šn� �elit sv�tu, v n�mž žijí. 

Co by m�lo následovat, když p�ijmeme Krista jako svého Spasitele? 
Dlouhou dobu jsem byl vyu�ován a v��il jsem, že máme p�ijmout okamžitou 
prom��ující zkušenost, která nás osvobodí od každého h�íchu. Zn�lo to jako 
slavná myšlenka. S bolestí jsem si však za�al uv�domovat, že mnozí, kte�í 
toto u�ili a v��ili tomu, byli k �in�ní h�ích� stejn� náchylní jako ostatní 
k�es	ané. 

Nyní v Bibli vidím, že B�h volá každého k�es	ana, aby se stále více 
p�ipodob�oval Ježíši – aby usiloval o to být svatý, jako je svatý On. Všiml 
jsem si, že n�kte�í lidé poci	ují nelibost jen p�i vyslovení slova „svatý“, jako 
by to bylo p�íliš posvátné slovo ve vztahu k lidem. Ale B�h nás vyzývá, 
abychom byli svatí. Proto bychom se m�li ke svatosti postavit �elem 
a nechat ji p�sobit ve svém nitru. 

B�h tento potenciální r�st neozna�uje za n�co výrazn� t�žkého. B�h 
nikoli, ale satan ano! Snaží se k�es	any p�esv�d�ovat, že jakákoli svatost je 
jim tak vzdálena, že o ní p�estanou i p�emýšlet. Jeho taktika je chytrá 
a využívá našich p�irozených slabostí. Konec konc� – jak bychom mohli 
doufat, že se nám poda�í „zabodovat“, když je v nás toho t�eba tolik zm�nit. 

Jakmile tuto satanovu filozofii p�ijmeme, staneme se spokojenými, 
klidnými a necháme se unášet proudem. Pokud jsi „unášen“, m�l by sis uv�-
domit, co je Boží v�lí pro každého k�es	ana. Pán chce, abychom „usilovali“ 
vstoupit do Jeho v�le. V Lukášov� evangeliu 13:24 nás Ježíš u�í: „Usilujte 
vejít úzkými dve�mi, nebo� mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale 
nebudou schopni“ (Nová Smlouva KMS). 

V biblickém smyslu p�estává být usilování bolestné, jakmile se roz-
hodneš. Velmi bolestné však m�že být práv� ono rozhodování. Je to stejné, 
jako když se u�íme b�hat. Komu by se cht�lo vynakládat veškerou námahu 
na to, aby se mohl zú�astnit b�žeckého závodu? Jakmile se však �lov�k roz-
hodne trénovat a skute�n� za�ne na vít�zství pracovat, b�hání se mu m�že 
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stát opravdovou radostí. Ten, kdo neb�há, si asi pomyslí: „Uf! Komu by se 
cht�lo vydávat tolik energie na b�hání?“ 

Pokud ti úsilí po v�tším p�ipodobn�ní Ježíši p�ipadá jako nekone�ná 
nuda, mohu ti slíbit, že opak je skute�ností! Je to ta nejúžasn�jší v�c, jakou 
m�žeš ve svém život� zakoušet! 

Ježíš p�išel na sv�t, aby nám pomohl stát se tím, �ím nás B�h chce mít. 
Je naší výsadou, poctou a radostí, že m�žeme Jeho Duchu dovolit, aby nám 
v tom byl pomocí! 

Ježíši nejde o to, aby nás odsuzoval! Nesmírn� nás touží uvést do spo-
le�enství s Bohem. Pokud se cítíš odsouzený a nehodný, jist� to není On, 
kdo ti tyto pocity dal. Ježíš je jako obrovská skupina fanoušk�, kte�í nás 
povzbuzují k vít�zství. �ekl: „Já jsem p�išel, aby (ovce) m�ly život a m�ly 
ho hojn�“ (Jan 10:10 – NBK). V tom spo�ívá k�es	anova dokonalost. 
Neznamená to vzdát se radostných v�cí, abychom vypadali svat�. Je to vstup 
do úžasného sdílení se s Bohem! Poznávání Božího zám�ru s �lov�kem, 
kterého stvo�il. 

Prosím, abyste tuto knihu nechápali jako moji snahu poukázat na 
všechny vaše nedostatky. Pravd�podobn� je sami dob�e znáte. Mým cílem je 
pod�lit se o to, jak m�žete být vysvobozeni od špatných myšlenek, abyste 
mohli vstoupit do hojnosti života, o n�mž Kristus mluvil. Když Ježíš roz-
mlouval se svým Otcem, �ekl: „Toto mluvím, dokud jsem na sv�t�, aby 
v sob� m�li plnost, celost a dokonalost mé radosti, aby mohli zakusit mé 
zalíbení napln�né v nich, aby má radost byla dokonalá v jejich duších, aby 
v sob� mohli mít mé veselí napl�ující jejich srdce“ (Jan 17:13 – doslovný 
p�eklad Amplified Bible). 

Tato knížka i biblické komentá�e v ní obsažené se velmi liší od knih, 
které jste dosud �etli. Mohli byste možná vyslechnout tisíc kázání a p�e�íst 
tisíc k�es	anských knih, a p�esto byste  neuslyšeli ani slovo z toho, �ím se 
zabývá tato knížka. 

P�i �etb� knihy se možná sami sebe zeptáte, pro� jste tuto zv�st nesly-
šeli již d�íve. Je-li dané téma tak d�ležité, jak nazna�ují moje komentá�e, 
pro� se nezv�stuje z každé kazatelny na sv�t�? 

Pokud zkoumáte historii žid� a k�es	an�, zjistíte, že jsme opakovan� 
p�ehlíželi témata, která B�h považuje za velmi d�ležitá.  

Židé byli �ty�i sta let v otroctví. Jist� v��íte, že toužili vstoupit do 
zem�, kterou jim B�h p�islíbil. Když však byli na cest� z egyptského otroc-
tví do zaslíbené zem�, �ty�icet let p�ehlíželi Boží v�li. B�h cht�l, aby mu 
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d�v��ovali a nereptali. Oni však Jeho p�íkazy brali na lehkou váhu a reptali 
p�i každé p�íležitosti. 

Co následovalo? Otev�ela se zem� a všechny je pohltila? Nikoli, ale 
rok za rokem pochodovali s bolestí dál. B�h nep�inutil sv�j lid, aby p�estal 
reptat, ale také mu nepomohl dosáhnout zaslíbené zem�. 

Odhaduje se, že Egypt opustilo n�co mezi jedním až t�emi miliony lidí, 
a ti všichni sm��ovali do zaslíbené zem�. Ze všech dosp�lých, kte�í se takto 
vydali na cestu, vstoupili do zaslíbené zem� jenom dva, Jozue a Káleb. Jak 
tragické! Ale pro mne a pro tebe z toho vyplývá jasné ponau�ení: Zástup 
m�že minout Boží v�li. M�j to na mysli, když budeš �íst tuto knížku. Pokud 
jsi pochodoval se zástupem, prosím t�, aby sis p�e�etl verše Písma 
a komentá�e uvedené v této knize, a zjistíš, že B�h má mnoho co �íci k tomu, 
co bylo minimáln� �ty�icet let p�ehlíženo. Duch �íká: „Pozorn� poslouchej, 
co praví Pán!“ 

Ty i já chceme vstoupit do „zem� odpo�inku“, která je tak jasn� zaslí-
bena v Novém zákon�. I dnes se zdá, že vstupují jen n�kte�í. Pro�? V��ím, 
že tato kniha dá odpov��. 

 
 
 
 

Pozn. vydavatele: Kniha „O �em p�emýšlíš“ ješt� není celá p�eložená. Pokud Vás tento vý�a-
tek zaujal a požehnal Vám, uvítáme modlitby za dokon�ení p�ekladu. 

 


