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Úvod

Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni na slovenskou a českou 
Jednotu, začala Jednota baptistov na Slovensku vydávat „Slova života – rozvrh k čí-
taniu Písma svätého“. Po opětovném spojení do jedné Jednoty pokračovalo dál pravi-
delné vydávání Slov života, a to dvojjazyčně, kdy polovina úvah byla od slovenských 
autorů, druhá polovina od českých. S několikaletou vynucenou přestávkou v padesá-
tých letech pokračovalo vydávání Slov života v této podobě a v tradičně malém formá-
tu A6 až do devadesátých let. V roce 1996 vyšla poslední dvojjazyčná Slova života. 

Po krátkém přerušení Bratrská jednota baptistů v ČR obnovila vydávání Slov živo-
ta, ale již v jiné formě. Až na ojedinelou vyjímku to byly překlady zahraničních autorů, 
většinou překlady známého „Our Daily Bread“. 

Ročníkem 2015 se vracíme k dřívější praxi – na tvorbě úvah se podílely desítky 
českých (vyjímečně i slovenských) kazatelů a laických pracovníků. Je to výborná pří-
ležitost seznámit se prostřednictvím jednotlivých úvah s jejich autory. Věřím, že pes-
trost v přístupu jednotlivých autorů k výkladu Božího slova nebude překážkou, ale 
spíše obohacením čtenářů.

Koncepčně nynější forma Slov života vychází z pětiletého plánu probrání celé Bib-
le. Nepůjde však o systematické probrání verš po verši, ale úvahy se zaměřují jen na 
některé vybrané části, především na citovaný text z Bible. Pro lepší pochopení a větší 
duchovní obohacení bude dobré, když čtenář se čtením úvah bude souběžně číst širší 
text Bible.

Přeji čtenářům duchovní obohacení při denním zastavení se nad Biblí a v modlitbě. 

Milan Kern 
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 čtvrtek – 1. ledna 

Prosba na začátku roku 

Ohlas mi z rána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, po níž mám 
jít, neboť k tobě pozvedám svou duši. (Žalm 143,8)

Opět stojíme na prahu nového roku a díváme se za zapadajícím obdobím našeho živo-
ta, které mizí jako tekoucí voda. Podobně tak mizí i každý den našeho života. A najed-
nou stojíme před otázkou, co nám ten nový rok v každém svém dnu připravil? 

I žalmista se oprávněně bojí, aby ve svém životním zápase nezůstal bez Boží pomo-
ci sám. Svým výrokem „Ohlas mi z rána své milosrdenství, neboť doufám v tebe“ žalmista 
vyznává, že očekává ve svém životě na Boží pomoc.

Pán Ježíš na naše obavy odpovídá slovy „Ať se nestrachuje vaše srdce, já s vámi jsem 
po všechny dny vašeho života.“

Ve slovu Pána Ježíše Krista je nám dána úžasná záruka toho, že každý jednotlivý 
den našeho života budeme moci prožívat s ním, v jeho pokoji, který s ním přichází do 
našeho srdce. Co víc potřebujeme v našem životě, než právě ten Ježíšův pokoj a jeho 
vedení? Postavme před sebe tento cíl našeho života s touhou prožít každý den v jeho 
blízkosti. Na nás totiž záleží to, jak své příští dny prožijeme. Jestli si vezmeme Ježíšova 
slova k srdci a budeme jeho vůli plnit, nebo ne. Vyznejme s žalmistou, jak velmi o jeho 
přítomnost stojíme. A o to tu jde, aby tento nový rok byl dalším rokem, ve kterém 
budeme celým srdcem oddáni Pánu Ježíši Kristu. S Ježíšem máme pro naše příští dny 
zajištěnou tu nejlepší budoucnost.

Začněme tento rok v pokání a s modlitbou: „Pane Ježíši, buď milostiv mně hříšné-
mu.“ Tak budeme nejlépe připraveni na cestu tímto začínajícím novým rokem.

Jan Mrázek st. (Cheb II)

 pátek – 2. ledna 

Ne všechny plány obstojí 

Člověk má v srdci mnoho plánů, ale uložení Hospodinovo obstojí. (Přísloví 19,21)

Pomysleli jsme někdy na to, že Pán Bůh usměrňuje a hlídá plány všech lidí na tom-
to světě? A to všechno dělá s ohledem na svůj nejdůležitější plán, týkající se spásy 
člověka.

1. týden
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Nikdy nejsme rádi, když nám náš plán nevyjde. Jsme jako malé děti, že to, co vidí-
me nebo co se nám líbí, to hned chceme. A nejsložitější na tom je to, že dítě nemůže 
pochopit tatínka, proč by to nemohlo být podle něj. 

Jak je dobře, že náš nebeský Otec nás nenechá bez dohledu. Že dokonce mění 
naše rozhodnutí. Buďme za to velice vděčni a poslouchejme jeho hlas, abychom mohli 
včas korigovat své pošetilé plány. Učme se Božímu myšlení a přejme si vidět naše ži-
votní situace očima našeho nebeského Otce.

Dnešní úvaha se netýká jen dnešního dne, ale jde o nastartování a orientaci celého 
našeho života. Proto se snažme zachovávat to, co nám Pán Ježíš přikázal a čemu nás 
učil. Celý náš život je o jeho učení, ne proto, že musíme, ale že jeho slova jsou naším 
životem.

V jedné nádherné písni zpíváme: „Nic ti nezbude, nic ti nezbude, jen to, co jsi vy-
konal z lásky ke Kristu, přetrvá věky, uznání dojde.“ 

Vím o jednom jistém plánu, který je pro nás určen, a který jistě obstojí až do pří-
chodu Pána Ježíše Krista. Je to Ježíšův plán. On říká: „A budete moji svědkové až do všech 
končin světa.“ 

Má modlitba z mého srdce zní: „Děkuji ti, Pane Ježíši, že jsi mě uchopil a povolal 
podle svého plánu.“ 

Jan Mrázek st. (Cheb II)

 sobota – 3. ledna 

Neznáme ani zítřek

Vy přeci nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže 
a potom zmizí. (Jakub 4,14)

Naše minulá úvaha byla o tom, jak obstojí naše plány. Je velice dobré si každý den 
uvědomit, jak na tom jsme nebo budeme, pokud se nepřidržíme Ježíšových zaslíbení. 
Pokud nás On nebude v našem životě předcházet.

Apoštol Pavel nás upozorňuje na to, že bychom měli vždy k tomu, co chceme uči-
nit, říct: „Bude-li Pán chtít, a budeme-li živi, učiníme toto nebo ono.“ ( Jk 4,15)

Jásejme, že máme v našem životě tak úžasného Vůdce, Ochránce a Spasitele. Sa-
tan zmátl mysl těch, kteří neuvěřili v Pána Ježíše Krista, aby v něm nic mimořádného 
neviděli a nepocítili tu jeho úžasnou lásku.

A právě v tom spoléhání na něj se učme jej oslavovat! Pán Ježíš není hoden jen 
takového našeho „jó“ poděkování, „Jó, Pane, díky“, Ale Pán Ježíš je hoden toho, aby-
chom jej chválili s jásáním! On ty, kteří jej následují, přivede na Sion s jásáním a pro-
zpěvováním. Je to Ježíš,

Boží Beránek, který dává našemu životu a našim jednotlivým dnům význam 
a smysl.
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Dnes jsme si ukázali na lidskou pomíjitelnost a na jistotu života s Pánem Ježíšem. 
Tu výhodu musí posoudit každý z nás. K tomu nás toto zamyšlení vede. Chvalme 
Pána Ježíše za to, že On ví, kam nás vede, a že zná naše zítřky. 

Jan Mrázek st. (Cheb II)

 neděle – 4. ledna

Jistota v dobrém pokračování

A jsem si jist, že ten, kterýž ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. (Filip-
ským 1,6) 

Každý, kdo něco začíná, hledá nějakou záruku toho, že to, co chce udělat, se mu po-
daří, aby jeho práce nebyla marná. I Boží slovo nás upozorňuje na to, abychom před 
každým naším rozhodnutím zkoumali, zda nám vystačí všechny naše prostředky. Ale 
v tomto vyjádření apoštola Pavla je úžasná jistota toho, že je to Boží dílo, které v nás 
nebeský Otec započal. To Pán Bůh investoval do našeho života svou lásku, abychom 
mohli žít v jistotě a vědomí toho, že jednou dojdeme do nebeského domova.

Pán Bůh zvláštním způsobem odpovídá na naše prosby. Je to Jeho ujištění, že bude 
s námi, že nás neopustí. Nemusíme se bát zítřka, protože nebudeme v té nastávající 
situaci sami. Tu tíhu neponeseme sami. A cítím, že On je ten, který s námi pláče, když 
se rmoutíme, a raduje se, když se veselí naše srdce. Přece On řekl, radujte se s radují-
cími a plačte s plačícími. On to tak sám dělá. Přece je napsáno, že Duch Svatý „za nás 
lká lkáním nevypravitelným.“ Tak nás On miluje a takového jej smíme poznávat jako 
svého Spasitele. Kolik je těch, kteří něco začali a zase skončili, nedodělali svou práci, 
nedosáhli na vítězství, nedošli. Buďme si toho vědomi, že jedině s Ježíšem máme šanci 
dosáhnout koruny života.

Děkuji 	 , Pane Ježíši, že jsi můj život vykoupil svou smrtí na kříži.

Jan Mrázek st. (Cheb II)
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 pondělí – 5. ledna 

Rodokmen – zajímavé ženy

Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. (Matouš 1,1)

Narazíme-li v Písmu na rodokmen, obvykle se očima rychle posuneme k další, zají-
mavější části vyprávění. Je velmi významné, že Matoušovo, nejvíc „židovské“ evange-
lium, začíná rodokmenem, který sleduje Ježíšovu linii zpět k Abrahamovi, otci Izra-
elského národa a otci „víry“. Lukáš (Lk 3) jde v rodokmenu ještě o něco dále, a to až 
k Adamovi!

V Matoušově evangeliu je velice nápadné zařazení čtyř velice zajímavých žen – Ta-
mary, Rachab, Rút a Batšeby – které by za normálních okolností nebyly považovány 
za hodné důvěry a uznání v rodinné linii. 

(1,3) Tamara je matkou Farese a Záry z Judy, jejího tchána. Příběh v Genesis 38 
popisuje Tamařin zoufalý, ale úspěšný plán k získání Judovy pozornosti, ve chvíli, kdy 
nesplnil svůj slib. Když ztratila naději, že bude dána za manželku jeho nejmladšímu 
synovi Šelovi, převlékla se za prostitutku a otěhotněla prostřednictvím Judy. 

(1,5) Rachabina minulost je velmi pochybná. V knize Jozue 2. kapitole čteme, že 
ukázala svou víru tím, že ukryla Jozuovy vyzvědače. Ale její profese jerišské prosti-
tutky by znamenala vyloučení z „váženého“ rodinného stromu. Přesto jsou tyto dvě 
ženy zařazeny do Ježíšovy rodinné linie. Můžeme to chápat jako znamení Boží milosti 
a Boží moci. Skrze svou milost přijímá všechny druhy lidí a ve své moci používá všech-
ny druhy lidí k naplnění svých plánů a cílů. Jak říká Hospodin Samuelovi (1S 16,7): 
„Hospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek, Hospodin se dívá na 
srdce.“

K zamyšlení: Co vidí Hospodin, když se dívá na moje srdce? 

Gareth Morris (Praha 3 – Mezinárodní sbor)

 úterý – 6. ledna 

Rodokomen – Bůh zamýšlí k dobrému

Jišaj pak zplodil krále Davida. David zplodil Šalomouna z manželky Uriášovy. 
(Matouš 1,6)

(1,5) Rút byla Moábka, což byl národ Židům nepřátelský, často byli v konfl iktu. Rút 
vyjádřila a prakticky dokázala svou loajalitu ke své židovské tchyni Noemi a získala 
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si tak přízeň mnoha Izraelců. Nakonec se vdala za Bóaze. Přestože byla cizinka, byla 
zařazena do rodokmenu Mesiáše. 

(1,6) Batšebino jméno není přímo v rodokmenu zmíněno, je tam zapsána jako 
žena Uriášova. Skrze tuto zmínku je v rodokmenu Ježíšových předků zaznamenán 
a připomínán nejhlubší bod Davidova Života – cizoložství a vražda.

Opět vidíme, jak úžasně milostivé a svaté je Boží dílo a jak je často uskutečňováno 
skrze komplikované okolnosti lidského života. On vždycky zachrání. Josefova slova 
jeho bratřím jsou výstižná (Gn 50,19–20): „Nebojte se. Zamýšleli jste proti mně zlé věci; 
Bůh to však zamýšlel k dobrému…“

K zamyšlení: Kde ve svém životě mohu vidět Hospodinův vykupující zásah v akci? 

Gareth Morris (Praha 3 – Mezinárodní sbor)

 středa – 7. ledna

Hospodin je milostivý

Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi, ale 
předtím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z Ducha svatého. (Matouš 1,18)

Josef byl zbožný muž, který žil věrně podle židovského zákona. Když zjistil, že jeho 
snoubenka je těhotná a věděl, že dítě není jeho, měl v plánu se s ní rozvést. Zasnou-
bení byl tehdy stejně vážný závazek jako manželství a snoubenčino těhotenství bylo 
považováno za cizoložství. Josef se zachoval správně podle zákona, ale zároveň měl 
s Marií soucit. Nebyl mstivý a nechtěl zničit její pověst, a tak ji plánoval propustit po-
tají. Pak přišel Boží zásah! Josef je pro nás vzorem Hospodinova soucitu k nám. Měl 
k Marii soucit ve chvíli, kdy to vypadalo, že proti němu zhřešila. O co víc soucitu má 
Hospodin k nám, kteří jsme proti němu skutečně zhřešili. Žalm 103,8–10 nám připo-
míná milost a odpouštění, které nám Pán Bůh dává: „Hospodin je milostivý a soucitný, 
nesmírně trpělivý a velmi laskavý. Nevznáší stále výčitky, nechová zlobu navěky. Nenakládá 
s námi, jak zaslouží náš hřích, neodplácí nám podle našich vin.“

K zamyšlení: Jak vděčný jsem za Hospodinův soucit a milost, kterou mi dává? 

Gareth Morris (Praha 3 – Mezinárodní sbor)
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 čtvrtek – 8. ledna

Hospodin zná naše srdce

Její muž Josef byl spravedlivý. (Matouš 1,19)

Hospodin Josefa pečlivě vybral, aby byl pozemským otcem jeho Syna. Znal Josefovo 
srdce. Zasáhl ve chvíli, kdy bylo potřeba vysvětlit důvod Mariina těhotenství, uklid-
nil Josefovo podezření, uklidnil jeho srdce a očistil Mariinu pověst. Dal také Josefovi 
vhled to svého plánu spasení, prorokovaného před stovkami let. Josefova reakce je 
úžasným vzorem pro křesťana – on uslyšel, uvěřil, poslechl a splnil Hospodinovy in-
strukce do posledního písmenka (1,24–25): „Když se Josef probudil, zachoval se, jak 
mu přikázal Hospodinův anděl, a vzal si Marii za manželku. Nespal s ní ale až do doby, 
kdy porodila syna, jemuž dal jméno Ježíš.“

K zamyšlení: Kde v mém životě mě Hospodin volá k slyšení, víře a poslušnosti? 

Gareth Morris (Praha 3 – Mezinárodní sbor)

 pátek – 9. ledna 

Bůh mluví i k pohanským mágům

„Kde je ten narozený židovský král?“ ptali se. „Spatřili jsme na Východě jeho hvězdu a při-
šli jsme se mu poklonit.“ (Matouš 2,2)

Cestovali dlouho, když fyzicky následovali hvězdu – ze vzdálenosti asi jako jsou dneš-
ní státy Irán/Irák. Cestovali dlouho také duchovně – astrologové/astronomové, kteří 
rozuměli významu této speciální hvězdy. Přišli, aby našli a uctili „Krále Židů“ a při-
nesli mu dary. Zlato bylo darem pro krále; kadidlo ukazovalo ke kněžství a k uctívání 
Boha; myrha byla spojována se smrtí a byla používána k balzamování. Byli přešťastní, 
že našli to dítě a „klaněli se mu a uctívali ho.“

Nevíme, do jaké míry tito „mudrcové“ rozuměli významu dítěte, které uctívali. 
Víme, že se radovali z toho, že je nalezli a hráli svou roli v zajištění jeho budoucnosti 
tím, že se vrátili domů jinou cestou. Staré přísloví praví: „Moudrý muž Ho hledá.“ 

Přísloví 9,10: 

  „Klíčem k moudrosti je úcta k Hospodinu,
   v poznání Svatého je rozumnost.“

K zamyšlení: Jak mohu vyrůst v moudrosti a porozumění Hospodinu v roce 
2015?

Gareth Morris (Praha 3 – Mezinárodní sbor)
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 sobota – 10. ledna 

Hospodin zasahuje v pravou chvíli

A hle, po jejich odjezdu se Josefovi ve snu ukázal Hospodinův anděl a řekl: „Vstaň, vezmi 
dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti nepovím. Herodes totiž bude to 
dítě hledat, aby ho zabil. (Matouš 2,13)

Pán promluvil znovu k Josefovi ve snu, tak jako mluvíval k patriarchovi stejného jmé-
na. A toto varování umožnilo svaté rodině uniknout Herodovu nemilosrdnému běsně-
ní, když nechal v Betlémě povraždit chlapce, kteří byli Ježíšova věku. Matouš vypráví 
o smutku, který následoval, jako o dalším naplnění proroctví Jeremiáše 31,15, který 
byl původně chápán jako naplnění proroctví o návratu z exilu. V této části příběhu 
vnímáme ozvěny, stejně tak jako na začátku druhé kapitoly, které vykreslují obraz 
Ježíše jako „nového Mojžíše“. Tak jako Mojžíš uniká tyranovi, který zabíjí malé chlap-
ce, a cílem útěku je Egypt. Klíčovou zprávou je, že Hospodin zasahuje, aby ochránil 
svého Syna, ukazuje svou moc a nadvládu nad pozemskými i nebeskými vládci. Jeho 
cílem bude zvítězit a Jeho vůle se stane na zemi i na nebi. Boží plány nemohou být 
zastaveny, jak říká Job 42,2: „Uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není 
neproveditelný.“ 

K zamyšlení: Jaký je Hospodinův konkrétní cíl pro můj život na začátku roku 
2015?

Gareth Morris (Praha 3 – Mezinárodní sbor)

 neděle – 11. ledna

I složité politické poměry vedou k naplnění proroctví
 

Přišel tam a bydlel ve městě zvaném Nazaret. Tak se naplnila slova proroků, že bude nazý-
ván Nazaretský. (Matouš 2,23)

Závěrečná část příběhu o narození Ježíše začíná dalším Josefovým snem. Jde o volá-
ní k návratu do Izraele. Hrozba pominula, protože Herodes zemřel. Znovu zde Josef 
osvědčuje svou víru a poslouchá instrukce od Hospodinova anděla. Vidíme zde také 
jeho otcovskou péči o syna, když si nevybírá jako nový domov území Judska, které 
spravuje jako Herodův nástupce jeho syn Archelaos. Usazují se v Nazaretu a Matouš 
tuto událost opět vykládá jako naplnění proroctví. 

Je velmi zajímavé, že citát „Bude nazván Nazaretským“ nikde ve Starém zákoně 
nenajdeme! Matouš nám k tomu nedává žádné vysvětlení, ale je zajímavé, že forma, 
jakou jsou slova tohoto citátu napsána, je jiná, než je u citátů obvyklé. Nabízí se tedy, 
že to není citát nějaké konkrétní pasáže, ale souhrn témat prorockého očekávání. Zna-
mená to tedy, že Matouš viděl v zapomenutém Nazaretu naplnění znamení Starého 
zákona ukazující na pokorného a odmítnutého Mesiáše. Znovu vidíme Hospodinovu 
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péči o jeho Syna a jeho vedení a poskytnutí ujištění, že je na správném místě ve správ-
ný čas. Toto je volání k důvěře Hospodinu celým srdcem. Přísloví 3,5–6: 

  „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem,
   na svoji rozumnost nespoléhej.
  Poznávej ho na všech svých cestách,
   on sám napřímí tvé stezky.“

K zamyšlení: Ve které oblasti života bych měl Pánu víc důvěřovat?

Gareth Morris (Praha 3 – Mezinárodní sbor)

3. týden 

 pondělí – 12. ledna 

Volá ku pokání

Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo 
království nebeské.“ To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izaiáše: ,Hlas volajícího na 
poušti: připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!‘ (Matouš 3,1–3)

Evangelista Matouš je zkušený vypravěč, který ví, že když v příběhu řekne: „Tak, 
a tehdy, v oněch dnech, za těch dnů…“ má to ten účinek, že očekáváme nějaký nový 
impuls, dějový postup nebo přímo zvrat. A skutečně. Matouš přeskočil mnohá léta 
Ježíšova dětství a dospívání a teď začíná hlavní děj. (Srovnej s Mk 1,1–4) Hlavní děj 
spásy. I spása má děj přípravný a hlavní. A toho, kdo spásu přináší, nám představí Jan 
Křtitel. On je tu nejen za sebe, ale také na místě proroků a jejich naléhavého volání.

Je to zvláštní člověk, ten Jan. Především tím, kým je. A kým je? Četli jsme, že je hla-
sem. Divné? – To odpovídá; divné to je, ale je to tak. Tak to je psáno. Je hlasem, který 
má být lidem povědomý, ač za ta dlouhá staletí snad obecně mezi lidmi upadl v za-
pomnění. Ten hlas chce probouzet. A probouzí. Probouzí svědomí národa, probouzí 
naději lidí. „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“ (Mt 3,2) Jan je hlasem 
zesíleným, hlasem volajícího. Jako Izaiáš před staletími i Jan volá na poušti burcující 
poselství. „Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky.“

Tak to dnes udělejme! Připravme silnici našeho svědomí, srovnejme, co srovná-
no není, co jsme pokřivili. To v modlitbě vyznejme. Co můžeme napravit, napravme. 
Abychom přicházejícího Spasitele rozpoznali, musíme projít touto nezbytnou přípra-
vou. A navíc: bez toho, abychom sami nesli ovoce pokání, nemůžeme být hlasy k po-
kání volajícími.

Radek Pospíšil (Žatec)
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 úterý – 13. ledna

Nést ovoce pokání

„Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání.“ (Matouš 3,8)

Jan Křtitel vypadal opravdu zvláštně. Nosil zvláštní oblečení a také se nestandardně 
stravoval. I na tehdejší „novozákonní“ dobu. (Mt 3,4) Už tím vzezřením Jan vybočuje 
z řady. Jakoby chtěl vrátit čas o několik staletí zpět. Vrátit ho ale nechce, jak jsme četli 
včera. Jan je přece upřen dopředu, k přicházejícímu království Božímu a k samotné-
mu Přicházejícímu. Jan se obléká jinak z jiného důvodu. Je „jako“ Eliáš. Identifi kuje 
se s touto velkou prorockou postavou. S buditelem své doby. Služebníkem Božím, 
který byl vzat k Bohu na ohnivém voze a zase měl být poslán, aby varoval před při-
cházejícím Božím soudem. (Mal 3,23) To vše s Janem ožilo. To vše upozorňovalo na 
zvláštnost doby. A mnozí lidé cítili, přesněji, žili její závažnost a brali Janovo poselství 
vážně. Chodili na jeho kázání. Nevíme to, ale možná se někteří začali jako Jan oblékat 
a jako Jan jíst. Jistě však víme, že se nechávali od Jana pokřtít v Jordánu. Měl to být 
jasný předěl v jejich životě. Obrácení srdce. Takové obrácení, kdy člověk lituje svých 
hříchů a začne jinak. Nechá vodu všechno staré odnést. Ovšem někteří to tak nebrali. 
Chtěli být od Jana pokřtěni, chtěli mít účast na záchraně od trestu za své jednání. Ale 
své jednání nezměnili a snad ani změnit nechtěli. A v jejich životě se nerodilo ovoce 
pokání. Stejně jako u těch, kdo později chtěli následovat Ježíše, ale nechtěli se pro něj 
ničeho vzdát. Vlastně všeho vzdát. Tak takhle by to nešlo. Život bez ovoce pokání? 
Tak by to nešlo ani dneska.

Radek Pospíšil (Žatec)

 středa – 14. ledna

Ježíš naplňuje spravedlnost

Ježíš mu odpověděl: „Připusť to nyní; neboť tak jest třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh 
žádá.“ (Matouš 3,15)

Už přichází. Vstupuje do Jordánu ke křtu jako všichni ostatní. To Jana zarazí. Cítí, že 
tady něco nehraje. Z našeho lidského pohledu a chápání se tu zaměnily role. Nemá 
Ježíš pokřtít všechny lidi, i Jana? A vůbec, kým byl vlastně pokřtěn Jan? Není v tom 
poněkud zmatek? Tak bude na mnohé, i na učedníky Páně, později vývoj událostí 
působit. Nejde Ježíš nějakou popletenou cestou? Nepotřebuje poradit? Křtít by měl 
přece on, je-li Kristus. Jaká je v tom logika, jaká je v tom spravedlnost? Vyznává snad 
i Ježíš své hříchy? Mnoho otázek, a odpověď jen jedna. „Připusť to nyní (Jene); neboť tak 
jest třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá.“ A Janovi to stačí. Už Ježíši nebrání, ale 
křtí ho. 



Ježíš je tedy pokřtěn od Jana. Hned na počátku Ježíšovy služby je zřejmé, že Jeho 
spravedlnost převyšuje spravedlnost kohokoliv z nás lidí. Nejde mu o prestiž. Ponížil 
se. Stal se jedním z lidí. Identifi koval se s našimi hříchy. To je součást Boží spravedl-
nosti, která jej, místo nás, přivede na kříž. A tam bude zřejmo, že si s naší logikou, a už 
vůbec ne s naší spravedlností, nevystačíme. Všechno je naruby. Nevinný potrestán 
smrtí. Ten, který miloval, je nenáviděn. Ale tak to musí být. Bůh se v Kristu snížil na 
naší úroveň, ano, pod ni, aby nám ukázal cestu své spravedlnosti. Kdykoliv jej v tom 
následujeme, naplňujeme to, co Bůh žádá. Kdykoliv se povyšujeme, že víme lépe, jak 
by to mělo být, jdeme cestou spravedlnosti farizeů a zákoníků. (Mt 23,12)

Radek Pospíšil (Žatec)

 čtvrtek – 15. ledna

Pokrm

Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. 
(Matouš 4,4)

Sytý hladovému nevěří, ale především by sytému nevěřili hladoví. Od vyhladovělého 
čtyřicetidenním půstem však zní jinak, když říká, že mít dostatek chleba, jídla, ješ-
tě nikoho neučiní skutečně živým. Dostatek chleba přejeme každému. Ale nestačí to 
k životu. K naplnění duše člověka, a tedy životu plnému po všech stránkách. I ta dneš-
ní snídaně by být nemusela, ale co by to bylo za den bez Božího slova?

Pro Ježíše mohlo být pokušením dát lidem jen chléb. Mnohé by si tím získal. Po-
kud by žil s lidmi na zemi a staral se o dostatečný přísun chleba, následovali by jej 
mnozí (srovnej Jan 6,26–27). Tehdy i dnes. Ale když to odmítne a žádá prostou víru 
a poslušnost, už tak atraktivní Ježíš není. Otcovo poslání Ježíše – Syna Božího nevede 
skrze zázračné zmnožení chleba, ale skrze rozmnožení pravé lásky. Lásky, která se 
dělí a rozdílí od srdce k srdci. Bez postranních úmyslů, bez nároků. To je konec konců 
i jedinou nadějí pro hladovějící tohoto světa.

Radek Pospíšil (Žatec)

 pátek – 16. ledna

I ďábel cituje Bibli, ale se zlým záměrem

Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu: „Jsi-li Syn 
Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: ‚Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys 
nenarazil nohou na kámen!‘ “ (Matouš 4,5–6)
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Jsem bývalá učitelka. V dobách totality jsem měla velké problémy s úřady, protože 
jsem se netajila se svou vírou v Pána Ježíše. Po dobu dvou let jsem byla předvolávána 
každé dva měsíce před ideologickou komisi, kde se mi dostávalo školení v ateistic-
kém duchu. Byla jsem překvapena, když jsem při jedné takové „schůzi“ uviděla ležet 
na stole Bibli. Můj hlavní odpůrce, krajský ideolog v ní hbitě listoval, četl a citoval 
také řadu textů zpaměti. Chtěl mě přesvědčit, jak si Bible protiřečí, že je již překo-
naná moderní fi lozofi í. Věděla jsem, o co jde. Znevěrohodnit Písmo svaté, nahlodat 
moji víru tak, abych začala pochybovat. Jak příště obstojím? Hledala jsem pomoc na 
modlitbách a pro povzbuzení jsem chodila za svým otcem. Jednou mi řekl: „Popros 
ty pány, mají-li něco lepšího než kázání na hoře a něco krásnějšího než příběh o mi-
losrdném Samaritánovi nebo dokonalejší sbírku zákonů, které mají vyšší standard 
než Desatero, ať ti to napříště přinesou, že si to prostuduješ. A „příště“ už po tomto 
mém vyjádření nebylo. Byla jsem ze školských služeb propuštěna. I když jsem tehdy 
utržila zdánlivě porážku, Boží slovo zvítězilo, nenašlo konkurenci, je nepřekonatelné 
a věčné. Moji předkové odešli kdysi z Čech s Biblí kralickou do vyhnanství. Opustili 
všechny své statky, ale to nejcennější – Boží slovo – si nesli s sebou. Jsem ráda, že jsem 
se směla se svými slabými silami také postavit na jeho obranu.

Jakou osobní zkušenost máte vy s Písmem svatým? Radujme se z darované svobo-
dy a važme si Božího slova.

Mira Blažková (Žatec)

 sobota – 17. ledna

Ježíš povolává své učedníky

Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ (Matouš 4,19)

Nejméně čtyři z Ježíšových učedníků byli rybáři. Dobře věděli, že lov ryb vyžaduje 
mnoho energie a soustředění. Když je Pán Ježíš vyzval, aby se stali rybáři lidí, porozu-
měli, že chce od nich všechno.

I my jsme kdysi vykročili za Ježíšem, dali jsme mu svůj život a poslechli jeho pozvá-
ní „Pojď za mnou!“ Přijali jsme v tu chvíli úžasný pokoj, dostali jsme jistotu věčného 
života a celou naší bytostí pronikla Boží láska.

I já jsem to tak prožívala, i když mi bylo pouhých 11 let. V tu chvíli jsem myslela, 
že mám všechno, i když jsem od rodičů slyšela, že je to teprve začátek mé cesty za 
Ježíšem.

To jsou vzpomínky. Ale kde jsme teď? Na kterém úseku cesty? Jsme ještě pořád 
tak radostní, plni pokoje a lásky jako na počátku? Většině z nás se tato počáteční 
radost a elán jaksi vytratily ze života. Máme kolikrát co dělat sami se sebou, a ne ještě 
lovit lidi z bahna hříchu na světlo k nohám živého Ježíše. Pán Ježíš neříká: „Buďte ry-
báři lidí“, nýbrž: „Učiním z vás…“ Kde tedy jsou ty ulovené duše pro Ježíše?

A tu je tajemství úspěchu. Pokud pracujeme, lovíme ze své vůle a podle vlastních 
plánů, je naše práce neúspěšná. Ale když se dáme cele do Jeho služby, odevzdáme mu 
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i svoji vůli a na Jeho slovo rozestřeme síť, On nás učiní skutečně rybáři lidí a naše sítě 
nezůstanou prázdné.

Mira Blažková (Žatec)

 neděle – 18. ledna

Ježíšova služba lidem

„Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království Božího 
a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu.“ (Matouš 4,23)

K Janu Křtiteli lidé museli vyjít na poušť. Ježíš jde za lidmi. Chodí po celé Galileji, 
chodí tam na bohoslužby do synagog, káže venku u jezera a uzdravuje každou nemoc 
a chorobu v lidu. Prostě a jednoduše: žije s lidmi a lidem slouží slovem i skutkem. Do-
týká se bolestivých ran světa. Mluví o království nebeském a uzdravující mocí ho také 
šíří i na periferii Zaslíbené země. Na periferii života. Také v Sýrii se o něm roznesla 
pověst. Ani skutečně bezbožné krajině se nevyhnul. A všude, všude jsou ti potřební 
lidé. Všude je potkává. Lidé s různými problémy. Fyzickými, duševními, duchovními. 
Mnoho trápení na jednoho. Snad až příliš.

Služba potřebným lidem vyčerpává. Víme, že také Ježíš byl „z masa a kostí“. Mno-
ho vydal, mnoho síly z něj vyšlo. Mnoho zázraků se stalo. Ale kdo z lidí dohlédl až 
tam, za obzor svého světa? Za svět svého vlastního trápení. Kdo mu rozuměl, když 
odmítal senzacechtivý zástup, kdo rozuměl, když žádal učedníky, aby neprozrazovali, 
že je Synem člověka, kdo se s ním modlil, když to On potřeboval a žádal? Nikdo z nich 
a nikdo z nás. Zůstal v tom sám. Ne. To není k dojetí našich citů. To vše činil, protože 
proto přišel, aby nikdo nezahynul ve svém světě trápení. Ale byl spasen. Vidíš to světlo 
na konci tunelu svých každodenních starostí? Vydej se na periferie jako on. Za tím 
světlem. Za Kristem.

Radek Pospíšil (Žatec)

4. týden

 pondělí – 19. ledna

Uzdravení setníkova sluhy 

Když přišel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho: „Pane, můj sluha 
leží doma ochrnutý a hrozně trpí.“ Řekl mu: „Já přijdu a uzdravím ho.“ Setník však odpo-
věděl: „Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha 
bude uzdraven. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji; řeknu-li některému 
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‚jdi‘, tak jde; jinému ‚pojď sem‘, tak přijde; a svému otroku ‚udělej to‘, tak to udělá.“ Když to 
Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho následovali: „Amen, pravím vám, tak velikou víru 
jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a bu-
dou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském; ale synové království 
budou vyvrženi ven do tmy; tam bude pláč a skřípění zubů.“ Potom řekl Ježíš setníkovi: 
„Jdi, a jak jsi uvěřil, tak se ti staň.“ A v tu hodinu se sluha uzdravil. (Matouš 8,5–13)

Příběh se odehrává „v závěsu“ Ježíšova Kázání na hoře. Římský setník, pravděpodob-
ně důstojník velící stovce vojáků, se doví, že Ježíš vstoupil do města. Vyhledá jej, aby 
ho prosil za nemocného sluhu. O nemoci toho blíže mnoho nevíme. Nemůže se hý-
bat a trpí velkými bolestmi. Pro další průběh vyprávění je směrodatné, že pohanský 
důstojník okupační armády prosí za jiného pohana, zřejmě vojáka této armády, který 
není přítomen. Ježíš mu odpovídá okamžitě. Původní řecký text neobsahuje žádná in-
terpunkční znaménka, dokonce ani mezery mezi slovy. Jeho slova tak lze chápat jako 
konstatování, nabídku, ale i otázku: „mám jít a uzdravit ho?“ V jeho otázce zní údiv 
nebo také ironie, že římský důstojník se místo na římského lékaře obrací na domoro-
dého proroka. Mohli bychom v té otázce zaslechnout, zda není pod úroveň Římana, 
že Ježíš je hoden léčit mu sluhu. Musíme vzít v úvahu tehdejší kulturní a náboženské 
zvyklosti. Důstojník si však zřejmě také uvědomuje překážku spočívající v tom, že 
pravověrní Židé nevstupovali do pohanských domů, které považovali za rituálně ne-
čisté. Jako alternativu k Ježíšově osobní návštěvě tedy nabízí uzdravení slovem, na 
dálku. K tomu přidává vysvětlení vztahující se k síle rozkazu toho, kdo má pravomoc 
řídit bitvy a měnit tvář světa, aniž by kvůli tomu někam chodil. Zná ji z vlastní zku-
šenosti. Ježíšova odpověď je určitou provokací a výzvou především do vlastních řad. 
Římský důstojník mohl sotva rozumět věrouce lépe než učedníci, ale prokázal větší 
důvěru – Bohu i přímo Ježíši.

Kateřina Pospíšilová (Žatec)

 úterý – 20. ledna

Strach pramenící z malověrnosti

Řekl jim: „Proč jste tak ustrašeni, vy malověrní?“ Vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo 
veliké ticho. (Matouš 8,26)

Tento jediný verš vytržený z příběhu vyznívá jako pouhá demonstrace síly – „podí-
vejte se, jakou mám moc“. Pokud ale bereme v úvahu celý příběh, který se nazývá 
„utišení bouře“, najednou vidíme, kde se to všechno odehrálo. Na rozbouřeném moři, 
v loďce. Spolu s Ježíšem tam byli i učedníci, zkušení námořníci. Bouřka přišla asi ne-
čekaně, protože je zastihla při odpočinku, dokonce Ježíš spal, i když už byla bouřka. 
Bouřku vnímáme jako něco hrozného, neovladatelného, s velkou ničivou silou, i my 
suchozemci si to dovedeme představit. Chování učedníků je z našeho pohledu nor-
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mální, snaží se zvládnout nastalou situaci sami, vlastním umem, zručností, dokonce 
ani nepokládají za důležité Ježíše vzbudit. On přece nebyl námořník. Toto chování 
učedníků se někdy shoduje s naším chováním, i my řešíme různé situace vlastním 
rozumem, vlastní silou. A Ježíše? Toho, o kterém tvrdíme, že je hlavou církve, že je 
prvním v našich životech, raději necháváme „spát“.

Když už byli učedníci opravdu v koncích, vzpomněli si i na Ježíše – poslední zá-
chranu. Jeho první výtka patří právě učedníkům: „Proč jste tak ustrašeni, vy malověrní?“ 
Ta výtka směřuje i k nám. Proč jsme tak ustrašeni? Bojíme se výsměchu, nepochope-
ní, že přijdeme o přátele, o zaměstnání? Tento biblický příběh končí úžasem lidí, kteří 
to všechno viděli a ptali se: „Kdo to je?“

On je Boží syn, nepotřebuje tvoji ochranu, On naopak chce chránit Tebe, proto 
není čeho se bát. Kým je pro tebe Ježíš? 

Milan Vimpel (Žatec)

 středa – 21. ledna

Boží moc, která někoho vyděsí

A celé město vyšlo naproti Ježíšovi, a když ho spatřili, prosili ho, aby se vzdálil z jejich kon-
čin. (Matouš 8,34)

Tento verš nám ukazuje na velkou Boží moc, která vyděsila celé město, a to když Ježíš 
uzdravil dva posedlé od zlých duchů. 	  vešli do stáda vepřů, které se utopilo. Lidé 
z tohoto města prosí Ježíše, aby odešel z jejich kraje. Podobnou událostí je také staro-
zákonní příběh o věštci Bileámovi a jeho oslici. Král Balák se bál Izraelců, proto chtěl 
po věštci Bileámovi, aby Izraelce proklel. Bileám věděl, že Bohen Izraelců je Hospodin, 
a chtěl vědět, co mu oznámí právě Hospodin. Ten mu řekl: „neproklínej Izraelce, pro-
tože je to požehnaný národ.“ Bileám se nakonec vydal na cestu na své oslici. Bůh po-
sílá posla, aby Bileáma zastavil, on ho ale ve své zaslepenosti nevidí. Vidí ho však jeho 
oslice, kterou vyděsila Boží moc. Bileám nezvažoval, zda to, co dělá, je dobré. Naopak 
vztek a zlost mu zatemnily ještě víc rozum. Co ho vlastně vedlo na tuto cestu? To, že 
ho posílá Bůh, nebo pozvání moábského krále s vidinou tučné odměny? V 2. Petrově 
listu 2,15 čteme, že Bileámovi se zalíbila mzda za nepravost. Bileámovi nebylo divné, 
že na něho mluví oslice – je zaslepený zlobou. Neměla to být oslice, která viděla Boží 
moc, ale měl to být Bileám. Bileám se nakonec před Bohem musel sklonit, uznat, že 
pochybil, a potom mohl Izraelcům žehnat. Jeho vyznání ze 4. Mojžíšovy 22,34 říká 
to, co mnohdy musíme říct i my: „Zhřešil jsem. Nevěděl jsem, že ty ses mi postavil do 
cesty…“ Bileám procitl a správně říká „zhřešil jsem“ Procitli jsme i my?

Milan Vimpel (Žatec)
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 čtvrtek – 22. ledna

Boží moc, která vede ke chvále

Když to uviděly zástupy, zmocnila se jich bázeň a chválili Boha, že dal takovou moc lidem. 
(Matouš 9,8)

Je tu návaznost na celou kapitolu, kdy Pán Ježíš uzdravil ochrnutého muže. Píše se, že 
on vstal a odešel domů, dále už ale nečteme, zda poděkoval a byl vděčný.

Ale vidělo to mnoho dalších, kteří za to chválili Boha. Nemůžu nevzpomenout 
uzdravení chromého muže, o kterém čteme ve Sk 3. kapitole, který byl uzdraven skr-
ze učedníky Pána Ježíše jeho mocí. O tom muži se píše, že chválil Boha a skákal rados-
tí. Svědectví uzdraveného prýštilo z jeho srdce naplněného vděčností.

Radostnému svědectví se téměř nedá odolat. Lidé plní skepticismu si dříve všim-
nou projevů života naplněného radostí, než aby naslouchali trápením. Základní otáz-
ku, kterou si musí každý vyznávající křesťan položit, je tato: Zjevují moje postoje 
Kristovu radost lidem, kteří jsou kolem mne? Vidí, ti kdo mě znají, v mém životě ra-
dost, vděčnost a chválu Bohu? První křesťané radost Kristovu přímo vyzařovali. Jejich 
vděčnost nevycházela z toho, že jim v životě všechno vycházelo dobře. Chválili Boha 
vždycky. I v dobách, kdy jim bylo nejhůře, měli vždy něco, za co se slušelo Boha chvá-
lit. Četla jsem o jednom kazateli, který byl okraden. Ten kazatel se večer modlil: „Dě-
kuji 	  Bože, že mi vzali jen peněženku, že mi nevzali život, a nakonec 	  Bože děkuji, 
že jsem byl okraden, že jsem nekradl já.“ Není to úžasné svědectví, když nás potkávají 
v životě různé těžkosti? Důvěra v Boha ukazuje, jak moc na Něj spoléháme a věříme, 
že ten, který spravuje celý vesmír, vede i náš život. Jestliže se naučíme chválit Boha, 
potom ani v dobách těžkých zkoušek nepřijdeme o radost, pokoj a vědomí Boží moci 
v našich životech.

Co pro nás Bůh udělal, co pro nás koná a co pro nás učiní – to jsou důvody, kte-
ré udržují naši radost a vděčnost živou. Tak by naše srdce měla být plná věčnosti 
a chvály.

Marie Peková (Žatec)

 pátek – 23. ledna

Otevřené dveře pro hříšníky

… Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. (Matouš 9,13b)

Bylo neslýchané, aby slušný Žid seděl za jedním stolem s celníkem. Pán Ježíš to udě-
lal. Matouš však nebyl jediným celníkem, který přijal pozvání Pána Ježíše. Pozvání 
přijalo mnoha dalších celníků a hříšníků. Tehdejší strážci dobrých mravů, farizeové, 
proti tomu protestují. Ježíš jedná s celníky milosrdně, volá je k následování. Ví, že jeho 



zvěsti porozumí snáze než spravedliví farizeové a zákoníci. Pán Ježíš neschvaloval je-
jich způsob života, ale dal šanci těm, kterými ostatní pohrdali. Přišel je uzdravit. Byl 
lékařem, který uzdravoval hřích. Přišel uzdravit jejich nemocnou duši. Lékem byla 
láska a pozvání k činění pokání. Kdosi řekl, že pokání znamená: POZNAT – uznat 
svůj hřích, VYZNAT – svůj hřích Bohu, OPUSTIT – svůj hřích.

A co my, co já? Skoro po dvou tisících letech od stolování s celníky stále Pán Ježíš 
zve hříšníky. Ještě je čas pozvání přijmout. Bylo mi 14 let, když jsem takové volání sly-
šela, ale vůbec jsem si nepřipadala hříšná jako Matouš a jeho kamarádi. Možná jsem 
potřebovala něco na sobě změnit, ale zase ve srovnání s Matoušem to nebylo se mnou 
tak zlé. Jenže Pán Ježíš náš život nevylepšuje, ale obnovuje a mění. V Boží milosti jsem 
svůj hřích poznala, vyznala a opustila. Jak se mi ulevilo! Ještě dnes Pán Ježíš volá a zve 
k obecenství s ním. Dveře do Božího království jsou ještě otevřené.

Neváhej, přijmi pozvání a vejdi!

Jiřina Vimpelová (Žatec)

 sobota – 24. ledna

Zachraňující víra v Ježíšovu moc

Ježíš se obrátil a spatřiv ji řekl: „Buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila.“ A od té 
hodiny byla žena zdráva. (Matouš 9,22)

V příběhu o vzkříšení Jairovy dcery se najednou objevuje žena, kterou neznáme jmé-
nem. Tato žena nemá mezi lidmi vůbec co dělat. Z lidského hlediska je nemocná 
a podle starozákonních předpisů je nečistá, všechno okolo sebe znečišťuje. Tím, že se 
dotýká Pána Ježíše, podstupuje veliké riziko, ale touha po zdraví je větší. Doufá a věří, 
že když se dotkne Ježíšova roucha, bude zachráněna, vlastně uzdravena. Pán Ježíš 
poznal, že se ho někdo dotýká s vírou. (A to okolo něho byla často tlačenice.)

Pán Ježíš nedělá rozdíl mezi lidmi. Pro něj je neznámá žena stejně důležitá jako 
dcera představitele synagogy. Tato žena se možná bála trestu, ale místo toho byla na-
zvána dcerou a byla uzdravena.

I v dnešní době Pán Ježíš jedná, uzdravuje a zachraňuje. Jestli něco po Pánu Ježíši 
chceme, musíme se v pokoře dostat do Jeho blízkosti. Já jsem se mnohokrát přesvěd-
čila o tom, že Pán Ježíš vyslýchá prosby, uzdravuje tělo a zachraňuje duši. Pán Ježíš je 
východiskem pro každého a v každé životní situaci. Věř mu a budeš zachráněn!

Jiřina Vimpelová (Žatec)
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 neděle – 25. ledna

Soucit s lidskou skleslostí

Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. 
(Matouš 9,36)

V evangeliích vícekrát čteme, že se Pán Ježíš slitoval. Měl hluboký soucit s lidmi. Evan-
gelista popisuje, jak lidé toužili být v jeho blízkosti. Věděli, že se jim bude Pán Ježíš 
věnovat, že s nimi posedí, že se bude zaobírat nemocnými. Pán Ježíš měl na lidi čas. 
Nikam nepospíchal a nikoho od sebe neodháněl. Často se nemocných dotýkal. Jeho 
jemný dotek znamenal pro člověka změnu, přinášel uzdravení.

Jak je to s námi? Jsme ochotni věnovat svůj čas potřebnému? Máme čas posadit se 
u lůžka nemocného? Máme čas naslouchat mu, těšit ho? Cítíme s ním?

Možná si občas řekneme: Kdyby žili všichni křesťané tak jako Kristus, kdyby ko-
lem sebe šířili jen lásku, radost, pokoj a pravdu, byl by svět zcela jiný. Kdyby… Zásad-
ní problém je v tom, že čekáme na druhé, aby vyšli s projevem pozornosti, lásky, ohle-
duplnosti a porozumění. Nečekejme na to! Začněme osobním rozhodnutím: „Pane 
Ježíši, pomoz mi, abych se stala takovou, jakou mě chceš mít Ty. Chci se 	  podobat 
a následovat Tě.“

Jsem vděčná, že se mohu učit od toho nejlepšího učitele – Pána Ježíše, který svým 
příkladným životem nám dává návod, jak jednat s druhými, vidět jejich potřeby a jak 
pomáhat. On je ten nejlepší Pastýř, „… který procházel zemí a všem pomáhal…“ 
(Sk 10,38)

Mira Blažková (Žatec)

5. týden

 pondělí – 26. ledna

Ježíš dává vyslaným učedníkům svou autoritu a moc

Cestou hlásejte: Přiblížilo se království Nebes. Uzdravujte nemocné, probouzejte mrtvé, 
očišťujte malomocné, vyhánějte démony – zadarmo jste přijali, zadarmo dejte. (Matouš 
10, 7–8; ČSP) 

Království Nebes není teorie. To je skutečnost. Toho se můžeme dotýkat, vidět a po-
zorovat. O tom jsem také pojednával v letošním „Rozsévači“.

Já si pamatuji na jednu konferenci BJB v Praze ve vinohradské modlitebně, kde 
bratr Gilbert vyzval nemocné, aby přišli dopředu, i ty, kteří byli pobídnuti Duchem 
svatým, aby se za ně modlili. K mému překvapení jsem jedním z nich byl i já. Modlil 
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jsem se za dvě sestry a jednoho bratra (shodou okolností bratr a jedna sestra ještě 
žijí). Měl jsem velkou úzkost a bázeň. Po konferenci jsem obdržel tři dopisy, že jsou 
uzdraveni. Pán Ježíš se oslavil, když jsme poslechli. Není to lidské dílo, jak je uvedeno 
již v nadpisu.

Když bylo mé sestře 5 let, vážně onemocněla na zápal plic a pohrudnice. Jednoho 
dne přišel z nemocnice telegram s oznámením, že zemřela a s termínem, kdy ji přive-
zou. Tatínek zařídil truhlu u truhláře a šatičky u krejčové. Tatínek nám ten večer nic 
nepověděl kvůli mamince, jen nás všechny doma vyzval k modlitbám. Všichni souro-
zenci i rodiče jsme poklekli a modlili se. Ráno přinesl listonoš jiný telegram, ve kterém 
stálo, že je to omyl a že moje sestra žije. Byla v márnici, a jak zřízenci vezli dalšího mrt-
vého, otevřeli dveře a sestra přikrytá plachou se po čtyřech blížila ke dveřím. Zřízenci, 
když to uviděli, nechali mrtvého a utíkali pryč. Sestra se pak dostala do ambulantní 
části, kam si pro ni přišel službu konající lékař. Dnes má sestra 67 let. 

Takového máme Pána Ježíše. On se ani dnes nezměnil. (Žd 13,8) My však jsme 
Jeho učedníci. Díky mu za to!

 Jaroslav Poloha (Děčín) 

 úterý – 27. ledna

Následování Ježíše vzbuzuje u nevěřících nenávist

Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. 
(Matouš 10,22)

Dnešní verš z Písma svatého říká na rovinu, čím si musí projít ti, kteří cele následují 
Pána Ježíše Krista. (J 8,31) Pán Ježíš Kristus a Jeho učedníci šli ke ztraceným z lidu iz-
raelského. (Mt 10,5–6) Jak byli přijati? Připomeň si některá svědectví zapsaná v Bibli: 
Kain zabil z nenávisti bratra Ábela (Gn 4,5,8; Žd 11,4), Jozefa prodali bratři z nená-
visti do otroctví (Gn 37,5–11 a 28), zlí vinaři zabili dědice (Mt 21,33–46). Pána Ježíše 
se snažili všemožně nachytat, říkali o něm: „Hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků 
a hříšníků!“ (Mt 11,19) A nakonec ho ukřižovali. (Mt 20,18–19) Štěpána z nenávisti 
ukamenovali. (Čti Skutky 6. a 7. kap.) Proč? Pán nám na těchto příkladech ukazuje, 
že ne všichni, kteří se zde na světě titulují Jeho jménem, jsou skutečně Jeho! V pozem-
ské církvi jsou jak ztracené, tak i zachráněné ovečky. (Mt 13,30) Kristova církev je zde 
na zemi „neviditelná“, ale její projevy jsou jasně zřetelné. Důvody pro nenávist jsou 
buď obvinění z hříchu (viz Uzdravení slepého – J 9,24–34, nebo např. Štěpán), nebo 
závist, že jiný má něco víc než já (viz např. Jozef).

Jak jsi na tom, bratře, sestro? Zakoušíš nenávist, pohrdání, výsměch proto, že pat-
říš Pánu Ježíši a chceš se mu podobat, nebo ti každý lichotí, plácá tě po rameni a posa-
zuje tě na čestné místo? „Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali 
jejich otcové k falešným prorokům.“ (L 6:26) Ještě je čas se změnit. Volej denně upřímně 
a v soukromí s Davidem: „Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj 
neklid, hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď!“ (Ž 139,23–24) 
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Čiň pokání ze všeho, z čeho tě Duch usvědčuje! A Bůh tě nenechá v nejistotě: „Tak 
Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.“ (Ř 8,16) Jsi-li Kristův, necháváš 
se měnit v Jeho podobu, měníš své zlé zvyky a názory a chováš se tak, jak se Jemu líbí. 
(Ef 5,15–17) V Galatským 2,20a apoštol píše: „nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.“ To 
však nutně působí nenávist u těch, kteří nejsou Jeho.

Václav Grindler (Děčín)

 středa – 28. ledna

Koho se nebát a koho se bát

A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši 
i tělo zahubit v pekle. (Matouš 10,28)

Pán Ježíš říká, koho se máme bát. Boží slovo již ve Starém zákoně v knize Přísloví 
1,7 říká, že moudrost je bázeň před Hospodinem. To je ten, koho se máme bát – ten, 
který je spravedlivý soudce. Ale i ten, kdo se stará o naše duše, pokud mu patříme. Mi-
lující Bůh Otec. Žádný člověk pro nás není hrozbou v ohledu naší duše. I ve chvíli, kdy 
je náš život v ohrožení, pokud patříme Pánu, nemusíme se bát. To chápali už křtěnci 
v 16.století jako např. Konrad Grebel, Michael Sattler nebo Balthasar Hubmaier, je-
jichž příběh by měl znát každý křesťan a hledat v nich povzbuzení. Hubmaier říká ve 
své písni: „… marně se snaží vyhladit jméno tvé ohněm vzteku; tvé Slovo jistým zůstá-
vá dnes i na věky věků… To Slovo nelze zastínit lidskou ruku; zapějme proto radostně 
Amen! – na věky věků. Boží pravda je nesmrtelná!“

Jan Zavřel (Děčín – Jílové)

 čtvrtek – 29. ledna

Pro Ježíše stojí za to nést kříž
  

A kdo jde za mnou a nebere svůj kříž, není mne hoden. (Matouš 10,38; ČSP)

Co to je můj kříž? To není to, když mě bratr nebo sestra upozorní – to, co děláš, není 
podle Božího Slova – a já přesto si provedu své a pak se dostanu do nesnází. Pán 
Ježíš, přišel jednou do synagogy. Byl tam člověk s odumřelou rukou. Otázali se Pána 
Ježíše: „Je dovoleno v sobotu (v neděli) uzdravovat?“ Chtěli ho totiž obžalovat. On jim 
odpověděl: „Kdyby někdo z vás měl jedinou ovečku, a ona by mu v sobotu (neděli) spadla 
do jámy, neuchopil by ji a nevytáhl? A oč je člověk cennější než ovce! Proto je dovoleno v so-
botu (neděli) činit dobře.“ Pak řekl tomu člověku: „Zvedni tu ruku!“ Zvedl ji, a byla zase 
zdravá jako ta druhá. Farizeové vyšli a smluvili se proti němu, že ho zabijí. Těmi farizei 
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můžeme být i my, pokud budeme činit podobně. Pán Ježíš ale nepřestal činit v sobotu 
(neděli) dobře. A farizeové ho nepřestali hlídat a podrážet. Takto nesl svůj kříž a nám 
v tom zanechal příklad. Evangelista Lukáš poznamenává: kdo nenese svůj kříž a ne-
jde za mnou, nemůže být mým učedníkem. To by znamenalo být farizeem! Možná, že 
přemýšlíš o své práci ve sboru, v rodině, v zaměstnání, že si nikdo tvé práce nevšimne. 
Má to vůbec smysl něco dělat? A to je ten kříž. Ty to ale neděláš pro sbor, pro rodinu, 
zaměstnání, ale pro Pána. A on má vše na zřeteli i víc než člověk a vše se zaznamenává 
v nebi. Opravdu neseš svůj kříž a následuješ Pána Ježíše? Neděláš jen dojem, že tak 
činíš? To záleží na tom, jestli čekáš odměnu od Pána. Jestli čekáš odměnu od lidí, už 
máš tady svou odměnu; ale od Pána už nečekej nic. A v tom myslím, že je náš stálý ne-
dostatek. Pán Ježíš nesl opravdu statečně svůj kříž, a proto sedí po pravici Boha Otce 
všemohoucího. V něm tam můžeš sedět i ty.

 
Jaroslav Poloha (Děčín)

 pátek – 30. ledna

Jan Křtitel – zaslíbený posel a Eliáš

Tentoť jest zajisté, o němž psáno: Aj, já posílám anděla svého před tváří tvou, kterýžto při-
praví cestu tvou před tebou. A chcete-li přijmouti: Onť jest Eliáš, kterýž přijíti měl. (Matouš 
11,10 a 14; Kral.)

„Sestři, vy jste anděl,“ zaznělo v jednom domově. „Vás mi poslalo samo nebe.“ Oprav-
dový zájem, konkrétní pomoc a laskavý přístup byly příčinou tohoto výroku z úst jed-
noho seniora. Jaké povzbuzení pro nás lidi 21. století. Jako by ani nebylo z dnešní 
doby. Snad ten člověk ani pořádně nevěděl, co říká. Ale Pán Bůh opravdu má a posílá 
své anděly i dnes. A nejsou to jen ony nádherné nebeské bytosti, které oslavují Hos-
podina a plní jeho příkazy. Ale jsou andělé, jako ona zdravotní sestra, z masa a kostí. 
Snad je to pro nás tajemstvím a nerozumíme tomu. Ale mnohdy si můžeme i my uvě-
domit, že nám nebe (tedy Pán Bůh) poslal anděla. (Žd 13,2) Ale žel, povšimneme si 
toho jen zcela výjimečně, a to ještě jen v okamžicích, kdy je to jaksi v souladu s naší 
představou a očekáváním. Ale co v případech, kdy zcela mimo naši představu a proti 
našemu očekávání Bůh pošle svého anděla, jako byl Jan Křtitel, a on nám začne mlu-
vit do svědomí. (Mt 3,1–10) Rázem to pro nás přestává být anděl a stává se pro nás 
drzým chlapíkem, či snad hůř? (Lk 3,19–20)

Ale člověče. Andělé nám jsou přeci posíláni ku pomoci. A to, že nám posvítí do 
temných koutů našeho srdce, není jejich rozmar či pýcha, ale úkol, ke kterému je po-
slal sám jejich Pán. A to proto, abys nezahynul, ale měl světlo života. To je to, k čemu 
byl poslán Jan. A konal to v duchu a moci Eliášově, tedy v Duchu Božím. Žil na poušti, 
jedl kobylky a med a oblečen byl do velbloudí kůže jako Eliáš. To je obraz odděleného, 
posvěceného života v Boží blízkosti. Žádný svět. Žádné výsluní moci, popularity nebo 
slávy, ať už světské nebo duchovní. Ale život žitý v Duchu svatém. Každý anděl, Boží 
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posel, má svůj zvláštní úkol. Ten Eliášův a Janův se velmi podobali. Volali lidi k poká-
ní, k nápravě svých cest, k obrácení se k živému Bohu Bible, k Hospodinu. A nezalekli 
se ani kněží či králů. (1 Kr 18) Každý z nich byl poslán do jiné doby, k jiným lidem 
a do jiné situace. Přesto mají všichni Boží andělé (poslové) jedno společné: jsou nosi-
teli světla. (Mt 5,14) I ty máš svůj úkol, patříš-li Kristu. Buď jeho světlem, tedy Božím 
andělem! (Ef 2,10, Iz 6,8, Ž 104,4, Mt 10,42 a 11,11) 

 
Pavel Grindler (Děčín)

 sobota – 31. ledna

Tehdy počal kárat města, ve kterých se stalo nejvíc jeho mocných skutků, že nečinila poká-
ní. (Matouš 11, 20)

Pán Ježíš, Boží syn, přišel na tento svět, aby spasil hříšného člověka. Jeho první zvěst 
byla: 

„Čas se naplnil – Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!“
On potvrzoval svoje poselství i zázraky. Jeho výzvou bylo též: „Kdo má uši, slyš!“ 

(Mt 11,15) I když mnozí věřili, že musel být poslán Bohem, tak nechtěli slyšet, co On 
říkal, přitahovaly je jenom jeho zázraky. 

I dnes se konají různé evangelizace, kde se přitahují posluchači na zázraky, ale 
výsledek je podobný. Lidé si zamilovali svůj hříšný způsob života a nechtějí se nechat 
Ježíšem změnit. 

Milý čtenáři, nejdůležitější je smíření s Bohem. (2K 5,20) To je ten největší zázrak. 

Jan Zavřel (Děčín – Jílové)

 neděle – 1. února

Úžasná nabídka pro obtížené a unavené
 

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete 
odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží. (Matouš 11,28–30) 

V naší době, kdy se často říká: „V zdravém těle zdravý duch“, jsem poznal, že to ve 
většině případů neplatí. Ten, skrze něhož bylo všechno stvořeno, ví nejlépe, co člo-
věk potřebuje, aby mohl pokojně žít. Sám jsem mnohokráte poznal, když jsem jed-
nal proti Boží vůli, jak jsem potom nemohl pokojně spát. To se většinou odrazilo 
na únavě a zdraví mého těla. Toto je jedno z mnoha Ježíšových pozvání. V něm Je-
žíš zve každého, kdo je nejprve duchovně unaven, aby přišel k němu. To znamená 
v něho uvěřit; uvěřit tomu, co On řekl, učinil a co je o něm napsáno v Bibli. 	 , kteří 



mu svěří svůj život a budou se řídit jeho přikázáními, poznají Jeho pokoj a odpočinutí 
svým duším. 

Jan Zavřel (Děčín – Jílové)

6. týden

 pondělí – 2. února

Den oddělený Bohu

On jim řekl: „Kdyby někdo z vás měl jedinou ovečku, a ona by mu v sobotu spadla do jámy, 
neuchopil by ji a nevytáhl? A oč je člověk cennější než ovce! Proto je dovoleno v sobotu činit 
dobře.“ (Matouš 12,11–12)

Všimli jste si, jakého nepochopení Ježíšových slov býváme někdy svědky? Nedělní bo-
hoslužba skončí a leckteré auto odjíždí ze shromáždění přeparkovat k obchodnímu 
domu. Nejsme přece jako farizeové a na nějakém tom čase stráveném nákupem snad 
nesejde. Nebo obraz druhý. Věřící řemeslník podlehne konkurenčnímu boji a přijme 
zakázku vyžadující práci v neděli. Ve shromáždění se pak manželka krčí v lavici sama 
s dětmi a uklidňuje svoje svědomí: Vždyť my to potřebujeme.

Oba dva obrazy, v moderní době stále častější, vyplývají z neznalosti čtvrtého při-
kázání Desatera a zkresleného pochopení Ježíšova postoje. V knize Exodus 20,8 čte-
me, že den odpočinku má pro nás být svatý – to je oddělený pro Boha. Tušíme, že je 
to ještě o něco víc, než jen nezaměstnávat se úkoly všedních dnů. Vtírá se myšlenka, 
že zřejmě nestačí jenom jít do shromáždění. V oddělený den chce mít Stvořitel náš čas 
vyhrazený pro sebe, abychom se navzájem více poznávali a intenzivněji byli spolu. 

Jako manželé jsme si nedávno stanovili, že si vyhradíme jeden den v týdnu odpo-
ledne jen sami pro sebe. Také proto, abychom se mohli více poznávat a navzájem si 
sdělovat, co prožíváme. Zvykli jsme si na to a je to úžasné. Do tohoto intimního času 
nenecháme proniknout žádné nákupy či nedodělanou práci. Má to zajímavý efekt, 
který nápadně připomíná zaslíbení čtvrtého přikázání, že Hospodin čas oddělený pro 
sebe požehná. 

Pán Ježíš na vypočítavý postoj farizeů ohledně svěcení soboty reaguje slovem, že 
je dovoleno v oddělený den činit dobře, protože člověk je cennější než ovce. Buďme 
upřímní. Jsou nákup, práce, kino a další možné nedělní aktivity v porovnání se služ-
bou k záchraně života srovnatelné? 

Vlastimil Malý (Litoměřice)
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 úterý – 3. února

Duchovní neutralita není možná

Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje. 
(Matouš 12,30)

Kdybychom nevěděli, že tato věta patří do kontextu příběhu o Ježíšově uzdravení po-
sedlého muže, mohlo by se nám zdát, že se jedná o jakési dětské přetahování – kdo 
s koho. 

Které dítě to v dětském kolektivu neprožilo? Vedoucí osobnost s blonďatými vlás-
ky se postaví a osloví ostatní: Kdo je se mnou? Každá holka ví, že když v takovém oka-
mžiku zaváhá a nepřidá se k většině, zůstane osamocena. V době stále častější dětské 
kyberšikany jsou pro naše dětičky horké chvíle. Jak se zachovat? Nikdo nechce být 
outsiderem, terčem posměchu či nezájmu.

Princip rozhodnutí „ke komu se přidat“ je stejný jako v biblickém textu. Vždy mu-
síme bleskově rozpoznat, jakáže to je osobnost, která si nárok na pozornost ostatních 
dělá. V případě Ježíše je to jasné. Snadno pro něj zvedneme ruku, když se ostatní 
hlásí. Ale co když situaci nezvládneme a svými činy, slovy a chováním jej zapřeme? 
Můžeme to zcela vyloučit? Tehdy nás Duch Boží chce vést k vyznání hříchů, ať jsou 
spáchané proti lidem, tělu nebo samému Ježíši. V konečném důsledku jsou všechny 
hříchy proti samému Ježíši. Vždyť už v modlitbě Páně nás učí, že máme volat, aby nám 
Bůh odpustil naše viny. 

Tento oddíl evangelia je ke konci vyhrocený výrokem, že rouhání proti Duchu sva-
tému nebude nikdy odpuštěno. Toho se právem děsíme. Nedá se totiž vyloučit, že 
kdyby se někdo vyhýbal úsilí Ducha Božího vedoucího nás k pokání, již nemusí mít 
další příležitost se k Ježíši přihlásit. 

Vykročme tedy do nového dne s odhodláním být s Ježíšem a hlásit se k Němu. On 
s námi být chce. Dokonce má zájem k sobě shromáždit i ty rozptýlené, které dnes 
možná potkáme…

Vlastimil Malý (Litoměřice)

 středa – 4. února

Znamení jako cesta k víře?

On však jim odpověděl: „Pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení; ale znamení mu 
nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše.“ (Matouš 12,39)

Zákoníci a farizeové žádali po Ježíšovi zázračná znamení, kterými by potvrdil svou 
nebeskou autoritu. 	 , kteří ho nakonec vydali na smrt, chtěli dokázat, že je opravdu 
Mesiášem. Ježíš za svého pozemského života zázraky učinil mnohokrát, zde je ale „na 
počkání“ – jako důkaz – udělat odmítl. Věděl, že ho vychytralí protivníci jenom po-
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koušejí a že sebevětší zázrak Boží nepřátele nezmění. Vždyť například Židé na útěku 
z Egypta zažili četná zázračná znamení, která jim ovšem k pevnější víře nijak nepo-
mohla. Znamení a zázraky zjevně nejsou tím klíčem, který lidem odemyká cestu do 
nebe.

Ježíš nabídl znamení proroka Jonáše. Toho, který se žádnými znameními nepro-
kazoval a jehož proroctví se vlastně nenaplnilo. Jonášův pobyt v rybích útrobách je 
předobrazem a znamením Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání. A právě to je nejdůležitěj-
ší znamení, které ukazuje k životu. Znamení možná méně okázalé, ale o to závažnější. 
Ostatně ani cesta, na kterou ukazuje, není nijak okázalá.

Ježíš na jiném místě řekl: „Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a má-
lokdo ji nalézá“. Bůh si pro realizaci svých plánů používá spíše méně obvyklé a neo-
kázalé způsoby. Neměli bychom proto být jako farizeové, kteří požadovali okázalé 
způsoby jako podmínku svého uvěření v Ježíše. Při svém hledání Boží vůle nečekejme 
na úžasná znamení. Věříme v Ježíše, jehož znamení jsou jiná, nežli svět čekal a čeká.

Miroslav Franc (Litoměřice)

 čtvrtek – 5. února

Úrodná půda našeho srdce

U koho bylo zaseto do dobré země, to je ten, kdo slovo slyší i chápe a přináší úrodu; jeden 
stonásobnou, druhý šedesátinásobnou, třetí třicetinásobnou. (Matouš 13,23)

Úroda jako výsledek Boží setby do dobré půdy – i tímto podobenstvím můžeme vy-
jádřit naši představu o plném křesťanském životě, životě aktivní činné víry a služ-
by Bohu. Minimálně ve dvou ohledech nám může být toto podobenství posilou 
a pomocí.

Ze zemědělství víme, že předpokladem bohaté úrody je kvalitní péče o půdu. Ta-
ková péče je ovšem náročná a vyžaduje neustálou snahu. V průběhu roku se pravidel-
ně střídají tradiční polní práce, zemědělec musí občas pružně reagovat i na nečekané 
situace. Pilný hospodář se nikdy nezastaví. A stejně svědomitá by měla být naše péče 
o duchovní půdu. Jestliže chceme, aby z ní Boží slovo přinášelo užitek, musíme se o ni 
každý den starat. Může to být náročné, někdy monotónně únavné, ale bez této péče 
nebude naše duchovní půda úrodná.

Na druhou stranu, při vší té namáhavé práci může být podobenství o dobré půdě 
uklidňující. Ježíš hodnotí sklizeň kladně, ať je jakkoli vysoká. Dokazuje tak svůj indivi-
duální přístup ke každému člověku – ví, čeho je každý z nás schopen, obrazně řečeno 
jak úrodnou půdu má. Posilněni vědomím, že Bůh dokonale zná naše možnosti, mů-
žeme se plně soustředit na každodenní práci a nelámat si hlavu s výsledkem. Bůh ví, 
zda dokážeme urodit stonásobek nebo třicetinásobek. 

Věnujme tedy neustálou maximální pozornost péči o naši duchovní půdu. Nedej-
me se odradit námahou, stereotypností ani nenadálými pohromami. Nenechme se 
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svazovat ani přílišnou starostí o výsledek, protože Bůh sám nejlépe výsledky zhodno-
tí. Ocení naši upřímnou snahu, i když výnosy možná nebudou trhat rekordy. 

Miroslav Franc (Litoměřice)

 pátek – 6. února

Ideální církev neexistuje

Nechte, ať obojí roste spolu až do žně; a v čas žně řeknu žencům: Nejprve posbírejte plevel 
a svažte ho do otýpek, abyste jej zcela spálili, ale pšenici shromážděte do mé stodoly. 
(Matouš 13,30; ČSP)

Když čteme tato slova, můžeme snadno dojít k názoru, že je zde řeč o tom, proč je 
ve světě zlo a z jakého důvodu je Bůh ještě docela neodstranil. Ve skutečnosti Ježíš 
nemluví o světě obecně, ale o Království nebes, o církvi.

Nově obrácení bratři a sestry mají mnohdy představu, že v církvi, kam chodí, jsou 
jen obrácení křesťané. Čím déle však jsou členy sboru, tím více přicházejí na to, že 
i sbor samotný je misijním polem. V každém sboru budou jak ti, kteří následují Krista, 
tak také ti, kdo ho ve skutečnosti ještě neznají.

Není snadné rozlišit, kdo je pšenicí, a kdo plevelem. Členy sboru jsou mnohdy oba 
dva typy lidí. Přicházejí jak ti, kdo Krista znají, tak i ti, kdo s ním osobní vztah ještě 
nemají. V mnoha případech můžeme vztah k Ježíši rozeznat podle jednání druhého, 
není to však vždycky zcela spolehlivé. Na rozdíl od Boha nevidíme do srdce lidí. Bůh 
sám je tím, kdo nás rozdělí bezchybně.

Ačkoliv je tedy důležité, abychom se navzájem povzbuzovali, napomínali a káznili, 
dejme si pozor na to, abychom nad druhými nevynášeli konečný soud. Jen Bůh ví, kdo 
je plevelem, a kdo pšenicí. Není naším úkolem druhé posuzovat a klasifi kovat, a tak 
se stavět do povýšené role, která nám nepřísluší. Tím, kdo bude vynášet soud, je sám 
Pán. My žijme tak, abychom ve chvíli příchodu Ježíše Krista k soudu byli pšenicí. 

Martin Růžička (Litoměřice)

 sobota – 7. února

Úžasná moc růstu nebeského království 

Předložil jim jiné podobenství: „Království Nebes je podobné zrnu hořčice, které člověk vzal 
a zasel na svém poli. Je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní 
zahradní byliny a je z něho strom, takže přilétají nebeští ptáci a hnízdí v jeho větvích.“ 
(Matouš 13,30–32; ČSP)
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Při čtení těchto veršů přemýšlím nad křesťany v zemích, kde jim pro jejich víru hrozí 
pronásledování nebo dokonce smrt. Je pozoruhodné, že právě v těchto zemích roste 
křesťanství mnohem rychleji, než na jiných místech. Tuto skutečnost vnímám jako 
úžasné potvrzení, že Bůh skutečně stojí za církví a jejím růstem. Z lidského hlediska 
by se pronásledovaná církev měla zmenšovat, ale Boží moc tyto úvahy obrací naruby 
a naopak přivádí nové věřící.

I v naší zemi toužíme po tom, aby církev rostla. Proč tomu tak není? Zdá se, že 
v zemích dostatku a bezpečí je těžší rozpoznat potřebu Boží záchrany. To je něco, co 
sami jen těžko můžeme ovlivnit. Jsou však věci, na kterých pracovat můžeme. 

V období blahobytu a bezpečí číhá na křesťana možná větší nebezpečí, než v době 
pronásledování. Snadno sklouzneme k domnění, že Boha zas tak moc nepotřebujeme 
a zvlažníme ve své horlivosti. Přestáváme se spoléhat na úžasnou Boží moc. Začneme 
zpochybňovat důležitost evangelizace a to, že lidé kolem nás jdou skutečně do zahy-
nutí. Zabýváme se materiálními věcmi a zapomínáme na ty podstatné.

To vše jsou nebezpečí, která na nás číhají. Nezapomínejme, že jsme stále v du-
chovním boji. Bůh ale dokáže z malého začátku učinit něco úžasného. Podobenství 
o růstu hořčičného semínka nám pomáhá, abychom neztráceli víru v Boží moc rozši-
řování Jeho království. 

Martin Růžička (Litoměřice)

 neděle – 8. února

Jedinečná hodnota království nebeského

Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad 
tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole. (Matouš 13,44)

Možná jste někdy četli nebo se zajímali o dějiny zlaté horečky v Americe. Tato horeč-
ka zasáhla v podstatě celý tehdejší svět. Vidina pohádkového zbohatnutí vedla mno-
ho lidí k tomu, že prodali veškerý majetek a odcestovali za lákavou vidinou zlatých 
valounů. Nedbali na nebezpečí ani na nejistý výsledek cesty. Představa pohádkového 
zbohatnutí pro ně byla v tu chvíli natolik důležitá, měla tak vysokou hodnotu, že byli 
ochotni opustiti všechny své dosavadních jistoty a zbavili se všeho, co do té doby v ži-
votě považovali za podstatné.

Nemusíme být znalci historie, abychom nevěděli, jak tato dobrodružství ve většině 
případů končila. Pokud zlatokop vůbec přežil, vracel se domů s prázdnou kapsou. 
Bylo jen málo těch, kteří našli dostatek zlata, aby opravdu zbohatli.

Boží slovo nám dnes chce ukázat také velkou vzácnost. Něco, kvůli čemu stojí za 
to prodat všechno, co máme, jen abychom to získali. Představuje nám Boží království. 
Nejedná se o nějakou chiméru, není to nejisté a bláznivé dobrodružství, nejsou to žád-
né plané sliby. Cena Božího království není poměřována lidskými kritérii ani lidským 
bohatstvím. Bůh nás zachránil a vykoupil ne stříbrem a zlatem, ale drahou krví svého 
jediného Syna Pána Ježíše a záchranu nabízí všem zdarma. On sám je tím pokladem 
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a v Něm máme to pravé a nejcennější bohatství. Nic není krásnější než On. Kéž nám 
žádné naše pozemské cennosti a vzácnosti nezastiňují Boží věci. 

Robert Krejčí (BJB Litoměřice)

7. týden

 pondělí – 9. února 

Víra v nadpřirozeno ještě není zábranou hříšnému životu 

V ten čas uslyšel tetrarcha Herodes pověst o Ježíšovi a řekl svým sluhům: „To je Jan Křtitel. 
Vstal z mrtvých, a proto v něm působí tyto moci.“ (Matouš 14,1–2; ČSP) 

Víra v nadpřirozeno je otázkou velkých debat. Někteří vidí zázrak za každým keřem 
a někteří odmítají veškeré formy zázraků. 	 , kteří odmítají nadpřirozeno, budou mít 
problém s hříšným Herodem. 

Herodes nebyl věřící a v tomto textu odmítl Ježíše Krista jako Mesiáše a Boha. Na-
místo uznání Ježíše Krista jako Mesiáše, který činil zázraky, jej Herodes považoval za 
Jana Křtitele, který ovšem podle Písma nikdy neučinil zázrak. 

Taková reakce nám ukazuje nejméně na dvě pravdy. Nejprve, mocné činy Ježíše 
Krista byly tak jasné, že je ani Jeho nepřátelé nemohli popřít. Na rozdíl od dnešních 
falešných učitelů a „činitelů zázraků“, kteří jsou obklopeni pochybnými činy a kon-
troverzí. 

Za druhé, Herodes byl otrok svého hříchu. I když neodmítl skutečnost Ježíšových 
zázraků, odmítl Krista jako svého Pána a Spasitele. Víra v nadpřirozeno nezachrání 
nikoho. Ježíš řekl: „Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu ne-
prorokovali a ve tvém jménu nevyháněli démony a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných 
činů?‘ A tehdy jim vyznám: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, pachatelé nepra-
vosti.‘ “ (Mt 7,21–22) 

V co věříš ty, v Krista, nebo v nadpřirozeno? Nevkládej tvou víru v dnešní „činitele 
zázraků“, ale v Krista, který zemřel a vstal z mrtvých, aby tě usmířil s Bohem. A na-
konec, vzdej Mu dnes chválu za největší zázrak, který učinil – skrze Svou milost ti 
daroval spasení. 

Lance Roberts (Kroměříž)



 úterý – 10. února 

Nenech se okolnostmi stáhnout do malověrnosti 

Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: „Malověrný, proč jsi zapochyboval?“ 
(Matouš 14,31) 

Život křesťana je život víry. Každý den procházíme zkouškami, které mají vyzkoušet 
naši víru a pokoušet nás, abychom spustili oči z Pána. Tato pokušení slouží k tomu, 
abychom zapomněli na našeho Boha a začali pochybovat o Jeho důvěryhodném slovu. 
Apoštol Petr nebyl výjimkou. Jedné bouřlivé noci kráčel Ježíš po vodě ke svým učed-
níkům. Jejich loď byla zmítána vlnami. Když uviděli Ježíše, jak k nim přichází, byli 
ochromeni strachem a mysleli si, že vidí ducha. Ale Pán uklidnil jejich srdce. 

Petr chtěl potvrzení, že je to skutečně Pán, a požádal, aby mohl také chodit po 
vodě. Pán řekl: „Pojď.“ 

Ačkoliv byl Petr jediným v lodi, kdo měl odvahu a víru vykročit na vodu, netrvalo 
to dlouho a i on potřeboval pomoc našeho Pána. V momentě, kdy spustil svůj zrak 
z Krista a zaměřil se na sílu větru a velikost vln, se začal topit. 

Rozhodni se dnes upnout svůj zrak na Krista. Nedovol okolnostem dne, aby tě 
okradly o pohled upřený na Krista nebo dotazovaní se Jeho slova. Petr dovolil okol-
nostem, větru a vlnám, aby zpochybnily Ježíšův příkaz „Pojď“. Nehleď na problémy 
a pochybnosti o Božím slově a snaž se jít vlastní cestou. Hleď na Krista a důvěřuj Mu, 
že tě provede. 

Bůh chce, abys Mu důvěřoval a důvěřoval také Jeho slovu zaznamenanému pro 
nás v Bibli. Dnešek není výjimka. Pamatuj, když Bůh je s tebou, kdo může být proti 
tobě. Nespouštěj svůj zrak z Ježíše a důvěřuj Mu, že tě povede krok za krokem. Proto-
že bez víry není možné zalíbit se Bohu. (Žid 11,6) 

Lance Roberts (Kroměříž)

 středa – 11. února

Co je důležitější: tradice, nebo Boží vůle? 

On jim odpověděl: „Proč i vy přestupujete Boží příkaz kvůli své tradici?“ 
(Matouš 15,3; ČSP)

Život křesťana by měl být charakterizován touhou činit Boží vůli. V dnešní pasáži čte-
me o jedné z hlavních překážek, která často stojí v cestě k tomu, abychom mohli Boží 
vůli opravdově činit.

Na konci 14. kapitoly se dočítáme, že se Ježíš se svými učedníky přeplavil přes Ga-
lilejské jezero k zemi u Genezaretu. Jeho přítomnost přilákala množství lidí, kteří tou-
žili po tom, aby je Ježíš uzdravil. Jeho přítomnost však přilákala také farizee a učitele 
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zákona. 	 to muži hledali způsob, jak zdiskreditovat Ježíše a jeho službu. Proto jej 
obvinili z toho, že jeho učedníci nedodržují tradici starších. O této tradici se však Boží 
Slovo nezmiňuje. Nikde v Tóře (v Mojžíšových knihách) nenajdeme příkaz ohledně 
umývání rukou před jídlem.

Ježíš, jak má ve zvyku, odpovídá, nebo spíše napomíná, otázkou: „Proč i vy přestu-
pujete Boží příkaz kvůli své tradici?“ Tím přestoupením, na které Pán Ježíš odkazuje, 
je 5. přikázání. „Cti otce svého a matkou svou.“ 	 to náboženští vůdci totiž našli chytrý 
způsob jak v situacích, kdy měli prokázat úctu svým rodičům, tento příkaz obejít. Byli 
natolik zaujatí vlastními pravidly, že zapomněli na to nejdůležitější – na činění oprav-
dové Boží vůle, tak jak byla zaznamenána v Jeho Slově. 

Mnohdy je tomu tak i s námi. Jsme tvorové, kteří milují vytváření vlastních pravidel 
a hodnot. Většinou však u toho zapomínáme na ty Boží. Máme tendenci zapojovat se 
do náboženských činností, zatímco nám mezi prsty protéká to podstatné – opravdo-
vá Boží vůle. Tradice nás tedy může držet od činění Boží vůle. Proto potřebujeme roz-
lišovat, co v životě je pouhá náboženská, lidská činnost, která má nálepku zbožnosti, 
a co po nás opravdu žádá Pán. K tomu však musíme být ochotni zkoumat své životy 
ve světle Božího Slova a musíme být ochotni se vzdát věcí, aktivit, které již možná léta 
děláme.

Mojmír Adámek (Kroměříž)

 čtvrtek – 12. února

Kde je víra, tam je i vytrvalá prosba 

Tehdy jí Ježíš odpověděl: „Ó ženo, tvá víra je veliká. Staň se ti, jak chceš.“ A od té hodiny 
byla její dcera uzdravena. (Matouš 15,28; ČSP)

Dnešní pasáž nás učí o potřebě vytrvalosti, a o tom, odkud tato vytrvalost přichází.
Z Genezaretu se Ježíš se svými učedníky odebral do pohanských končin Týru a Si-

dónu. V těchto končinách Ježíš potkal ženu, jež k němu úpěnlivě volala, aby uzdravil 
její dceru posedlou démonem. Ježíš však ženě nevyhověl. Místo toho jí vysvětluje, že 
přišel hlavně ke ztraceným ovcím Izraele. Žena však na Ježíše i nadále naléhá. Zdá 
se, že Ježíš jako by ještě silněji vzdoroval jejímu požadavku: „není správné vzít chléb 
dětem a hodit jej psům“. Ježíš věděl, že evangelium musí být nejprve oznámeno ovcím 
z domu Izraele, a poté psíkům. Používá zde slovo, které označuje malého domácího 
pejska. Neměli bychom je tedy vnímat jako urážku. Čteme, že ona však byla vytrvalá 
ve svém úsilí. 

Když Ježíš viděl její vytrvalou víru, odpověděl: „Ó ženo, tvá víra je veliká. Staň se ti, 
jak chceš.“ 

Tato žena měla obrovskou víru v Pána Ježíše. Nemůžeme si ji vysvětlit jinak, než že 
věděla, kým Ježíš opravdu je. O tom svědčí i oslovení, které použila: „Pane, Syne Da-
vidův!“ – to je mesiánský titul, který odkazuje na proroctví o královské linii, ze které 
přijde Mesiáš. (2 Sam 7,9–16)
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Tak začíná vytrvalost i v našich životech, když poznáme, kým Ježíš opravdu je. 
Když budeme mít na zřeteli, že On je věčným Bohem, naším Pánem a Spasitelem, Ve-
leknězem, který se za nás neustále přimlouvá, prostředníkem, skrze kterého smíme 
přistupovat k Božímu trůnu milosti. Tehdy budeme i my směle, s vytrvalostí prosit 
a přimlouvat se. Protože si budeme jisti, že On dá dobré dary těm, kteří ho žádají! 
(Mat 7,7–11)

Mojmír Adámek (Kroměříž)

 pátek – 13. února

Výmluvný zázrak Boží moci a dobroty

Všichni pojedli a nasytili se; a sebrali sedm plných košů zbylých úlomků. Těch, kteří jedli, 
bylo čtyři tisíce mužů kromě žen a dětí. (Matouš 15,37–38; ČSP)

Tyto verše čteme poté, co Ježíš nasytil čtyři tisíce lidí. (Matouš 15,32–39) Tento veliký 
zástup lidí byl s Ježíšem po tři dny bez jídla. Ježíš s nimi měl soucit a chtěl jim dát ně-
co k jídlu. Učedníci, kteří evidentně zapomněli, že Ježíš nedávno nasytil pět tisíc lidí 
(14,13–21), uvažovali, kde vezmou takové množství jídla, aby nasytili tolik lidí. Ježíš 
se svých učedníků zeptal, co mají k jídlu; odpověď byla sedm chlebů a několik ma-
lých rybek. Kristus vzal, co měli, rozmnožil to a nasytil celý zástup. Poté, co se všichni 
najedli, zbylo ještě sedm plných košů! Nejen, že se všichni najedli, ale ještě mnoho 
zbylo. To byl zázrak! Bůh je mocen nám dát, co potřebujeme. Ježíš, 100% Bůh, ukázal 
svou moc nad stvořením tím, že rozmnožil jídlo tak, aby se všichni nasytili. Nic pro něj 
není příliš složité. Tento oddíl také odhaluje Boží dobrotu. Ježíš mohl poslat lidi pryč 
hladové, ale On je štědrý a laskavý. Ve svých životech nesmíme zapomínat, že Pán je 
jak dobrý, tak mocný. 

Josh Richert (Kroměříž) 

 sobota – 14. února

Víra v Ježíšovu identitu není z člověka

Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený 
jsi, Šimone Bar-Jona, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích.“ 
(Marek 16,16–17; ČSP)

Tyto verše představují vrchol Matoušova a Markova Evangelia a jsou klíčová pro jeho 
učedníky, s nimiž teď Ježíš tráví čas nedaleko Cesareje Filipovy. Ježíš zde totiž naplno 
zjevuje svou identitu svým učedníkům a dává se jim poznat jako Syn Boží. Neomezil 
se jenom na to, aby tuto skutečnost svým učedníkům oznámil jen tak mimochodem, 
jako kdybychom to otiskli ve sborovém zpravodaji, ani si to nedá jako svůj status 
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na Facebooku: „Jsem Mesiáš“. Prostředí a okolnosti jsou dlouho dopředu připravova-
né tak, aby tato zpráva vyzněla důležitě, protože důležitá je. 

Až se jednoho dne postavíme před Boha, nikdo se nás nebude ptát, jak vysoká 
byla naše výplata, jak daleko jsme to dotáhli ve své kariéře, jak velký byl náš dům, jaké 
auto jsme řídili, zda jsme chodili do sboru, zda převážily dobré skutky nad zlými apod. 
Nikoho dokonce nebudou zajímat otázky typu: „angažoval ses dostatečně v misii?“ 
nebo „vedl jsi někoho k Ježíši?“ Otázka, na kterou budeme muset odpovědět, je: „za 
koho mne pokládáš“?

Když Ježíš stejnou otázku položil učedníkům, Petr bez váhání odpověděl „Ty jsi 
Mesiáš, Syn živého Boha.“ Nejúžasnější na tom je, že naše odpověď na otázku ohledně 
Ježíšovy identity nezáleží zcela na nás, ale především na Boží dobrotě a jeho milosti. 
Když Petr odpověděl, tak Pán mu vzápětí ujasnil, že na tuto odpověď nepřišel proto, 
že je dobrý teolog, že je chytrý apod. Ale jeho odpověď mu byla zjevena Bohem. To 
je něco, nad čím bychom neměli přestat žasnout. Náš hřích nás tak ovlivňuje a jsme 
jím tak prostoupeni, že sami nejsme ani schopni rozpoznat, kdo je Ježíš a co pro nás 
udělal. Stejně jako učedníkům, kteří byli tak dlouho neschopni poznat, kdo je Ježíš, by 
se to nepodařilo ani nám pouze na základě naší inteligence a teologického vzdělání, 
pokud by Bůh milostivě neotevřel naše srdce a oči. To je důvod k radosti a vděčnosti. 
Naše spasení je Božím dílem i ve chvíli, kdy Bůh otevírá naše srdce pro Ježíše. 

Alois Klepáček (Kroměříž) 

 neděle – 15. února

Když máme potřebu radit Bohu 

Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat: „Bůh tě chraň, Pane, to se ti určitě nestane!“ Ale 
on se otočil a řekl Petrovi: „Jdi ode mne, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože nemáš na 
mysli věci Boží, ale věci lidské.“ (Marek 16,22–23)

V důsledku toho, že si někdy nejsme vědomi, kdo jsme, tedy hříšníci spasení milosti 
Boží, máme pocit, že víme co je pro nás anebo pro naše okolí to nejlepší. Zdá se, že 
něco podobného se stalo Petrovi a že mu předchozí chvála od Ježíše trochu stoupla 
do hlavy. Najednou měl pocit, že může radit Bohu. Petrova reakce na Ježíšova slova 
o jeho smrti a opětovném vzkříšení opět jenom dokazuje naši naprostou závislost na 
Bohu, aby nám pro tuto skutečnost otevřel oči. Právě tehdy, když máme pocit, že jsme 
na výši, můžeme být pro ostatní a pro Boží vůli zásadním nebezpečím, a dokonce se 
můžeme stát satanovým nástrojem. 

Učedníci, stejně jako většina Židů v prvním století, měli svou vlastní představu 
o Mesiáši a jeho misi. Domnívali se, že Mesiáš bude především politický vůdce, který 
osvobodí Izrael od Římské nadvlády. Tuto představu byl Petr připraven hájit, což se 
projevilo tím, že měl pocit, že může radit Ježíši, aby nějak upravil Boží skutečnou vůli 
pro Mesiáše, kterou se Ježíš učedníky snaží právě naučit. Ale někdy možná uslyšíme 
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od Ježíše: „jdi za mne, satane“, stejně jako Petr. A důvod, proč byl Ježíš tak razantní, 
je, že Petr neměl na mysli věci Boží, ale ty lidské. (v. 23) Učedníci se nemohli dočkat, 
až se Ježíš ujme vlády, protože to mimo jiné znamenalo i mimořádné benefi ty pro ně 
samotné. Není divu, že Jan a Jakub si v budoucím království dělali nárok na místa po 
Ježíšově pravici a levici. (Mt 20,20n) V Petrově mysli, a bezesporu i v myslích všech 
učedníků, se tyto představy o blaženém vládnutí rychle rozplývaly, a proto byli od-
hodláni prostřednictvím Petra upravit Boží vůli v případě úkolu Mesiáše. I v našich 
životech máme mnohdy tendenci se domnívat, že to, co je pro nás a pro naše nebližší 
nejlepší, je to, co je nejsnazší a nejpříjemnější. To vše pod falešnou duchovní zástěr-
kou, že Bůh chce pro nás to nejlepší a nechce nás trápit apod. Ale učedníci a Ježíš sám 
jsou důkazem toho, že ne vždy je tomu tak. 

 Alois Klepáček (Kroměříž) 

8. týden

 pondělí – 16. února

Záblesk nebeské slávy na Ježíši

A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zazářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. 
(Matouš 17,2) 

Pán Ježíš je na hoře proměnění (Tábor). Středem není ani Eliáš, ani Mojžíš. Středem je 
Pán Ježíš. Na Něm se skví Jeho sláva. Možná se jim Pán ukázal v podobě, v jaké ho vi-
děli ještě v nebi. 	  tři učedníci, Petr, Jakub a Jan, si z onoho zjevení na hoře neodnesli 
nic, anebo jen málo, na tu událost nikdo z nich později nevzpomínal. 

Oni tři učedníci jsou ještě jednou Pánem Ježíšem povoláni, a to v noci o Veliko-
nocích ze čtvrtka na pátek v zahradě Getsemane. Tehdy již nebyl přítomen Mojžíš 
ani Eliáš, duchem tam však nebyli přítomni ani Petr, Jakub a Jan, ač tam měli být. 
Slyšeli slovo svého Mistra: „Bděte se mnou.“ Oni spali. Tam Ježíš dobojoval nejtěžší 
boj se satanem, a to pro všechno lidstvo. Tady slyšíme vzácné slovo Pána Ježíše k Otci: 
„Buď vůle Tvá.“ Tím je boj se satanem dobojován. V Getsemane a na Golgotě je anděly 
v nebi provolávana sláva. Největší sláva se provolává válečným vítězům. 

Náš celý život by nestačil na to, abychom Pánu Ježíši, Vítězi nad satanem a smrtí, 
dostatečně provolávali slávu. I my můžeme být na Golgotě účastni Kristovy slávy, a to 
větší než ji viděl Mojžíš a Eliáš, Petr, Jakub a Jan na hoře proměnění. Ona sláva je 
v oběti na kříži a třetího dne v Jeho vzkříšení.

Vlastimil Pospíšil (Brno)
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 úterý – 17. února 

Ptejme se na příčinu svých nezdarů 

Ježíš odpověděl: Pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás 
mám ještě snášet? Přiveďte mi ho sem. (Matouš 17,17)

Na hoře se zjevila Ježíšova sláva, a jen co po zjevení sešli dolů, čekal tam otec s nemoc-
ným synem na jeho uzdravení. Když nebyl přítomen Ježíš, otec požádal jeho učedníky, 
aby ho uzdravili. Ale učedníci na to neměli, ač se o to pokoušeli. (Proč my jsme ho ne-
mohli uzdravit?) Jejich snaha se nezdařila. Když se ptali Mistra, proč ho oni nemohli 
uzdravit, řekl jim: Nemáte víru. Chodili s Ježíšem, viděli Jeho divy, ale to nestačilo na 
uzdravení člověka ani na jiný div. Na něco se dívat, a něco mít, v tom je veliký rozdíl. 

Ptejme se i my na příčiny svých nezdarů, proč k nim dochází. Víra, naděje, láska, 
to jsou tři „věci“ k úspěchu, které doporučuje apoštol Pavel, ale na vrcholu těch tří 
je láska. Tam, kde mám pracovat a nepracuji, jednat a nejednám, nestačí věřit. Víra 
nenahradí práci, práce nenahradí víru ani naději, ale ani lásku nenahradí. Láska zahr-
nuje všechny oblasti našeho života. Bez ní je práce na Božím díle, ale i v lidském životě 
marná, nebo přinejmenším neúspěšná. Ptejme se na příčinu svých nezdarů. Víru by-
chom měli, ani naděje nám neschází, ale máme dostatek lásky? „Kdybych mluvil jazyky, 
měl proroctví, přenášel hory, a lásky kdybych neměl, nic nejsem.“ (1K 13) V tomto textu 
nám Pavel říká, v čem je příčina zdaru. 

Vlastimil Pospíšil (Brno)

 středa – 18. února 

Běda těm, kteří svádí ke hříchu 

Kdo by však svedl k hříchu jednoho z těchto maličkých, kteří věří ve mne, pro toho by 
bylo lépe, aby mu na krk pověsili velký mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny. 
(Matouš 18,6; ČSP)

Svádět ke hříchu můžeme i nechtíc vlastním špatným příkladem. Když byl syn Marek 
ještě dítě školou povinné, tak jsem dbal na to, aby zbytečně kvůli přípravě do školy 
nevynechal nedělní shromáždění. Někdy jsem ale neviděl jiné řešení, než tuto zásadu 
porušit. Jednou, když ještě bývala v neděli také odpolední shromáždění, tak jsem jel 
po obědě do Brna, a Marek zůstal doma, aby dohnal, co zameškal v přípravě do školy 
na pondělní vyučování. Po odpoledním shromáždění jsem se vrátil domů. Při večeři 
se mne syn zeptal, kde jsem byl. Při mé odpovědi: „Byl jsem na shromáždění“, vyhrkly 
synovi slzy do očí. Překvapila mne jeho reakce. Pokusil jsem se mu vysvětlit, že jeho 
prvořadou povinnosti je dobře obstát ve škole. A moje povinnosti že jsou přece jen 
trochu jiné než jeho.
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Nevím, jestli syn pochopil, co mne vedlo k tomu, že jsem jej nechal doma místo 
toho, abych ho vzal do obecenství Božího lidu. Ale jeho reakce byla pro mne vážným 
varováním. A také jsem si uvědomil reálnou přítomnost velkého nebezpečí pro syna. 
V nezralé dětské mysli může satan zaset zrníčko pochybnosti o tom, jestli je vůbec 
důležité být v obecenství Božího lidu. I zde platí, že co se v mládí naučíme, ve stáří 
jako když najdeme. Platí to v dobrém i ve zlém smyslu. Týden má 6 pracovních dnů. 
Pomozme našim dětem si přes týden zorganizovat pracovní povinnosti tak, aby je 
byly schopné zvládnout právě v těch pracovních dnech. Získáme tím i více času pro 
vzájemné obecenství právě s našimi dětmi. A v jistém věku dítěte je společný čas strá-
vený s rodiči nenahraditelný. 

A co k danému problému říká Slovo Boží? V listě Hebrejům 10,25 nechal Duch 
svatý zapsat toto napomenutí: „Nezanedbávejme své společné shromažďování, jak mají 
někteří ve zvyku, nýbrž povzbuzujme se, a to tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližu-
je.“ Až mne zamrazilo, když jsem si uvědomil, že moje „dobře míněná rada“, aby byl 
syn do školy dobře připravený, může nejvíc posloužit nepříteli lidských duší satanu.

Naše děti získáváme pro Krista především naším postojem k věcem Božího králov-
ství. A již méně našimi „dobře míněnými radami“. Dáváme si záležet na tom, aby naše 
„dobře míněné rady“ byly v souladu s Boží vůlí? Cítíme se zodpovědní za duchovní 
úroveň svých dětí? Prosme Boha o moudrost.

Rola Žitný (Brno) 

 čtvrtek – 19. února

Maličcí ve zvláštní pozornosti nebeského Otce 

„Dávejte si pozor, abyste nepohrdli ani jedním z těchto maličkých. Neboť vám pravím, 
že jejich andělé v nebesích stále hledí na tvář mého Otce, který je v nebesích…“ 
(Matouš 18,10; ČSP)

Pán Ježíš při vyučování svých učedníků, vyjádřil myšlenku, která dosud neztratila na 
svém významu: „Dejte si pozor, abyste nepohrdli ani jedním z těchto maličkých…“ 
Koho tím Pán Ježíš myslel? Myslel „dítě“, které k sobě zavolal? A které možná bylo 
v naslouchajícím davu bez rodičů, protože bylo sirotek? Nebo Pán Ježíš myslel na 
„bezdomovce“, kterých bylo a je ve společnosti vždycky hodně? Nebo myslel na tu 
paní z mého sousedství, která vykřikuje při otevřených oknech svého bytu na kolem-
jdoucí o tom, v jaké je špatné fi nanční a společenské situaci? A která je vděčná za kaž-
dou odpověď na její pozdrav, a to i tehdy, když mne potká několikrát za odpoledne? 
Nebo Pán Ježíš myslel na bezejmenné zástupy, které jejich duchovní vůdci vedou do 
věčného zahynutí? Nevím, koho měl Pán Ježíš konkrétně na mysli. Pravděpodobně 
myslel na všechny tyto bezbranné lidi. A na mnoho jiných, kteří jsou v kritických ži-
votních situacích. Za ně také později zemřel.
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A co my, bratří a sestry. Myslíme na tyto „maličké“ taky? Jak se tento náš zájem 
o ně projevuje prakticky v našem křesťanském životě?

Nejenom Bůh, ale i společnost od nás křesťanů očekává, že budeme nepostradatel-
ní a užiteční pro společnost, ve které žijeme. I netečnost vůči palčivým problémům spo-
lečnosti je hřích. Duch svatý nechal zapsat v listě Jakubově 4,17 toto napomenutí, které 
platí i nám křesťanům 21. století: „Kdo tedy umí činit dobré, ale nečiní, má hřích.“ (ČSP)

Bratří a sestry, potřebuje společnost, ve které žijeme, naše praktické křesťanství? 
Co myslíte? Jsme ochotní si vytvářet „oslí můstky“, a tím i možnosti evangelizovat 
mezi těmi, kteří jsou ve společnosti ti nejpotřebnější? Přemýšlejme o tom na svých 
modlitbách s Biblí v ruce, a nechme se Bohem vést, abychom byli schopni naplňovat 
Boží vůli i v oblasti, která se týká těch „maličkých“.

Rola Žitný (Brno) 

 pátek – 20. února

Kárání hřešících v církvi

Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého 
bratra. (Matouš 18,15)

Náš postoj k napomínání se zpravidla liší podle toho, jestli jsme v pozici těch napo-
mínaných anebo sami káráme. Že je to ale věc důležitá, připomíná Bible na mnoha 
místech. Ale také říká, JAK napomínat: mezi čtyřma očima. Je daleko snazší mluvit 
o hříchu jiného s dalšími lidmi, než s ním samotným, ale pokud jsme to neprobrali nej-
prve o samotě s tím dotyčným, je to jednoduše pomluva. V ideálním případě si hříšník 
dá říct, někdy ale ne. Co potom? I tady máme konkrétní biblickou radu: „Nedá-li si 
říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá 
výpověď‘. Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani 
církev, ať je ti jako pohan nebo celník.“ (Mt 18,16–17) 

To, co ale zpravidla v tomto verši míjíme, je základní důležité vymezení: Jestliže 
tvůj bratr zhřeší… Co nám na lidech kolem vadí? Skutečně hřích, nebo jen jiný přístup 
k věci?

Do srdce druhého člověka nevidíme. Je tedy moudřejší nic nedělat, protože motivy 
nerozpoznáme? V 1. Kr 6 je popsána zajímavá situace. Jeden ze synů krále Davida se 
vynášel, že bude po smrti svého otce kralovat. Čteme tam, že jeho otec ho v životě nepo-
káral slovy: Proč jsi tohle provedl? 

David se měl svého syna zeptat. A to je dobrý způsob i pro nás, ať už je jasné, že 
někdo druhý padá, anebo i když si nejsme jistí, jestli bratr nebo sestra v Kristu hřeší. 
Dobrá otázka v pravý čas může nejen pokárat, ale i včas zastavit.

Nahlíženo z druhé strany – dobře poslouchejme, na co se nás naši blízcí ptají. 
Možná i my sami tak můžeme prohlédnout a uvidět svůj vlastní hřích dřív, než sejde-
me z cesty.
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A ještě jedna maličkost. Nejsme dokonalí, a tak bude vždycky co kritizovat. Ale 
je rozdíl mezi zdravou kritikou a negativismem. V prvním případě vidíme to, co není 
dobré a hledáme řešení, nápravu. V druhém zůstáváme jen u toho vymezování. A to 
Pán Ježíš nikdy nedělal. 

Kateřina Hodecová (Brno)

 sobota – 21. února

Počty v nebeském království

Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, 
když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Pravím ti, ne sedmkrát, 
ale až sedmdesátkrát sedmkrát.“ (Matouš 18,21–22)

Pokud bychom se snažili dopátrat jádra matematiky, museli bychom nejdříve objas-
nit, proč 1 + 1 = 2. Že to není tak zcela jednoduché, o tom svědčí tři tlusté svazky 
anglických matematiků v díle Principia Mathematica, které nestačily k logickému od-
vození toho, co si dokáží osvojit děti v první třídě.

A tak mám za to, že i naše pozemská matematika ve vztahu k odpuštění je zcela 
jiná, než matematika nebeská. Vždyť i naše vlastní přirozenost se nás dnes a denně 
snaží přesvědčit o tom, že je nutné oplácet. Ublížil mi někdo, měl by být potrestán. Ne 
zcela doslovně, ale něco ve smyslu Oko za oko, zub za zub… (Ex 21,24–25) Je pravda, 
že často v nás zvítězí „dát druhou šanci“, zvláště pokud je dostatečně projevena lítost. 
Přece jen všichni děláme chyby… Rovněž židovská tradice počítala s trochu velkory-
sejším, avšak rovněž limitovaným odpuštěním, když bylo provinilému odpuštěno až 
třikrát.

Pak už se dostáváme k horlivému učedníkovi Petrovi. Znal židovskou tradici o od-
puštění třikrát a dost, ale možná chtěl trochu zapůsobit na svého milosrdného Pána. 
Vždyť přece byl u toho, když Ježíš v kázání na hoře bořil tradice – „Slyšeli jste, že bylo 
řečeno: … já však vám pravím…“ (Mt 5,38, Mt 5,43)

Takže Pane, „kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně hřeší? Snad až sedm-
krát?“ Odpověď, kterou dostal od Ježíše, a která je následně vysvětlena v podobenství 
o nemilosrdném služebníkovi, musela být pro Petra dech beroucí. „Pravím ti, ne sedm-
krát, ale sedmdesátkrát sedmkrát.“ 

Je to nebeská matematika, která se příčí naší přirozenosti a logice. Učit se nebes-
kým počtům – tedy odpouštět vždy a neustále a zároveň prosit a očekávat, že i nám 
Bůh odpustí, můžeme však pouze a jedině s očima upřenýma za horizont našeho 
života a s pomocí Toho, který ještě na kříži prosil za ty, jež jej přivedli na Golgotu 
(Lk 23,34 – „Otče odpusť jím, vždyť nevědí, co činí“  ). 

Jiří Randall (Brno)
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 neděle – 22. února 

Dvojí metr v odpouštění 

Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlu-
žen sto denárů; chytil ho za krk a křičel: ‚Zaplať mi, co jsi dlužen!‘ (Matouš 18,28)

Často se jako křesťané – ať už v tiché modlitbě či veřejně – dovoláváme Božího od-
puštění. Spoléháme na ně, počítáme s ním, a to je samozřejmě správné. Jen jsme si 
na to, že Bůh odpouští, možná až příliš zvykli. Považujeme Boží milost za samozřej-
most a činíme si na ni jakýsi automatický nárok. Na druhé straně však, když jde o to, 
že bychom měli odpustit druhému člověku my sami, vykrucujeme se, hledáme tisíc 
důvodů, proč je odpustit těžké, a snadno nám vědomí vlastní spravedlnosti zaslepí 
duchovní zrak. Používáme dvojí metr.

Přesně to se stalo onomu zlému služebníkovi v dnešním příběhu. Velmi rychle za-
pomněl, že mu jeho pán tolik odpustil, a není náhle ochoten odpustit dluh – dokonce 
mnohonásobně nižší – svému spoluslužebníkovi. Jak je nám tato duchovní zaslepe-
nost odporná, když se netýká nás samotných! Jak je snadné takovým člověkem po-
hrdat… Neměříme však dvojím metrem i my sami? Nemáme vyšší požadavky na své 
bližní než sami na sebe? Není naše srdce zatvrzelé, pyšné a neochotné odpustit? 

Ježíš Kristus nám svou obětí na kříži vydobyl odpuštění hříchů, očištění od všech 
nepravostí. Vykoupil nás převzácnou krví a uzavřel s námi novou smlouvu. Dostali 
jsme od Něho milost. Milost osvobozuje, ale také zavazuje. Kdo přijal milost, nemůže 
už jednat podle své libovůle, ale měl by konat dobré skutky, které nám Bůh připravil. 
Stojíme-li před situací, kdy máme někomu odpustit jeho provinění proti nám, mějme 
na mysli to odpuštění, díky kterému jsme spaseni a v Božích očích ospravedlněni. To 
odpuštění, které stálo Pána Ježíše tolik bolesti, osamění a nakonec i život… a které 
jsme si jistojistě nezasloužili.

Martin Adam (Brno) 

9. týden

 pondělí – 23. února 

Spojení manželů je z Boží vůle, rozdělení z lidské vůle

A řekl: „‚Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce, a budou ti dva jedno 
tělo‘; takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ 
(Matouš 19,5–6)
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Manželství je dar od Boha. Dar, který On ustanovil pro člověka a člověk nemá právo 
rušit to, co Bůh ve své svrchované moci učinil. Nemusí se nám to líbit, nemusíme se 
cítit pohodlně, ale pokud je Kristus naším Pánem, tak je Pánem celého našeho života, 
a tedy i manželství.

Je krásné a jednoduché mluvit při svatebním obřadu o tom, že manželství uza-
víráme na celý život. Ale mnohem těžší je tento závazek z důvodu hříšné podstaty 
našeho života doopravdy splnit. Vždyť svět nám nabízí tolik pokušení a naše žádosti-
vost nezná konce. Situace v církvi se téměř neliší od té ve světě. Co nám brání vytrvat 
v našem manželském slibu? Většinou je to důsledek vlažného křesťanského života. 
Důsledek života nenaplněného Duchem svatým. Nedostatečný respekt k Božímu Slo-
vu. Nehlídané hranice čistoty v našich vztazích. Slabá, povrchní modlitba a již zmíně-
ná žádostivost. 

Když sem byl ještě svobodný, jeden můj dobrý přítel mi řekl: „Manželství je velká 
škola tvého sobectví a trpělivosti“. Tenkrát sem tomu nevěnoval až tolik pozornosti, 
ale dnes vím, že je to pravda. Manželství je vztah, neboli soužití dvou lidí, kteří nežijí 
každý sám pro sebe, ale sobě navzájem. Pán Ježíš cituje v tom dnešním textu Gn 2,24, 
když říká, že ti dva již nejsou dva, ale jeden. Pokud jsme se vydali na cestu manželství, 
musíme odhodit svoje sobectví a jeden pro druhého se obětovat. Nejlepší model jak 
si zachovat zdravé manželství nám zaznamenává apoštol Pavel v knize Efezským v 5. 
kapitole. Muži mají milovat své ženy a ženy mají mít svého muže v úctě. Ve skuteč-
nosti je tato pravda takový kruh. Když muž miluje svoji ženu, tak se jeho žena cítí bez-
pečně a opětuje svůj vztah úctou, tím, že si ho váží. A když muž vnímá, že si ho jeho 
žena váží, není mu zatěžko svoji ženu patřičně milovat. Držme se tohoto principu! 
Milujme, mějme úctu, komunikujme spolu, modleme se. Nechť je nám sám Pán Ježíš 
Kristus příkladem svým vztahem k církvi, pro kterou se obětoval. 

Petr Vávra (Lovosice)

 úterý – 24. února

Bohatství tohoto světa a Boží království

Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království 
nebeského.“ (Matouš 13,23) 

Vstup do království nebeského znamená novou kvalitu života, která začíná už zde na 
zemi a nikdy nekončí. Je to velký kontrast mezi bohatým mladíkem a bezbranným 
dítětem, které potřebuje svého Otce. 

Je těžké vejít do Božího království z vlastní síly či pro dobré skutky. Pro člověka 
je to dokonce absolutně nemožné. Co je ale u člověka nemožné, to je možné u Boha. 
A tak jedině skrze Pána Ježíše Krista, Božího Syna, můžeme najít cestu do Božího 
království, která začíná pod křížem.
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 Evangelium o kříži je znamením toho, že svět a lidé na tomto světě potřebují Ježí-
še. Kdo je ochotný pro Ježíše obětovat své vztahy, svůj majetek a své pohodlí, dostane 
v Božím království mnohanásobně víc. Odměna v nebeském království je zaslíbená 
všem, kdo poznají, vyznají a přijmou Pána Ježíše Krista za svého osobního Spasitele.

Jedinečné a skutečné bohatství není v penězích ani majetku. Myslím, že vám to 
může potvrdit každý člověk. Skutečné bohatství je život s Ježíšem Kristem už zde na 
zemi.

Pro bohatého mladíka z našeho dnešního textu bylo bohatství problémem. Někdo 
si může říci: „Já bohatý nejsem, takže podobný problém nemám“. To ale neznamená, 
že nemohu mít jiný problém v něčem úplně jiném. A ten problém, mě může stát věčný 
život, pokud ho s Boží pomocí nevyřeším.

Bohatství může dávat člověku falešný pocit jistoty a mnohdy ovlivňuje i vztah 
k druhým lidem.

Bohatství se ale netýká jen peněz a majetku. Bohatství je mnohem širší pojem. Ně-
kdo může být bohatý pěkným zevnějškem, jiný může být bohatý schopnostmi, další 
pak vzděláním, inteligencí, konexemi, vztahy, rodinným původem, místem narození, 
rasou, příslušností k nějaké skupině atd.

Přál bych si, aby o věřících křesťanech platilo to, že nespoléhají na nejisté bohat-
ství, ale na živého Boha, který je nade vším bohatstvím tohoto světa.

Milan Němeček (Lovosice)

 středa – 25. února

Lidé hodnotí výkon, Bůh oceňuje ochotu

Vzali ho a reptali proti hospodáři: ‚� hle poslední dělali jedinou hodinu, a tys jim dal stejně 
jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro!‘ (Matouš 20,11–12)

Máme před sebou příběh podobenství o vinici. Kdybychom posuzovali tento příběh 
v současné době tržní ekonomiky, jistě bychom toho hospodáře odsoudili. Jak můžou 
dostat stejný plat ti, kteří pracují celý den, stejně jako ti, kteří pracují pouze 1 hodinu? 
To je nespravedlnost!

Pán Ježíš nám v tomto příběhu ale chce ukázat něco jiného. Lásku nebeského 
Otce. On si povolává každého ve svůj čas.

I já jsem vděčný Pánu, že si mne najal na svou vinici, i když to bylo v pozdějším 
věku. Dobře tedy chápu ty dělníky (křesťany), kteří reptají, když jim někdo jako já 
naruší určité stereotypy. Jsem vděčný, že Ježíš umíral za všechny lidi.

Školou života byla pro mě několikaletá práce na charitě. Setkal jsem se s lidmi bez 
domova, narkomany, s lidmi, kteří jsou až na spodní hranici lidského žebříčku. I za ty 
trpěl Ježíš.

Můžou být tito lidé také jednou najmuti? Věřím, že ano. Budeme ochotni přijmout 
ty, kterými všichni opovrhují, za své bratry? 
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  Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý? (Mt 20,15)
  Tak budou poslední první a první poslední. (Mt 20,16) 

Prosme Pána za to, aby odlesk jeho lásky v nás vytvořil něco krásného, co by bylo 
svědectvím o Jeho lásce k nám.

Zdeněk Gargula (Lovosice)

 čtvrtek – 26. února

Ježíš připravuje své učedníky na budoucí události

Když Ježíš šel do Jeruzaléma, vzal si stranou dvanáct učedníků a cestou jim řekl: „Hle, 
jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán velekněžím a zákoníkům; odsoudí ho na 
smrt a vydají pohanům, aby se mu posmívali, zbičovali ho a ukřižovali; a třetího dne bude 
vzkříšen.“ (Matouš 20,17–19)

Pán Ježiš po tretí raz hovorí svojim učeníkom o cieli svojho pôsobenia a života. Pribli-
žuje im zmysel svojho pôsobenia, činnosti, učenia a konania divov i zázrakov. 	 e naj-
rôznejšie chvíle „úspechov“ nie sú zmyslom Jeho pôsobenia. Jeho cieľom je utrpenie, 
smrť, ale aj vzkriesenie. Keď hovorí o tomto cieli svojho pôsobenia prvý raz (Mt 16,21), 
nuž je to po nádhernej skúsenosti, keď Peter za všetkých vyznáva: „Ty si Kristus, Syn 
živého Boha.“ Pri tej príležitosti im povie: „Kto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samé-
ho, vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma!“ (Mt 16,24) Toto sa odohralo kdesi v tichej 
chvíli neďaleko Caesarei Filipovej. Neskôr Pán opakuje svoju predpoveď, keď sú kdesi 
v Galilei a On sa pred zrakmi troch svojich učeníkov premenil a oni počuli hlas z neba: 
„Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo; Jeho poslúchajte.“ (Mt 17, 5) Nuž 
a táto tretia predpoveď, či oznámenie cieľa svojho pôsobenia, prichádza na ceste, keď 
„vystupujú“ do Jeruzalema. Idú cestou, ktorou po dlhé stáročia stúpali verní Boží 
z vyvoleného národa „hore do Jeruzalema,“ do svätého mesta, do chrámu, aby tam 
boli v blízkosti Najvyššieho, aby im boli odpustené hriechy, aby chválili Hospodina 
za Jeho milosť a vernosť k nim. Túto púť koná aj Pán Ježiš, ale s iným cieľom. Cesta 
Jeho života vedie k utrpeniu, smrti a vzkrieseniu, a tým aj k nášmu spaseniu. Vďaka 
mu za to! 

Ceste utrpenia, posmechu, poníženia a smrti tak málo rozumieme, ako to nechá-
pali a nechceli pripustiť ani Ježišovi učeníci. Žiadali by sme si s nimi radšej kráľovstvo 
pozemské, výhody života (majetok, zdravie, postavenie, úctu, prospech a podobne), 
ale Pán Ježiš nám ponúka Kráľovstvo nebeské. To dosahujeme len dôsledným nasle-
dovaním svojho Majstra a Pána. On nás vedie „domov do nebies“! (1J 3,1–3) 

 
Juraj Pribula (Bratislava)
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 pátek – 27. února

Ježíšovým učedníkům náleží služba, ne výsluní slávy 

Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo 
chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak jako Syn člověka nepřišel, aby si dal 
sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. (Matouš 20,26–28)

Nedávno jsem četla knihu o práci misionáře Billa Wilsona. On při popisování začátků 
své služby použil větu: „V té době jsme byli nikdo.“

Zaujal mě tento výrok. Vždyť žijeme v době, kdy každý chce někým být. I naše děti 
posíláme do škol a říkáme: „uč se, abys někým byl, abys něco v životě dokázal.“ Ano, 
něco v životě dokázat, udělat něco, o čem budou jiní mluvit, je snaha dnešního světa. 
Mnoha lidem je dokonce jedno, zda se o nich mluví v dobrém, nebo ve zlém. Hlavní 
je někým být.

Věřím, že my, obrácení, znovuzrození křesťané, takhle nepřemýšlíme. Naopak se 
ve svém životě zabýváme otázkou: „Kde je místo mé služby?“ Někdo svou službu na-
šel rychle po svém obrácení, pro jiného to byla, anebo je, otázka modlitebního zápasu. 
Ale ať je to v našem životě věc vyřešená, nebo jen hledáme Boží cestu pro svůj život, 
mysleme na to, co říká Pán Ježíš: „kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vašim služební-
kem. Kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak jako Syn člověka nepřišel, aby 
mu sloužili, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“

Pán Ježíš se v očích tohoto světa stal NIKÝM. Nepotřebným elementem, tím kdo 
dokonce překážel, a tak ho raději odstranili, ukřižovali. Chtějme dnes následovat pří-
klad našeho Pána. Nebojme se stát se NIKÝM v očích tohoto světa. Ano, je to ne-
populární, je to neatraktivní. Z dnešního textu je nám však jasné, že Pán Ježíš své 
následovníky nezve životu na výsluní popularity. Proto prosme o sílu oprostit se od 
postojů tohoto světa, prosme o pokorné srdce, odevzdané službě pro Pána Ježíše Kris-
ta. Jen tak můžeme očekávat věčnou slávu v nebesích, kterou připravil Pán těm, kdo 
ho milují. 

Vilma Koblischková (Lovosice)

 sobota – 28. února

Nadšení zástupů očekávajících slavné události

Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: „Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který 
přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!“ (Matouš 21,9)

Tento text nám Matouš uvádí v kontextu triumfálního vjezdu Ježíše do Jeruzaléma 
(Mt 21,1–9) jako Mesiáše na oslátku, jenž byl předpovězen ve Starém zákoně proro-
kem Zachariášem. (9,9) Tímto skutkem se Ježíš prohlásil za Krále (v. 5) a vidíme, že 
zástup lidu na to ihned reagoval, tak jak bylo tehdy zvykem. (2Kr 9,13) Jedni odse-
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kávali ze stromů zelené ratolesti, jiní si sundávali své pláště a rozprostírali je na cestu 
před novým Králem. Celý zástup se radoval, burácel a provolával Ježíše za Davidova 
potomka, toho zaslíbeného Spasitele, jenž přichází v Hospodinově jménu, aby za-
chránil svůj lid. 

Jak rychle se ale tento požehnaný Král, přicházející ve jménu Hospodinově, mění 
v postavu nechtěnou, zamítnutou a následně dokonce ukřižovanou? V jednu chvíli 
zástup lidu vyvolává „Hosanna“ neboli „prosíme tě, pomoz“ a za krátký čas ti samí 
křičí „ukřižuj, ukřižuj ho“. Že by se jim nelíbilo vyčištění chrámu od lupičů a zlodějů? 
Nebo podlehli tlaku farizeů a znalců Písma, které Ježíš několikrát konfrontoval? Ať 
tak, či onak, většina svého Zachránce nakonec zavrhla.

Když tak nad touto situací přemýšlím, napadá mě srovnání s mnohými křesťany 
dnes, kteří neděli co neděli oslavují Boha a provolávají na shromážděních „sláva na-
šemu Pánu a Králi“, a vzápětí od pondělí ráno do soboty večer je pro ně tento král 
mrtvý. Jeho Panství jako by pozbylo platnosti. Už nevolají „pomoz“, nespoléhají na 
Jeho vládu, neradují se v Něm, ale podléhají tlaku světa, a když jsou náhodou kon-
frontováni, mají tendenci Krista zapřít. Je snad to nedělní oslavování pouze nábo-
ženskou tradicí? Zvykem? Stejně jako bylo tradičním zvykem vítání nového krále 
v Izraeli?

Nový zákon a především apoštol Pavel nás několikrát vyzývá, abychom se v našem 
Pánu neustále radovali (Fil 3,1, 4,4, 1Te 5,16, a další). Máme se radovat z naděje, kte-
rou máme v Kristu Ježíši (Ř 12,12), neboť se můžeme těšit na věčný život s ním. Může 
snad být něco více? Když Ježíš Kristus říká „vezmi svůj kříž a následuj mne“, myslí tím 
následuj mne celým způsobem života, ne jenom o nedělích. Vezměme tato slova váž-
ně, milí přátelé, a následujme našeho Pána Ježíše Krista každý den v týdnu. Radujme 
se z něj a očekávejme Jeho slavný návrat, kdy se vrátí pro svoji církev a dokončí boj 
proti odvěkému nepříteli. To bude sláva!

Václav Chumchal (Lovosice)

 neděle – 1. března

Do domu modlitby nepatří kšeft ování 

Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků 
i stánky prodavačů holubů; řekl jim: „Je psáno: ‚Můj dům bude zván domem modlitby‘, ale 
vy z něho děláte doupě lupičů.“ (Matouš 21,10–17)

Na začátku roku 2014 jsme si mohli v denním tisku přečíst zprávu, že se ve sboru 
jedné křesťanské církve v Praze ruší nedělní bohoslužby. Důvodem byl malý zájem 
církevní veřejnosti o účast na bohoslužbách. Místo bohoslužeb měly v neděli probíhat 
besedy, workshopy a jiné společensky atraktivnější akce.

Věřím, že toto oznámení bylo a je varovným signálem pro nás, křesťany. „Můj 
dům se bude nazývat domem modlitby.“ (Mt 21,13, Iz 56,7b) Pán Ježíš použil toto slovo 
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z proroka Izajáše, když chtěl dát najevo svůj nesouhlas a své rozhořčení nad neú-
ctou židů k Hospodinu. Ani dobré úmysly (oběť v chrámu) nemusí být vždy tím, co 
je v očích Živého, svatého Boha, našeho nebeského Otce dobré. Ano, i dnes rádi kšef-
tujeme s tímto světem. Své jednání omlouváme tím, že musíme tomuto světu něco 
nabídnout, nějak se mu přiblížit. Zamysleme se dnes nad tím, jaký je náš osobní vztah 
s naším Pánem a Spasitelem. Je pro nás kostel, modlitebna, sborový dům domem 
modlitby? Je to místo, kam přicházíme trávit svůj osobní čas se svým Bohem? Nebo 
jsme si zvykli dům modlitby využívat k osobním sobeckým potřebám, či k prezentaci 
sebe a svých schopností?

Dům modlitby má být místem, kde může každý najít a prožívat obecenství s ne-
beským Otcem a také sdílet společenství bratří a sester. Jen u Božího slova, v obecen-
ství a na modlitbách můžeme růst v křesťany, kteří ponesou tomuto světu živou víru 
v Ježíše Krista.

Nekše ujme s tímto světem. Stůjme ve víře pevně, ať tento svět vidí i náš kostel, 
modlitebnu či sborový dům jako dům modlitby. 

Roman Koblischke (Lovosice)

10. týden

 pondělí – 2. března

Je to tak divné?

Když to učedníci viděli, podivili se: „Jak najednou ten fíkovník uschl!“ (Matouš 21,20)

Při čtení evangelií nám jistě neunikne, kolikrát se učedníci diví. Někdy jde o situace, 
které jsou pro ně nové, o kterých bychom řekli, že divit se je přirozené. Že to ani jinak 
nemohlo být. K této události došlo nedlouho před těmi Velikonocemi, kdy nastalo 
vyvrcholení a naplnění Ježíšova poslání sloužit a přinést výkupné za mnohé, tedy po 
třech letech, které učedníci strávili s Ježíšem. A přesto se diví, že se naplnilo, co Ježíš 
vyslovil. Ani jednou se nestalo, že by slovo Ježíšem vyslovené zůstalo bez naplnění. 
A ani tomu jinak nemohlo být; když mluví Bůh, jak můžeme pozorovat již při stvoření, 
vždy přichází naplnění. Na rozdíl od našich mnoha nedomyšlených slov, nebo těch, 
která ani nemyslíme vážně, Boží Syn si za svými slovy plně stojí.

Jak vážně bereme Boží Slovo my? Divíme se mu? Po kolikáté se už dostáváme do 
stejné situace, ve které bychom už dávno měli rozumět Božímu jednání, ale jsme jako 
učedníci, kteří stále ještě nechápou a stále ještě se diví?

Možná si říkáme, proč Pán Ježíš proklel fíkovník, když nebyl čas fíků (jak dodává 
Marek 11,13). Možná si také říkáme, kdy je vhodný čas, abychom my nesli ovoce. 
Odpověď na obě otázky je stejná: ovoce se má objevit tehdy, když je Pán očekává. 
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To může být, i když po lidsku není vhodný čas – když jsme unavení, prožíváme těžké 
chvíle nebo zklamání. To není jednoduché. Dokonce to ani nemusí být možné. Když 
budeme číst několik předcházejících a následujících veršů, dočteme se o modlit-
bě. O společně modlitbě (v domě modlitby) i soukromé. Nemusíme se modlit nut-
ně za to, aby se hory vrhaly do moře. Raději se modleme za milost, abychom nesli 
ovoce, i kdybychom byli v situaci, kdy to s tou horou v moři zrovna vypadá pravdě-
podobnější. 

Petr Stehlík (České Budějovice)

 úterý – 3. března

Nepředchází tě někdo?

Amen, pravím vám, že celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království. (Matouš 
20,31)

Evangeliem se táhne linie rozdělení. Jmenujme aspoň některé příklady: Zdraví a ne-
mocní. Spravedliví a hříšní. Farizeus a celník. Starší a mladší syn. Bohatí, kteří dávali 
mnoho, a chudá vdova, která dala dvě drobné mince. Boháč a Lazar. Marie a Marta. 
Syn, který navzdory svému prohlášení pracovat na vinici šel, a syn, který navzdory 
svému prohlášení pracovat nešel. A v tomto verši na jedné straně celníci a nevěstky, 
a na druhé straně ti, které celníci a nevěstky do Božího království předcházejí.

Zde použité slovo předcházejí vypovídá o tom, že tu je někdo, o kom bychom řek-
li, nebo kdo by to snad řekl i sám o sobě, že je tím určeným pro vstup do Božího 
království. A může pro to mít dobré důvody, ať už přičítané vlastním zásluhám nebo 
požehnaným okolnostem. Avšak do Božího království nevchází. Naopak, je tu někdo 
jiný, o kom bychom to určitě neřekli, kdo nemá žádné předpoklady, kdo si ani sám 
netroufá si něco takového myslet. A přece do Božího království vstupuje.

Podobenství, které výše citovanému výroku předchází, nám nabízí možnost zařa-
dit se na jednu ze dvou stran. Upozorňuje nás, že možná budeme muset přehodnotit, 
kam se řadíme. Že to není tak jednoduché a vyžaduje to hlubší a delší pohled. Ano, 
Pane, půjdu. Hned vím, kam se zařadit. Ale patřím tam skutečně? Nepředchází mě ně-
kdo, kdo říká: nechce se mi, ale pak si to v pokání rozmyslí a skutečně jde? A jde i tam, 
kam mě se nechce, navzdory ochotě, kterou dávám najevo.

Petr Stehlík (České Budějovice)
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 středa – 4. března 

Zavržení Božího Syna má tragické následky 

Proto vám pravím, že vám bude Boží království odňato a bude dáno národu, který přináší 
jeho úrodu. (Matouš 21,43; ČSP)

V textu čteme jedno z Ježíšových podobenství. Je to podobenství o hospodáři, který 
vysadil vinici a pronajal ji vinařům. Ve vhodný čas očekává a také požaduje ovoce. 
Náš hospodář jako správný investor má a uskutečňuje jasný záměr. Pro dosažení své-
ho záměru vyčerpá veškeré existující možnosti. Důležitost záměru vidíme v pečlivosti 
a v detailním založení a zajištění vinice. 

Nepochopitelné pro mne je, že tak důležitý a nákladně vybudovaný plán svěřu-
je vinařům, nájemníkům. Tak si říkám, jinak to ale ani nemohlo dopadnout. Když 
si uvědomím, že zmíněný hospodář je Bůh, který své dílo svěřuje nám lidem, žasnu 
o to víc.

Význam tohoto podobenství je nadčasový a aktuální. Účelem celého záměru je 
ovoce. Za tímto účelem je vynaloženo veškeré úsilí a vyčerpány veškeré možnosti. 
Vinařům bylo svěřeno všechno, byl jim dán Zákon, aby svět skrze ně poznal a chválil 
Boha. Výsledek? „Neboť kvůli vám je jméno Boží mezi národy v opovržení, jak je napsá-
no…“ (Ř 2,24)

Když nebylo přinášeno ovoce, Bůh poslal svého jediného, milovaného Syna, Pána 
Ježíše Krista, Mesiáše. Neměl a nemá nikoho jiného. „Naposled k nim poslal svého 
syna.“ Podobenství se naplnilo; nepřijali, odmítli, dokonce zabili toho, před kým se 
měli vzpamatovat, zastydět. 

Celý plán tím ale nezkrachoval. Tragické následky se dostavily. Vinaři ztratili vini-
ci. Bůh si povolal národ, který ponese ovoce. Vinaře, kteří budou věrní a ve stanove-
ném čase odevzdají úrodu. 

Je to výzva, výstražné varování pro každého z nás, kteří tvoříme „rod vyvolený, 
národ svatý“ (1P 2,9–10), církev, vinici Pána Ježíše Krista. 

Vyjádřeno jiným obrazným podáním apoštola Pavla: „Jestliže Bůh neušetřil přiro-
zených větví, ani tebe [nijak] neušetří. Považ tedy dobrotu i přísnost Boží: přísnost k těm, 
kteří padli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se [jeho] dobroty držet; jinak budeš vyťat i ty.“ 
(Ř 11,21–22)

Jaroslav Hrůza (České Budějovice)

 čtvrtek – 5. března

Na svatbu Beránkovu nemůžeš jít bez svatebního roucha

Řekl mu: „Příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu?“ On se nezmohl ani 
na slovo. (Matouš 22,12)
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Pán Ježíš vypráví podobenství o hostině. Jedná se o svatební hostinu. Svatba v po-
dobenství znamená Jeho druhý příchod. Král posílá služebníky, aby zvali na svat-
bu. Pozvaní odmítají. Ke své škodě. Odmítnutí králova pozvání – krále samotného 
– má tragické následky. Vždy i dnes. Bude svatba. Bude! Nebude zrušena pro ne-
zájem a odmítání pozvaných. To je jistota budoucnosti. 	 , kteří přijali pozvání, žijí 
v radostném očekávání. 	 , kteří odmítají, žijí ve strachu. První možnost jak nebýt 
na svatbě je: ignorovat nebo odmítat pozvání. Druhá: ignorovat nebo odmítat pravi-
dla daná králem. V Orientu bylo zvykem, že král těm, kteří přišli na svatbu, daroval 
svatební oblek. A tak se stalo, že jsou na svatbě zlí i dobří. 	  zlí i ti dobří respekto-
vali daná pravidla – neodmítli svatební šaty. Na svatbě jsou spolu. Mohou být, pro-
tože králem darované šaty skryjí to, čím někdy byli. Kdo měl větší problém nechat 
si darovat svatební šaty? 	  dobří, nebo ti zlí? 	  dobří jsou v nebezpečí myslet si, že 
možnost být na svatbě jim zaručí jejich dobrý život. 	  zlí jsou v nebezpečí žít dál 
s pocitem nehodnosti, protože jejich hřích je tak velký, že nemůže být odpuštěn. 	  zlí 
i ti dobří z podobenství tímto úskalím prošli. Na svatební hostině král uviděl člověka, 
který neměl svatební šaty. Patřil k těm zlým, nebo k těm dobrým? Nevíme. Odmítl 
svatební šaty. Také pro něho mělo toto odmítnutí tragické následky. Nezáleží, zda 
patřil k dobrým, či zlým. V nebezpečí jsou všichni. Podmínkou účasti na svatbě je: 
být oblečen do svatebních šatů. Co představují svatební šaty? Před Boží tvář nemůže 
přijít nic nečistého. Svatební šaty představují odpuštění hříchů. A také darovanou mi-
lost. Poznal jsem svůj hřích, vyznal a přijal odpuštění. Oblékl jsem Krista. Přijal jsem 
darované svatební šaty. Budu na svatbě. Přijal jsem darované svatební šaty? Budu 
na svatbě? 

Daniel Kolman (České Budějovice) 

 pátek – 6. března

Trefná odpověď na záludnou otázku 

Řekl jim: „Čí je ten obraz a nápis?“ Odpověděli mu: „Císařův.“ Tu jim řekl: „Co je tedy 
císařovo, odevzdejte císaři, a co je Boží, Bohu.“ Když to uslyšeli, užasli, nechali ho a odešli. 
(Matouš 22,20–21; ČSP)

„Co je tedy císařovo, odevzdejte císaři, a co je Boží, Bohu.“ To je odpověď, kterou 
museli vyslechnout služebníci dvou nesmiřitelných skupin. Farizeové a herodiá-
ni našli snad jedinou možnou věc, na které se dokázali sjednotit. Záludná otázka. 
Odpověď už měli každý svou. Proč tedy posílají za Ježíšem své služebníky s otázkou 
ohledně daní? Ačkoli věděli, že Ježíš učí Boží cestě podle pravdy, jejich jednání to-
muto prohlášení neodpovídalo. Jejich úmysl a záměr byl jiný než dovědět se, co je 
správné. Poradili se totiž předem, jak by ho chytili za slovo. Císař si vtiskl svůj obraz 
do mince, která měla peněžní hodnotu. Bůh, dávno před tím stvořil člověka ke své-
mu obrazu. Herodiáni správně uvažovali ohledně odvádění daní císaři, farizeové zase 
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věděli o vztahu člověka s Bohem. Odpověď na tuto otázku je stavěla do vzájemného 
napětí a nepřátelství. Tato událost spadá do širšího kontextu, ve kterém jasně poro-
zuměli, že Ježíš mluví o nich. Prožívali nepokoj mezi sebou, a napadá nás, že hledali 
alespoň pokoj s Bohem. Snad ano, ale svou cestou a svým způsobem, nechtěli a ne-
přijímali „Boží cestu podle pravdy.“ Měli svou pravdu, navzdory římské nadvládě měli 
svou hrdost a pýchu, ve které tvrdili, že nikdy nikomu nesloužili, a zvykli si v tom 
natolik, že nedokázali sloužit Bohu a poslouchat ho. Zastavme se a zkoumejme naše 
časté otázky a postoje, nejsou podobné těm farizejským? Písmo má pro nás radu 
a východisko: „Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás povýšil v příhodný čas.“ 
(1Pt 5,6) 

Když víme, čí je ten obraz a nápis, odevzdávejme císaři, co je císařovo, a Bohu, co 
je Boží. 

Jaroslav Hrůza (České Budějovice)

 sobota – 7. března 

Boží slovo četli, ale vyložili si je po svém 

Pokud jde o vzkříšení mrtvých, nečetli jste, co vám bylo od Boha řečeno slovy: ‚Já jsem 
Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův‘? Bůh není Bohem mrtvých, ale živých. 
(Matouš 22,31–22; ČSP)

Jak čteme Boží slovo? Rozumíme tomu, co čteme? Bible, Boží slovo je stále nejprodá-
vanější knihou na světě. Je otázkou, zda je také nejčtenější knihou. Saduceové, židov-
ská třída, ze které pocházela většina kněží a snad všichni nejvyšší kněží, četli Písmo, 
tedy je vlastnili, ale na rozdíl od ostatních židovských skupin přijímali pouze Toru, 
pět knih Mojžíšových. Byli odborníky na výklad Písma, učili národ Božímu slovu. 
Navzdory tomu všemu v kontextu dnešního textu slyší tvrdé stanovisko Pána Ježíše, 
„Učitele“ Písma, který učí podle pravdy: 

„Bloudíte, protože neznáte Písma ani Boží moc.“ Mnoho dnešních učitelů Písma spa-
dá do této kategorie. „Jestliže slepý vede slepého, oba spadnou do jámy.“ (Mt 15,14) Mají 
Písmo, pro neznalost si vybírají pouze část Písma, a protože neznají Světlo světa, nero-
zumějí ani tomu, co čtou. Není to největší tragédie být tak blízko, vlastnit a číst Bibli, 
a přesto bloudit a v konečném důsledku zahynout? Díky Bohu, že jsme přijali toho, 
který se stal tělem, aby nám mohl zjevit Slovo a dal nám moc stát se Božími dětmi. 
Osvítil nás, otevřel nám Písma tak, aby naše srdce hořela láskou k Bohu a poznali jsme 
jej v moci evangelia. Dnes žijeme v období, kdy nemusíme sami hledat pravý význam 
Písma. Ježíšovo zaslíbení ohledně „Zastánce“, kterého slíbil, že pošle, se naplnilo. Je 
tady přítomný Duch svatý, který nás uvádí do veškeré pravdy, především do pravdy 
Božího slova. Čtení Božího slova s modlitbou a pod vedením Ducha svatého nám dává 
jistotu v tomto životě a odhaluje nám život v novém věku. Moc Boží, která vzkřísila 
Pána Ježíše Krista z mrtvých, vzkřísí také nás k věčnému životu s Pánem. Nemylme 



53

se, naše naděje přesahuje tento život. Čtěme Boží slovo, poznávejme je a nechme si je 
vyložit tím, který mu rozumí. Žijme z moci Božího slova už teď, těšme se a radujme se 
ze vzkříšení k věčnému životu. Budeme jako Boží andělé v nebi.

Jaroslav Hrůza (České Budějovice)

 neděle – 8. března 

Smysl Desatera i všech Božích přikázání

On mu řekl: „‚Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou 
myslí.‘ To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako 
sebe samého.‘ Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon a Proroci.“ 
(Matouš 22,37–40; ČSP)

Člověka, křesťana, věřícího, který má osobní vztah s Bohem, nazýváme znovuzroze-
ným. Ještě před sto lety pro tuto skutečnost, myslím dnes správně teologický vyjád-
řenou a defi novanou, se na jihu USA používalo docela jiné vyjádření. Někdo takový, 
kdo měl osobní vztah s Bohem, říkal: „byl jsem zasažen mocí velké lásky.“ Je to i tvoje 
zkušenost? Byl jsi zasažen, byli jsme zasaženi mocí té největší lásky? Pokud to o nás 
není pravda, pak prožíváme právě to, co prožívali židovští náboženští představitelé 
v době života Pána Ježíše. Žili bohatým náboženským životem, postili se a přinášeli 
oběti, znali a dodržovali Zákon, a navzdory veškerému svému úsilí neprožívali ospra-
vedlnění a pokoj s Bohem. Dělali všechno a neměli z toho nic, myslím nic ke svému 
věčnému užitku. Ačkoli byli zaopatřeni všemi náležitostmi jako vinice z podobenství 
o hospodáři a zlých vinařích, neměli a nenesli očekávané ovoce. Rozpracovali si Zá-
kon na 613 přikázání a nařízení, ale jeho smysl nevystihli, jeho dopad neprožívali. 
Plot, kterým byla vinice obehnaná, jim nepřinášel bezpečí. 

Možná že i dnes, milý čtenáři, křesťane, ještě nechápeš opravdový smysl Desatera 
i všech Božích přikázání. Je to proto, že jsi ještě nezažil dotek, zásah Boží lásky. Jenom 
ten, kdo je milován a miluje, prožívá opravdový vztah. Bůh miloval svůj lid, dal mu Zá-
kon, aby byl svobodný a neotročil hříchu. Když jej člověk nepochopil a nepřijal, poslal 
svého Syna, který Zákon nezrušil, ale naplnil. 

 „Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, neza-
hynul, ale měl život věčný.“ Odpověď na Boží lásku, naše láska k Bohu a bližním, to dává 
smysl a hodnotu naším snahám, vyvádí nás z náboženského formalismu a vede nás do 
plného vztahu s Bohem. Smyslem Desatera i všech Božích přikázání je Láska!

Jaroslav Hrůza (České Budějovice)
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11. týden

 pondělí – 9. března

Vodu kážou, víno pijí

Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou; ale podle jejich skutků nejednejte: neboť 
oni mluví, a nečiní. (Matouš 23,3)

Rád bych se s Vámi podělil o jeden příběh, který mi vyprávěl jeden známý. Přesné in-
formace (jména, název místa/státu) neprozrazuji. Jeden člověk, nevím už, zda to byl 
pastor či jen správce, vymyslel projekt určený pro domorodce, obyvatele vzdálených 
vesnic, Eskymáky… 	 to obyvatelé nemají možnost přečíst si biblické texty. Onen 
člověk dostal nápad, jak jim zpřístupnit biblické texty: nahrát je v jejich mluveném 
mateřském jazyce. Ke spolupráci si přizval misionáře, odborníky na překlad, zvukaře 
a další lidi. Postavili studio, kam umístili veškerou techniku. Práce na projektu začala. 
Člověk, jenž projekt řídil, byl ve studiu přítomen celou dobu jen zpočátku, než se 
práce rozjela a než byli členové týmu schopni pracovat sami. Finanční kontrolu svěřil 
své manželce. Poté docházel do studia zkontrolovat práci jen občas. Všem sdělil, že 
jde hlásat evangelium. Později se jeden z týmu dozvěděl, že ve skutečnosti trávil čas 
dennodenně na golfovém hřišti, kde pobýval se svými partnery. Bavil se tam, popíjel 
víno. Obědval v restauraci u hřiště, kde byly ceny vyšší. Chodili také plavat do bazénu, 
popíjeli koktejl smíchaný z exotického ovoce a whisky, opalovali se… Prostě trávil čas 
luxusní zábavou. Mezitím členové jeho týmu pilně pracovali na náročném úkolu a do-
mnívali se, že vedoucí projektu ve stejné době usilovně pracuje na dalších projektech, 
hlásá evangelium a hledá sponzory pro další fi nancování projektu. Skutečnost byla 
ovšem jiná: peníze na projekt byly sehnány prakticky již na začátku. Jeden člen týmu 
se dozvěděl o pokryteckém chování vedoucího projektu, nevydržel a odešel. 

Nemůžeme se vymlouvat na kazatele, pastory…, kteří takzvaně „kážou vodu a pijí 
víno“ a omlouvat tak své nežádoucí chování podle jejich vzoru. Ze svých skutků se 
Bohu zodpovídáme sami, i když máme kolem sebe špatné vzory. Bůh nám každému 
dal Ducha svatého a moudrost, což nám pomůže v cestě za Ním.

David Wagner (Brno – sbor neslyšících)

 úterý – 10. března

Marné sebehodnocení, důležité je Boží hodnocení

Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. (Matouš 23,12)
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Bůh je prostě úžasný! Stvořil nás jako duchovní bytosti. Naše těla ukrývají speciální 
dar – ducha. Dal ho nám všem, i když někteří jsme duchovně živí, jiní duchovně mrtví. 
Naše viditelná těla na sebe poutají pozornost, ale nemáme je k tomu, abychom se jimi 
chlubili. Byla nám dána jen na krátký čas pro život zde na Zemi, a tak i radování se 
z těla je časově omezené a nedostatečné. 

Věčný Bůh, Ježíš, je nám vzorem pokory a nesmírné obětavosti. Není snadné být 
jako On, ale můžeme se učit a děti už od útlého mládí vychovávat a vést k pokoře. Po-
kud je nebudeme kárat a napomínat, pouze jen hýčkat a rozmazlovat, vyrostou z nich 
sebestřední lidé. Život pro ně bude těžký. Snadno se naštvou při nesplněných oče-
káváních plynoucích z vysokých nároků, budou nervózní, hněviví, nepoznají vnitřní 
pokoj. Pokorní naopak díky svým skromným nárokům prožijí mnohem více radosti, 
budou se umět těšit i z malých věcí.

To, co je důležité, není tělo, ale duch. Pokorný duch. Člověk, který je pokorného 
ducha, vnímá, že ho Bůh posiluje, podporuje a naplňuje. Proto různé věci snáší, druhé 
ochotně přijímá a respektuje. Díky vnitřní pokoře, která je tak nepostradatelná, po-
znává radost mnohem větší a cennější, než ten, kdo pokoru nemá. 

Jako když v moři žije perla, osamocená a uzavřená v lastuře, pokorně čeká na toho, 
kdo se potopí velmi hluboko, aby ji našel a vylovil. Jsou tam i krásné ryby, které se 
v hejnech spolu pyšně prohánějí, komunikují a užívají si života. Ale jen do té doby, než 
je vyloví rybář a jejich krása skončí na pekáči. Skrytá krása pokorné perly je věčná. 

Pokoru lidem dává Bůh. Buďme mu vděčni a usilujme o tento dar. 

Irena Bušová (Brno – sbor neslyšících)

 středa – 11. března

Misijní horlivost, která neslouží lidem ke spasení

Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho 
novověrce; a když ho získáte, učiníte z něho syna pekla, dvakrát horšího, než jste sami. 
(Matouš 23,15)

Pochybujete-li o tom, co je správně, a co ne, neraďte se s lidmi. Pouze jim dovolte, aby 
vám poukázali na to, co k této věci říká Bible. Tam hledejte odpovědi na své otázky, 
protože jen v Bibli najdete takovou odpověď, která bude v souladu s Boží vůlí. Nedo-
volte nikdy, aby na této Zemi kdokoli ovlivnil vaše chovní tak, že by se změnilo k hor-
šímu. Zde na Zemi není nikdo vyrovnaný, dokonalý, ideální – jako Ježíš. Jedině On je 
člověk, který přichází z nebe. Všude, kde působí ďábel, jehož úkolem je přivést lidi do 
pekla, existuje nespočet možností, jak podlehnout svodům. Žijeme mezi lidmi, kteří 
činí hříchy. Na druhou stranu existuje spousta možností nepodlehnout a bránit se. Na 
tyto možnosti ale zapomínáme. 

Vězte, že bez víry v Boha není možné hříchu zabránit. Důležité je činit to, co je 
psáno v Bibli. Běda těm lidem, kteří schvalují ostatním, aby páchali hříchy, a běda těm, 
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kteří se bojí tomu, kdo koná proti Boží vůli, říct, že dělá něco špatně. Nebuďme jako 
oni.

Jedním příkladem je oddávání dvou lidí stejného pohlaví, to je přece porušení Boží 
vůle. Všichni určitě známe příběh o městech Sodoma a Gomora, která byla zničena 
ohněm a sírou. (Gn 13,13)

Nebo rodiče, kteří vědí, že jejich věřící děti činí skutky proti Božím zákonům, ne-
poslouchají varování bratrů v Ježíši a zdráhají se své děti potrestat. Vlastně je tak pod-
porují ve zlém a jejich děti budou dvojnásobně horší, než kdysi byly. Zvláště pokud by 
se rozhodly Ježíše odmítnout. Pak by pro ně obnovení opravdové víry v Ježíše a návrat 
k čistému životu byl mnohem těžší, ne-li nemožný.

Nesmíme svádět druhé ke hříchu a v tomto duchu na ně působit, ale máme dru-
hým pomáhat, aby se drželi té cesty, která vede do nebe. Nezapomeňme, že díky Ježí-
šovi máme naději, že budeme činit ty věci, které se Bohu líbí, a díky nimž dostáváme 
jízdenku na věčný dobrý život. I když je to těžké, nevzdávejme se, všichni to s Boží 
pomocí zvládneme…

Jindřich Mikulík (Brno – sbor neslyšících)

 čtvrtek – 12. března

Absurdní hodnotová kritéria

Běda vám, slepí vůdcové! Říkáte: „Kdo by přísahal při chrámu, nic to neznamená; ale kdo 
by přísahal při chrámovém zlatu, je vázán.“ (Matouš 23,16)

Biblický verš je ukázkou neuvěřitelného chování náboženských vůdců v tom negativ-
ním smyslu: jak je možné, aby upřímně věřící člověk v té době přiřazoval vyšší cenu 
slibu při chrámovému zlatu před samotným chrámem? Zlato je v té době pro vůdce 
víc než samotný chrám. Tento příklad absurdního hodnotového kritéria nás na dru-
hou stranu nemusí vůbec překvapovat: podívejme se na dnešní svět. Jaká hodnotová 
kritéria tady vládnou? Jedním mocným nástrojem Zlého jsou například reklamy dolé-
hající na nás ze všech stran. Naprostá většina z nich se zaměřuje na člověka samotné-
ho, na jeho egoismus, sebelásku, vzbuzují naše tělesné, sobecké touhy… Převedeno 
do běžného jazyka, křičí na nás: „Nemáš peníze? Chceš si užít? Něco si koupit, i když 
to vlastně nepotřebuješ? Nemáš širokoúhlou televizi? Tak si půjč peníze! Bez záru-
ky, hotově, na ruku!!! Máš pár kilo navíc? Máš celulitidu? Musíš zhubnout, chodit na 
plastiky, jinak nemáš šanci se ve světě uplatnit!!! Jsi nesmělý? Nemáš svaly? Nemáš 
ostré lokty? Choď do posilovny, uč se tvrdě prosazovat své nároky, máš na to pře-
ce právo, snaž se, jinak nejsi žádný chlap! Jsi mladý? Užij si všeho, všechno si zkus, 
všechno je dovoleno, nikdo ti nemá právo říkat, co můžeš, a co nemůžeš, jsi svobodný 
člověk!!!“ A tak bychom mohli pokračovat donekonečna … společnost se nám snaží 
vštípit svá uměle vytvořená hodnotová kritéria – zdraví, kariéra, sebeláska, soutěži-
vost, schopnost se prosadit sám za sebe i na úkor ostatních, slabších jedinců. My vě-
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řící nejsme však z tohoto světa, patříme Bohu. Proto bychom měli mít úplně jiný žeb-
říček hodnot, nepodléhat, byť jen na chviličku, klamavým názorům. Na prvním místě 
má být naše láska a poslušnost k nejvyššímu Bohu. Pak láska, úcta ke všem bližním, 
které máme milovat jako sami sebe. Svůj život máme ve všech oblastech podřídit vůli 
našeho Boha, jemuž s upřímným, laskavým srdcem sloužíme. Na to bychom neměli 
zapomínat, pokud si vytyčujeme priority v našem životě. 

Jana Wagnerová (Brno – sbor neslyšících)

 pátek – 13. března

Důslednost v nedůležitém, nedbalost v důležitém

Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, 
a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba 
činit a to ostatní nezanedbávat. (Matouš 23,23)

Žijeme ve světě, kde existuje spousta různých zákonů, vyhlášek, nařízení. Zákony jsou 
tu již tisíce let. Existují zákony smysluplné. Nejdokonalejším zákonem je bezesporu 
Boží desatero, a dvě největší přikázání vyslovená Ježíšem – o lásce k Bohu a bližním. 
(Mt 22,37–40) Na druhou stranu vznikaly mezi lidmi i zákony bizarní (například 
trest smrti jinověrce). Přijde mi, že množství zákonů našeho státu neúměrně narůstá, 
jejich propojení je složité a že jejich úplná znalost a jejich pečlivé dodržování je pro 
běžného člověka, který nestudoval práva a který se intenzivně zákony nezabývá, té-
měř nemožné. Pro Boha není důležité, zda člověk striktně dodržuje všechny světské 
zákony, může se stát, že na něco zapomeneme. Není důležité, zda dodržujeme všech-
ny formality, které nám diktuje společnost. Co je mnohem podstatnější: zda jsme 
v každém čase připraveni plnit Jeho vůli. Zda jsme důslední v hledání cesty k Pánu, 
zda podrobujeme naše srdce v každém čase zkoumání a dopřáváme mu bohatou du-
chovní potravu, zda se pravidelně modlíme, zda studujeme Bibli s upřímným srdcem, 
zda se umíme zklidnit tak, abychom byli schopni naslouchat Bohu; zda jsme ochotni 
věnovat svůj čas potřebným… Pro mě je důležité v mém životě zakomponovat všech-
ny prvky vedoucí k Bohu a nezapomínat na ně. To je důležité i ve výchově dětí: někteří 
jsou důslední v trestání za nepořádek, za ničení věcí, jinými slovy – jsou zaměřeni 
materiálně. Jiní naopak vedou děti k hledání Boha, jsou důslední ve vštěpování Božích 
norem pro život, trestají je za viditelný hřích… Tady je důslednost opravdu důležitá. 
Boží zákony jsou velmi jasně formulované a srozumitelné pro každého a zaručují nám 
pokoj a lásku mezi bratry. 

Jana Wagnerová (Brno – sbor neslyšících)
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 sobota – 14. března

Pokrytectví přehlíží vlastní sobectví

Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Očišťujete číše a talíře zvenčí, ale uvnitř jsou plné 
hrabivosti a chtivosti. (Matouš 23,25)

V biblickém příběhu se hovoří o pokrytectví a o falši. Takové chování můžeme vi-
dět i v dnešním světě u některých lidí. Budovy, ve kterých slouží, jsou čisté. Řečníci 
mají na sobě pěkné oblečení, dobře vypadají. Jejich cíle ale nejsou podle Boží vůle. 
Slouží Bohu vlastně s vidinou mít stálé zaměstnání s vysokým platem. Důležité je 
pro ně především fi nanční zabezpečení. Jejich životní nároky nejsou skromné, od-
mítli by třeba spaní na zemi. Žádají o příspěvek na auto, i když mají možnost využít 
veřejných dopravních prostředků. Nutí ostatní „podřízené“ souhlasit se všemi svými 
názory.

Slyšel jsem o případu, kdy se jednomu pastorovi podařilo za jeden rok založit dva-
náct sborů. Členové byli také pokřtěni i více než jednou. Dozvěděl jsem se to od jed-
noho známého, jemuž připadalo zvláštní nechat se pod nátlakem pastora při změně 
bydliště znovu pokřtít. V tom je zřejmý cíl pastora: dosáhnout pochvaly za dalšího 
pokřtěného člena. Získává tak další pomyslné čárky, vyjadřující celkový počet nových 
pokřtěných. Navenek to vypadalo jako boj s konkurencí, snaha o pochvalu; ve sku-
tečnosti šlo o počet nových věřících hlášených hlavnímu vedení. Setkal jsem se také 
s případem, kdy potenciální věřící dostal otázku: „Víš, co to znamená být pokřtěn?“ 
Po záporné odpovědi by logicky měl být křest odložen, ale nebylo tomu tak. Tímto 
křest ztratil svůj původní význam, křtilo se mechanicky jako na běžícím pásu. Dalším 
důvodem pro takové jednání byly zřejmě obavy daného pastora z možného vyloučení 
ze sboru či snížení fi nančního ohodnocení pro jeho nedostatečnou aktivitu. Hlavní 
vedení, které kontrolovalo jeho misionářské aktivity, by ho považovalo za slabého. 
V tom vidím zřejmé pokrytectví skrývající se pod přísnými předpisy.

Dalším příkladem jsou služebníci, kteří dosáhli patřičného vzdělání pro svoji služ-
bu, kteří se tím chlubí a shlížejí na ostatní, „nevzdělané“, s názorem, že by službu 
neměli pro nedostačující vzdělání vykonávat. 

Bůh pokrytectví odsuzuje, proto si dávejme pozor, zda naše čistota vychází i z na-
šeho srdce.

David Wagner (Brno – sbor neslyšících)

 neděle – 15. března

Dovršení zla Božích odpůrců

Dovršte tedy činy svých otců! Hadi, plemeno zmijí, jak uniknete pekelnému trestu? Hle, váš 
dům se vám ponechává pustý. (Matouš 23,32–33 a 38)
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Vyvolený izraelský lid Bohu opakovaně odmítal poslušnost a zabíjel ty, kteří ho vybí-
zeli k pokání z bezbožného životního stylu a prorokovali o příchodu Krista.

Když Ježíš začal své působení, zákoníci a farizeové odmítli Jím prezentovaný smy-
sl Jeho příchodu, protože se ukázalo, že nehodlá obnovit Izrael jako stát a politicky 
vládnout. A protože nebyl tím Mesiášem, jakého si přáli a představovali, vydali Ho 
k ukřižování.

Dnes, stejně jako tehdy, je Boží srdce zlomené nad ztraceností lidstva. Výrazem 
Boží lásky a spravedlnosti je Boží hněv, kterým Bůh reaguje na každý hřích. Bude-
me tento hněv sdílet ve smyslu nenávisti ke zlu? Nebo budeme své hříšné chování, 
svou nelásku k bratřím, neochotu respektovat autority, svou hořkost, hněvivost, ne-
mravnost a jiné myšlenky a postoje, které nejsou podobné přirozenosti a učení Krista, 
omlouvat jako běžnou lidskou slabost? Dnešní církev, stejně jako starozákonní lid, je 
v nebezpečí, že se odvrátí od následování Božího slova pod vedením Ducha svatého. 
Budeme přesvědčení, že „být jako Kristus je nemožné“, používat jako výmluvu pro 
hřích a kompromis se zlem?

Pán Ježíš Kristus není „jen“ naším Spasitelem, je také tím, kdo v nás přebývá a pro-
měňuje nás do své podoby. (Ř 8,29) Zřekněme se tedy své staré, hříšné přirozenosti, 
svých vlastních přání a představ o životě, své nevěry a věřme. Věřme, že tak, jak bu-
deme kráčet s Bohem v poslušnosti Jeho slova a v následování Beránka, půjdeme od 
slávy ke slávě a budeme proměňováni do Kristovy podoby Boží milostí.

Rozita Mertová (Brno – sbor neslyšících)

12. týden

 pondělí – 16. března

Otřesná ohavnost v naší duši

Protož když uzříte ohavnost zpuštění, předpověděnou od Daniele proroka, ana stojí na 
místě svatém, (kdo čte, rozuměj). (Matouš 24,15; Kral.) 

V roce 2001 byla na konferenci mládeže BJB v Praze pozvána hudební punková sku-
pina „Veselá Zubatá“. Na koncert přišli i moji věřící přátelé z ukrajinského sboru. 
Skupina dozpívala píseň o krásné sestře, která končí slovy: „na bílou stěnu čůrá pes“. 
Řada mých věřících kamarádů ihned začala opouštět sbor. Ptal jsem se, co se stalo 
a proč odchází skoro na začátku? Odpovídali mi: „Je to ohavnost zpuštění na svatém 
místě“.

Velmi zajímává aplikace slov Ježíše. Líbí se mi, že tu není dost často obvyklá inter-
pretace, že se to buď již naplnilo dvakrát v minulosti (v roce 168 před Kristem, kdy 
Epifanes přinesl oběť z vepře na oltář, a pak v roce 70 po Kristu, kdy 	 tus vybudoval 
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modlu na místě zničeného chrámu) nebo se to má splnit, až bude vybudován třetí 
chrám v Jeruzalémě. A tak už se jen čeká, až se Antikrist – ohavnost zpuštění – posadí 
v chrámu v Izraeli. Možná že se i toho dočkáme. Když přemýšlím o svatém místě, tak 
se mi vybavují jiná místa z Písma. Bůh nám ukazuje, že svaté místo je tam, kde On sám 
je přítomen. Svou smrtí na kříži pro nás Ježíš otevřel přístup ke svatému místu. Každý 
den můžeme spatřit ohavnost zpuštění ve svém křesťanském životě. Co tak prožít 
celý den a nepřečíst alespoň jednu kapitolu z Bible a nepomodlit se? A ten čas, který 
by mohl být využit pro osobní vztah s Pánem, je využit pro sobecký život a dokonce 
i pro nějaký hřích. Dobrá zpráva je, že my smíme utíkat každý den k Bohu, jak o tom 
zpíval David: „sklánějte se na hoře svaté jeho; neboť jest svatý Hospodin Bůh náš“. (Žalm 
99,9)

Igor Gricyk (Praha – Církev XXI. století, stanice Kladno) 

 úterý – 17. března

Bdít, a ne být sváděn

Aj, předpověděl jsem vám. (Matouš 24,25; Kral.)

Není nic neobvyklého na tom, že se na nás v době televize a internetu hrnou proudy 
různých předpovědí a upozornění. Mnohokrát jsem byl zlámán lživou předpovědí 
počasí. Různá média dokážou podat informace takovým způsobem, že zmanipulují 
naše vědomí. 

V únoru roku 2013 se v Pákistánu stal útok ze strany muslimů na křesťanské ro-
diny. Přes 150 rodinných domů bylo vypáleno. Pro svoji víru trpělo víc než 200 rodin. 
Ale tuto informaci vědí jen ti, kdo mají přátele v Pákistánu a informace z fondu Barna-
báš přišla těm, kdo jsou přihlášeni na odběr modlitebních podnětů. Přesně za měsíc 
v březnu vybouchl plyn někde v Praze. Nikdo nezemřel. Ale dozvěděl se o tom skoro 
celý svět. Děsivé zprávy o možném atentátu v Praze naplnily i internet. Přátelé z růz-
ných zemí se mě ptali, zda jsem v pořádku. 

Jsem nakloněn k tomu, abych nevěřil už žádné zprávě a předpovědi. Stává se, že 
i slova Ježíše někde ve svém srdci neberu vážně. Ve verši 27 čteme slova Ježíšova va-
rování, abychom nevěřili nikomu, kdo bude svědčit o přítomnosti Kristově na poušti 
nebo ve skrýši. Nemáme ani prověřovat na vlastní oči tato lživá svědectví. I přesto 
v dnešní době je řada učitelů, kteří se vydávají za Krista, činí zázraky a velké divy. 
A mnozí jim věří. Ježíšova předpověď je jediná pravdivá: „Neb jakož blesk vychází od 
východu slunce a ukazuje se až na západ, takť bude i příchod Syna člověka“. (v. 30) Neví-
me, kdy se to stane, ale nejdůležitější výzvou ve smyslu příchodu Páně je „Bdětež tedy, 
poněvadž nevíte, v kterou hodinu Pán váš přijíti má“. (v. 40)

Bdíme a jsme připraveni, pokud by příchod Syna člověka nastal již dnes?

Igor Gricyk (Praha – Církev XXI. století, stanice Kladno) 
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 středa – 18. března

Služba bez následování k Pánu nedovede

Blahoslavený služebník ten, kteréhož, přijda pán jeho, nalezl by, an tak činí.
Amen pravím vám, že nade vším statkem svým ustanoví jej. (Matouš 24,46–47; Kral.)

V roce 2013 vyšlo další číslo časopisu Strážná Věž v organizaci Svědkové Jehovovi. 
V tomto vydání jejích vedení (8 členů) v Brooklynu naznačuje, že tímto „Blahoslave-
ným služebníkem“ jsou právě oni. A dodávají, že právě jejich výbor bude ustanoven 
nade vším statkem (hmotným a duchovním) v den příchodu Páně. Když jsem se ptal 
starších kladenského Sálu království: „Na základě čeho si tento váš výbor udělal toto 
prohlášení, že pouze oni jsou tím Blahoslaveným služebníkem?“ Odpověď jsem žád-
nou nedostal. Pokud někdo trvá na tom, že má učení, nebo žije na základě Bible, tak 
musí odpovědět i na tuto otázku.

Pak jsem se zeptal sebe: „Igore, a ty, služebník, osobně máš jistotu, že v den Páně 
budeš tím blahoslaveným, ustanoveným nade vším statkem Hospodina?“ Jsem spa-
sený, služebník, ale jistota tu není. Jediný Ježíš mohl trvat na tom, že je Pánem nade 
vším statkem Božím. A proto jsem hledal v Písmu odpověď, která by mi osvětlila smysl 
těchto veršů. 

Ježíš v evangeliu Jana 12,26 říká: „Slouží-li mi kdo, následujž mne; a kdež jsem já, tuť 
i můj služebník bude. A bude-li mi kdo sloužiti, poctíť ho Otec můj“. Je to z Písma jasné. 
Ten, kdo jen slouží Bohu, ještě nemá stoprocentní jistotu, že bude s Pánem. Můžeme 
sloužit Pánu nebo si myslet že sloužíme, jak si to myslí i členové zmíněné sekty. Ale 
jen ten, kdo následuje Ježíše a slouží mu v tomto duchu, bude tam, kde je On, dostane 
poctu od Otce nebeského. 

Otázky pro zamyšlení a sebezkoumání: Když sloužím Pánu, následuji zároveň i Je-
žíše? Když přijde Pán dnes, spatří mě činit to, co mi svěřil? (viz. Mt 24,45)

Igor Gricyk (Praha – Církev XXI. století, stanice Kladno) 

 čtvrtek – 19. března

Může služebník jít do pekla?

Jestliže by pak řekl zlý služebník ten v srdci svém: Prodlévá pán můj přijíti,i počal by bíti 
spoluslužebníky, jísti a píti s opilci: přijdeť pán služebníka toho v den, v kterýž se nenaděje, 
a v hodinu, v kterouž neví. I oddělíť jej, a díl jeho položí s pokrytci. Tamť bude pláč a skřípě-
ní zubů. (Matouš 24,48–51; Kral.)

Kazatel John MacArthur mluvil při setkání se studenty na teologickém semináři o jis-
totě spasení. Jeden student Gennadiy Gavrilov mu položil otázku. Ptal se: „Pastore 
Johne, co si myslíte o Vámi zmíněném kazateli „kalvinistovi“, který sloužil 40 let, pak 
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se stal homosexuálem, opustil rodinu a pak zemřel. Přijal ho Pán k sobě, nebo ne?“ 
Odpověď byla jasná. John naznačil, že jeho duši Pán určitě spasil, přijal, ale hříšné tělo 
zničil. 

Podobnou otázku kladu Bohu i já ohledně svého hříchu, se kterým zápasím. A je 
to velmi jednoduché přesvědčit sám sebe o tom, že naše tělo je takové hříšné, stejně 
zemře. Hlavně že věřím v Boha a prohlašuji, že jsem spasen ve jménu Ježíše s vnější 
jistotou, že budu v den Páně Bohem určitě přijat. A svou vnitřní upřímnou nejistotu 
okořením nějakými skutky, pojmenuji to „služba Pánu“ jako vděčnost za spásu. A tak 
se ospravedlním před lidmi, kteří možná na mém pohřbu také s jistotou prohlásí, že 
už jsem v nebi u Pána. 

V kontextu toho, co Ježíš říká v textu o svém příchodu, dostávám osvobozující ře-
šení. Pánovi služebníci nevědí čas, kdy se jejich Pán vrátí. Jenom ten zlý nás přesvěd-
čuje, že Pán prodlévá s příchodem. Jedna z možností, kterou dnes mnozí přijímají, je, 
že Ježíš přijde, až bude vybudován třetí chrám v Izraeli, dřív ne. A tak ten zlý služebník 
přestává očekávat příchod svého pana. A pak se stává to nejhorší v jeho životě. Začíná 
pít alkohol s ostatními a bít spoluslužebníky. A tak se dostal sebevědomý služebník do 
pekla. Můj hřích vždy narušuje vztahy a vede do pekla.

Otázky pro zamýšlení a sebezkoumání: Dnes je ten den kdy může přijít Pán. Jaké 
mám já vztahy se svými spoluslužebníky?

Igor Gricyk (Praha – Církev XXI. století, stanice Kladno) 

 pátek – 20. března

Náším úkolem je svítit 

Když odešly kupovat olej, přišel ženich a ty, které byly připravené, s ním šly na svatbu. 
A dveře se zavřely. (Matouš 25,10; B21)

Každý, kdo čte Bibli, přemýšlí, proč nám Pán nechal toto podobenství. Samozřejmě, 
dnes je jiná doba, a družičky už nečekají na ženicha ve svatební noc, tak jako tomu 
bylo v době Ježíše Krista. Nicméně vždy si křesťané kladli otázku: „co chybělo pěti 
družičkám, aby vstoupily s ženichem na svatbu?“ V lampě neměly olej, ale jaký druh 
oleje? Co že ten olej může symbolizovat?

Můj otec mi vyprávěl, že v době jeho mládí bylo hodně diskusí na toto téma! Nej-
častěji věřili tomu, že olej symbolizuje Ducha svatého nebo víru. I dnes jsme schopni 
otevřít diskusi a debatovat, co to podle našeho názoru může být. Ale doporučuji podí-
vat se na lampu z jiného úhlu.

Myslím si, že kdybychom v podobenství použili lampy dnešního dne, tak by nás 
málo zajímalo, jaký elektrický proud teče v kabelu do svítidla. Pro nás je mnohem 
důležitější, jak silně to světlo svítí!

Věřím, že Bůh některé z nás nepřijme ne proto, že jsme nekoupili olej, ale proto, 
že nesvítíme!
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U pěti družiček nebyl olej, to znamená, že jejich světla přestala svítit. Právě světlo 
je hlavním úkolem lampy! Naším úkolem je svítit. Ježíš řekl těm, kdo Ho následovali: 
„Vy jste světlo světa“, musíte být světlem pro lidi, kteří chodí ve tmě. Ale pokud nesvítí-
me, pak asi náš olej vyschl už dávno.

„Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu 
Otci v nebesích.“ (Mt 5,16)

Gennadij Gavrilov (Praha – sbor Vinný Kmen)

 sobota – 21. března

Nebuď líný, ale využij svěřené hřivny 

Jeho pán mu řekl: ‚Výborně, dobrý a věrný služebníku! Byl jsi věrný v mále, svěřím ti mno-
ho. Sdílej radost svého pána.‘ (Matouš 25,21; B21)

Ježíš nám dává toto podobenství jako příklad toho, jak se nás Král nebes bude ptát, 
jak jsme prožili na Zemi léta svého života.

Podívejte se na obvyklý obraz Kristova času: bohatý muž odjíždí do jiné země 
a dává práci svým služebníkům. Každému podle jeho schopnosti, jednomu pět hři-
ven, dalšímu dvě a třetímu jednu.

Samozřejmě nevíme, co to bylo za hřivny. V Bibli se můžeme dozvědět o váze zlata 
nebo stříbra, ale stejně tak to mohla být i peněžitá částka.

Hřivna (talent) – podle počítání mincí Židů obsahuje 60 min nebo 6 000 denárů, 
tedy 1 500 šekelů. Nebudeme přesně počítat, jaký by byl peněžní ekvivalent hřivny 
v naší dnešní měně. Hlavní věc, kterou víme, je, že Pán ponechal určité hodnoty svým 
podřízeným. A tehdejší lidé věděli, že jim ta hřivna nebyla dána s cílem ochránit ji, ale 
tvrdě pracovat, aby přinesla pánu zisk.

První dva služebníci tak učinili, ale třetí se rozhodl jednat svým vlastním způso-
bem. Zakopal hřivnu a vrátil ji svému pánu. Přitom služebník nemusel ani moc pra-
covat, aby hřivnu zhodnotil! Mohl ji jednoduše odevzdat těm, kteří byli schopni jeho 
jednou hřivnou vydělat alespoň ještě jednu další hřivnu. Ale on nechtěl, a víme, jakého 
strašného soudu se ten lenoch dočkal. 

V současné době může mnoho lidí udělat docela jednoduchý krok: svoje srdce – 
život odevzdat Ježíši Kristu, který ho promění a udělá z něj srde jiné. 

Ale většina lidí to nechce udělat. Po smrti tvá duše nebude mít tu cenu, kterou má 
teď! Na poli tvého srdce bude bitva prohrána. Tělo vyhrabané z hrobu již neprospěje 
nikomu, stejně jako zakopaná hřivna.

Proto daruj svůj život Ježíši, aby ho mohl zhodnotit!

Gennadij Gavrilov (Praha – sbor Vinný Kmen)
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 neděle – 22. března

Pojďte. Jděte ode mě!

Král jim odpoví: ‚Amen, říkám vám, že cokoli jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bra-
trů, to jste udělali pro mě.‘ (Matouš 25,40; B21)

Dvě slova – ale jak odlišné mají následky!
V životě čelí mnoho lidí stejným životním událostem, ale každý z nich reaguje úpl-

ně jinak!
Dva lidé se mohou dívat na děti, jak si hrají v blízkosti velké vody. Jeden poběží 

a zabrání záhubě dítěte, a jiný se bude dívat z okna a obviňovat rodiče těch dětí. „Kde 
jsou jejich rodiče? Je potřeba zavolat sociálku, aby jim odebrali děti za špatnou výcho-
vu!“ A během těchto nadávek může dítě hloupě zemřít. Přístup našeho Pána k lidem 
bude různý podle toho, jak různé byly naše reakce během našeho života. 

Král z našeho textu uvádí různé události života, ve kterých se ocitl a ve kterých se 
setkal s lidmi s různými potřebami. On ztotožnil potřebné se sebou samým a řekl, že 
ti, kdo jim pomohli, to udělali pro Něj!

Věnujme pozornost kategorii lidí, kteří se zeptali Pána: „Kdy jsme tě viděli nahého, 
hladového, nemocného?“ Diví se, protože nikoho jako Kristus nikdy nepotkali, proto-
že vše udělali ze srdce jako Pánu, každému jak kdo potřeboval! 

Ve svém životě jsem se setkal s velmi zajímavým příkladem. Jedna žena přijala 
Pána; tato žena uvěřila pouhé tři dny před svou smrtí. Řekla mi, co vzbudilo její zájem, 
aby hledala Pána. Byl to obyčejný školník Gríša. On velmi věrně prováděl svou práci 
a ještě vysazoval květiny před jejich domem. Zeptala se Gríši, proč se tak stará o jejich 
panelák. Řekl, že je to pro Pána, kvůli Němu to dělá. „Jak je to možné“ zeptala se. A on 
řekl, protože Bible říká, že „vše, co děláte, dělejte jako Pánu“, pro Něj se o to starám. 
Výsledkem bylo, že tato žena přijala Pána a šla k Němu…

Kristus kráčí s námi mezi ty lidi, kteří nás obklopují.

Gennadij Gavrilov (Praha – sbor Vinný Kmen)

13. týden

 pondělí – 23. března 

Příležitost využitá k dobrému skutku pro Ježíše 

Ježíš to zpozoroval a řekl jim: „Proč trápíte tu ženu? Vykonala na mně dobrý skutek. Vždyť 
chudé máte stále kolem sebe, mne však nemáte stále.“ (Matouš 26,10–11)
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Pán Ježíš se právě nacházel v Betánii v domě Šimona Malomocného, když za ním 
přišla nějaká žena s alabastrovou nádobkou drahocenného oleje a beze slov ji vylila 
na jeho hlavu ve chvíli, když seděl u stolu. Byl to z její strany projev velké lásky k Pánu 
Ježíši Kristu. A výsledkem měla být i velká radost ze strany učedníků Pána Ježíše, kteří 
toho byli svědky. Jenže opak byl pravdou. Místo radosti a uznání se všichni do jedno-
ho rozhněvali a volali: „Nač taková ztráta? Vždyť se to mohlo prodat za mnoho peněz 
a ty dát chudým. Z lidského pohledu měli pravdu. Nard je olej pocházející z východo-
indické rostliny, jejíž botanické jméno zní: nardostychys iatamansi a dodnes je tento 
hořký kořen z nardu velmi vyhledáván, jak pro svou léčebnou sílu, tak i pro svou vzác-
nou vůni. O ceně nemluvě. Podle odhadu učedníků, jak ho zaznamenává evangelista 
Marek v 14,5, by se v té době tento olej dal prodat za více než 300 denárů. Byl to roční 
výdělek tehdejšího dělníka. Zkusme si to spočítat pro naši dobu. Pokud vyděláváte 
měsíčně 15 000 Kč, pak cena toho oleje, kterou tato žena investovala do svého Spasi-
tele, činila 180 000 Kč. Pokud si měsíčně domů donesete 20 000 Kč, pak jednorázová 
investice této ženy do Pána Ježíše v onu chvíli činila 240 000 Kč. Navíc ten olej byl 
donesen v jedné z nejdražších nádob té doby. Už teď chápete, proč se učedníci tolik 
rozčílili? Pán Ježíš je ale za to kárá. Vnímá to nejen jako projev neúcty vůči své osobě, 
ale také jako projev násilí na této ženě. Učedníci chtějí prodávat něco, co není jejich. 
Dále chtějí upírat Bohu to, co je jeho. A do třetice, aniž by si to uvědomovali, snižují 
společně cenu svého Pána a připravují se tak o příležitost, která i jim byla před smrtí 
Pána Ježíše nabídnuta. Žena se ale odradit nenechala a svou úctu a lásku svému Pánu 
prokázala i přes odpor svých spolubratří. Zůstává proto otázkou pro mne i pro tebe, 
milý čtenáři: Už jsi využil příležitost k dobrému skutku pro svého Spasitele? Nebo tě 
odradila cena? 

Alois Boháček (Aš)

 úterý – 24. března 

Šokující sdělení, které již zrádce nezastaví 

Navečer usedl s Dvanáctí ke stolu, a když jedli, řekl jim: „Amen pravím vám, že jeden 
z vás mě zradí.“ Velice je to zarmoutilo a začali se ptát: „Snad to nejsem já, Pane?“ 
(Matouš 26,20–22)

Jistě jste už také slyšeli o léčbě šokem. Nevím, co všechno dokáže vyléčit, ale probrat 
člověka z hříchu, zdá se nedokáže. Důkazem toho nám je učedník pána Ježíše Jidáš. 
Jednoho večera v jeho sluch (podobně jako v sluch ostatních jeho jedenáctí kolegů) 
zaznělo z úst samotného Ježíše velmi šokující sdělení: „… jeden z vás mne zradí“. Do 
té doby si myslel, že o jeho skrytém plánu nikdo neví. Šok spočíval v tom, že ten jeho 
plán nezůstal Pánu Ježíši skrytý. A skutečně, toto šokující zjištění v Jidášově životě 
způsobilo mnoho dobrých kroků. Jedním z nich byl zármutek. Četli jsme v tom dneš-
ním oddíle, že je to všechny, včetně Jidáše zarmoutilo. To, že se zarmoutili ostatní 
učedníci, kteří nic netušili, je pochopitelné, ale jak pochopit to, že se nad tím zarmou-
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til i Jidáš, který měl všechno dopodrobna naplánované? Druhým pozitivním krokem 
byl jeho zájem o vyjasnění dané situace. Osobně se Pána Ježíše ptá, jestli tím „jeden“ 
nemyslí právě jeho? Jenže když se z reakce svého Mistra dozví, že tím zrádcem je sku-
tečně On, tak místo aby zmíněný šok přinesl v jeho životě vymanění z hříchu, hřích ho 
ještě víc pohltí. Proč? Protože Jidáše se v tu chvíli plně zmocnil nepřítel ďábel, jemuž 
čas od času propůjčoval své srdce. Evangelista Jan v 13,27 říká, že hned po té skývě 
chleba, kterou mu Pán Ježíš dal najevo, že o jeho plánu ví, do něho vstoupil satan 
a Jidáš ihned vstal a z blízkostí svého Pána a svých spolubratří odešel. Prosím proto 
každého z vás, milý čtenáři, nespoléhejme na léčbu šokem v otázce hříchu. Nezabrala 
u Jidáše a nezabere ani u nikoho z nás. Ďábel je velmi chytrý a nevyzpytatelný. On po 
celou dobu, kdy s Jidášem spolupracoval, mu dával najevo, že on Jidáš má vše pod 
kontrolou, a že od toho může kdykoliv upustit. Jenže opak byl pravdou. Ve chvíli, 
kdy se Jidáš zarmoutil a myslel si, že dalším krokem bude vyznání a opuštění daného 
hříchu, přišla na řadu ďáblova mocná ruka, která ho doslova vyhnala z Boží blízkosti 
a dokonala dílo zkázy v jeho životě. Nezapomeň: ďábel ve tvém srdci nemá ani dnes 
co pohledávat. 

Alois Boháček (Aš)

 středa – 25. března 

Krev prolitá na odpuštění hříchů

Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění 
hříchů. (Matouš 26,28)

V našem světě se má za to, že nejcennějším platebním prostředkem je zlato. Pokud 
ale jde o tvůj a můj hřích, pak i zlato je úplně bezcenný rezavý kov. K odpuštění na-
šich hříchů bylo zapotřebí krve. A to ne ledajaké. Nestačila na to krev Mojžíšova, ani 
Abrahamova, ani nikoho z apoštolů. Dokonce na to nestačila ani krev žádného z an-
dělů, cherubů či serafů. Prolít svatou a čistou krev na golgotském kříži musel sám Bůh 
v osobě Pána Ježíše Krista. Protože Jeho krev byla jako jediná bez hříchu, svatá, čistá 
a nevinná. A Pán Ježíš ji z lásky k nám prolil. Navíc se v dnešním oddíle k ní hrdě hlásí, 
když říká: „toto je MÁ krev prolitá za TVÉ hříchy.“ Stačí se nyní ptát: obmyla již krev 
Pána Ježíše i mé hříchy? Jsem v této Jeho očistné lázní zahrnut i JÁ, moje manželka, 
manžel, děti, vnuci, přátele, spolužáci, spolupracovníci? Nesmíme zapomenout na to, 
že Pán Ježíš neumíral automaticky za všechny lidi. Ježíš pokračuje v dnešním oddíle 
slovy: „má krev se prolévá na odpuštění hříchu za MNOHÉ.“ Možná si ale milý čtenáři 
v této chvíli říkáš: „A co ono ujištění z Janova evangelia 3,16? Tam je přece řečeno, že 
Bůh dal svého jednorozeného syna proto, aby KAŽDÝ … byl spasen.“ O tom určitě 
není pochyb. Ale přesné znění toho verše zní: „… aby každý, kdo VĚŘÍ v něho, nezahy-
nul, ale měl život věčný.“ Kdo se rozhodne zůstat v nevěře, toho ani krev Božího syna 
nedokáže očistit. Bůh totiž svou krví neplýtvá. Vydává ji pouze za toho, kdo dobro-
volně své hříchy přinese pod golgotský kříž a požádá Ježíše Krista o odpuštění a nový 
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život. Bůh s ním následně uzavře smlouvu a prolitou krev na Golgotě použije jako pe-
četidlo (razítko). Žel, věčnost ukáže nejednu smlouvu, která nebude obsahovat tuto 
pečeť. Bude to smlouva všech těch, kteří se na tomto světě obešli bez Krista a Jeho 
oběti. Každá taková smlouva bude neplatná, a tudíž důkazem toho, že se její adresát 
dobrovolně rozhodl pro věčnost bez Boha. Přáním Spasitele světa bylo, je a zůstane, 
aby taková smlouva nepatřila tobě. 

Alois Boháček (Aš)

 čtvrtek – 26. března 

Vlastní vůle přemožená poslušností Otci

Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se: „Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento 
kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.“ (Matouš 26,39)

Leckdo se domnívá, že Pán Ježíš byl na této zemi člověkem bez vlastní vůle. Že to byl 
svým způsobem řízený „robot“, který dělal pouze a jen to, pro co ho nebe naprogra-
movalo. Jeho život na této zemi ale od samotného počátku až do konce svědčí o pra-
vém opaku. Ježíš byl člověkem jako ty a já se svou vlastní vůlí. A jeho úhlavní nepřítel 
ďábel to moc dobře věděl. Proto mu na poušti nabízel celý svět výměnou za poklonu. 
Věděl totiž, že Pán Ježíš se může sám rozhodnout. A Ježíš se skutečně rozhodl, a to tak, 
že jeho plán odmítl. (Mat 4,7) Dále mu přes jeho učedníka Petra rozmlouval spasitel-
ný plán kříže se slovy: „To se ti nemůže stát.“ (Mat 16,22) Ježíš ale tento plán rovněž 
nepřijal. Největší boj s vlastní vůlí ale svádí Pán Ježíš v Getsemane. V modlitbě s tváří 
u země prosí: Otče můj, je-li možné, ať mne tento kalich mine. Mnozí lidé si Pána Ježí-
še na základě těchto slov zlehčili. Někteří v něm i dnes vidí zbabělce. Jenže Pán Ježíš 
nám tímto bojem chce ukázat na něco, co velmi často přehlížíme, a sice: na pravou 
podstatu této prosby. Zde je černě na bílém znázorněna Ježíšova mysl před smrtí. On 
na kolenou prosí svého Otce o přehodnocení jeho plánu. Ještě jednou se ptá, zda Bůh 
nenašel jinou cestu na záchranu člověka než je ta, aby se On OTEC musel postavit 
proti SYNOVI. Ježíš, který o sobě prohlašoval, že ON a Otec jsou jedno, si byl vědom 
toho, že v tomto otcovském plánu je zahrnuto úplné odloučení. A toho se děsil. Proto 
na kříži volal: „Otče můj … proč jsi mne opustil?“ Vědomí, že Otec si před ním skry-
je tvář, ho doslova drtilo. Krásný příklad této pravdy máme v ep. Židům 5,7: „Ježíš 
za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb 
a úpěnlivých proseb Bohu, který ho MOHL zachránit před smrtí a Bůh ho pro jeho 
pokoru slyšel.“ Jeho vůli však nevyhověl i přesto, že ho o to Ježíš v Getsemane žádá 
hned třikrát za sebou. Naopak mu po třikrát zdůrazňuje: Synu, pro záchranu člověka 
není jiná cesta, než cesta kříže. A právě díky této Ježíšově poslušnosti, která (navzdory 
všem ďáblovým tlakům) přemohla jeho vůli, jsme spaseni. (Žd 5,8) Následujme ji. 

Alois Boháček (Aš)
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 pátek – 27. března

Ne bezmocnost Ježíše, ale naplnění Božích plánů 

Toto všechno se však stalo, aby se splnilo, co napsali proroci. A tu ho všichni učedníci 
opustili a utekli. (Matouš 26,56)

Pán Bůh si s člověkem nehraje na schovávanou, jak se může z tohoto přečteného slova 
zdát. Nenechal napsat v proroctvích to, co člověk musel chtě nechtě v životě okopíro-
vat. Ale nechal věci popsat svými služebníky tisíce let předtím, než se stalo pouze a jen 
to, čeho my lidé jsme schopni. Kontext, z něhož je dnešní text vyňat (Mt 26,47–26), 
nám to jen podtrhuje. 1. Zrada. Jen co Pán Ježíš vstal od modlitby, tak se v Getsemane 
objeví jeho nejbližší spolupracovník a učedník v jedné osobě. Dokonce běží k němu, 
políbí ho a zvolá: Buď zdráv, mistře. Jinými slovy: přišel jsem ti popřát zdraví. Pravda 
ale byla taková, že ho přišel (za cenu jednoho otroka) prodat. 2. Falešné náboženství. 
Následně k němu přistoupí zástup lidí vyslaný velekněžími a staršími z chrámu (rozu-
mějte: těmi, kteří mu měli být v Božím díle nápomocni) a jejich ruce jsou plné různých 
zbraní. Jedni drží v ruce meče, druzí hole, které sebrali nebo nalámali ze stromů mož-
ná někde cestou do Getsemane, aby Pánu Bohu ukázali svou horlivost. A proti nim 
bezbranný Ježíš, Spasitel světa, na něhož vztáhnou ruce a zmocní se ho. 3. Lidskost. 
Učedník Petr bez toho, aby se se svým mistrem poradil, si ví sám rady. Tasí meč a jed-
noho z nepřátel zraní. 4. Zbab#lost. Učedníci berou nohy na ramena a všichni, včetně 
Petra, svého Pána opustí a utečou. 

Nabízí se otázka: poznáváme se i my dnes v tomto proroctví? Nepopisuje se v ně-
kterém z těchto čtyř bodů právě moje životní situace, v níž se dnes nacházím? Toto 
proroctví ale jde dál a popisuje i to, čeho byl a je schopen náš živý a mocný Bůh. On 
totiž v Pánu Ježíši Kristu v Getsemanské zahradě zůstal bezbranný, ale ne bezmocný. 
I přes všechen stres a nastalý zmatek dokázal umlčet všechny své odpůrce otázkou: 
proč jste mne nezajali v době, kdy jsem denně sedával v chrámě a učil? Na to mu ne-
dokázal odpovědět nikdo. A dodává: bylo tomu tak proto, aby se splnilo Písmo. Abys-
te v něm poznali sebe, svoji slabost, podlost, lidskost a zbabělost – svůj hřích. Ale také 
proto, abyste v něm poznali mne – moji lásku k vám. Už jsi toto všechno poznal?

Alois Boháček (Aš)

 sobota – 28. března 

Ježíš vystaven hrubému ponížení a posměchu 

Pak mu plivali do obličeje, bili ho po hlavě, někteří ho tloukli do tváře a říkali: „Hádej 
Mesiáši, kdo tě udeřil?“ (Matouš 26,67–68)
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Při čtení těchto biblických veršů si většinou vybavíme římské vojáky. Ale toto, o čem 
jsme v tomto úseku písma četli, nebylo dílem římských vojáků. Jejich kruté praktiky 
přišly na řadu o něco později, a to až v následující kapitole. Proto si musíme uvědomit, 
že tato kapitola je naším dílem. Tvým a mým, milý čtenáři. Plivání do obličeje, bití 
po hlavě a rány do tváře dostal Pán Ježíš ještě před tím, než byl vydán Pilátovi, a to 
před židovskou radou. Jinými slovy: před tehdejším staršovstvem, které zastupovalo 
vyvolený izraelský lid. Lid, který si Bůh mocnou rukou vyvedl jak z egyptského tak 
z babylonského otroctví a o který s velkou láskou po celá staletí pečoval. Nebyli to 
cizí, ale jeho vlastní. Byl jsi to ty a já. To my jsme Pánu Ježíši naplivali do obličeje. My 
jsme ho bili po hlavě. My jsme ho tloukli do tváře. Stejně tak my jsme si z něho dělali 
legraci. Ano, náš hřích si z něho udělal hracího panáčka, kterého vystavoval posmě-
chu otázkou: „Hádej, kdo tě udeřil, Mesiáši?“ A teď si představte, že On za všechny 
tyto naše hříchy umřel. Na kříž vzal všechny naše rány, plivance a úšklebky. Náš starý 
život přibil na kříž. Otázkou zůstává: Je na tomto jeho kříži náš starý život stále přibit? 
Anebo si i dnes v případě někoho z nás žije svým vlastním životem? Bible nám netají 
fakt, že Pánu Ježíši se dá opakovaně plivat do tváře, bít po hlavě a dokonce Ho i znovu 
křižovat. Děje se tak vždy, když věřící člověk si to staré ukřižované JÁ v sobě nechá 
ďáblem oživit a opětovně upadá do hříchu. Tato skutečnost je ale spojená s velkým 
nebezpečím. Apoštol Pavel na ně poukázal v ep. Židům 6,4–6: „Kdo byli už jednou 
osvícení a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha svatého a zakusili 
pravdivost Božího slova i moc budoucího věku a pak odpadli, s těmi není možno 
znovu začínat a vést je k pokání, protože znovu křižují Božího Syna a uvádějí ho 
v posměch.“ Nebojme se v takových případech jít na kolena a činit opětovné poká-
ní, vždyť víme, že Bohu se nebude nikdo posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. 
(Ga 6,7) 

Alois Boháček (Aš)

 neděle – 29. března

Petrovo dobré předsevzetí nevydrželo 

Tu se začal zaklínat a zapřísahat: „Neznám toho člověka.“ Vtom zakokrhal kohout, tu 
se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl: Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mne 
zapřeš. Vyšel ven a hořce se rozplakal. (Matouš 26,74–75)

Předsevzetí jsou tu prý od toho, aby se nedodržovala, tvrdí tento svět, v němž žijeme. 
Co na to my, kteří jsme si předsevzali podobně jako učedník Petr následovat Pána 
Ježíše po celý život? Jako Petr jsme při křtu vyznali, že On je Kristus syn živého Boha, 
a jako Petr jsme za ním s radosti vykročili vstříc všedním dnům. Bylo to to nejlep-
ší předsevzetí našeho života. A tak se ptejme: Platí stále? Petrovi nevydrželo. A to 
i přesto, že Pánu Ježíši tvrdil, že i kdyby všichni od něho odpadli, On půjde s Ním až 
na smrt. Netrvalo ale dlouho a podobně jako ostatní učedníci vzal nohy na ramena, 
a i když se o něco později vrátil, všem kolem sebe tvrdil, že Pána Ježíše nikdy ve svém 
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životě neviděl, nikdy s ním nemluvil a že ho vůbec nezná. Kde troskotají naše dobrá 
rozhodnutí na cestě víry? Petrovo rozhodnutí ztroskotalo za prvé, v zadní části dvora, 
kde se u ohně ohříval společně se služebníky nejvyššího kněze. Stačí se ptát: „co tam 
v tom zapadlém koutku dvora dělal? Proč zasedl k jednomu ohni s posměvači?“ Za 
druhé, Petrovo předsevzetí ztroskotalo v přední částí dvora, kam se Petr přesunul. 
(Mk 14,68b) Nebylo to před veleknězem, to bychom pochopili, ale před obyčejnou 
služkou. Jak je možné, že se tak Petr snížil? Za třetí, Petrovo předsevzetí ztroskota-
lo na stejném nádvoří. Podle Lukášova evangelia se tak stalo asi po jedné hodině. 
(Lk 22,59) Stačí se opět ptát: Proč tam po celou tu dobu Petr setrvával, když se už 
podvakrát přesvědčil o tom, jak to je pro něho nebezpečné? Po druhém zapření do-
konce zakokrhal i kohout a upozornil ho na slova Pána Ježíše. (Mk 14,68) Petr ale 
neodchází. Celou hodinu se tam zdržuje a všem tvrdí: „Neznám Ježíše.“ Na první po-
hled ztracený případ. Přes to všechno ale dnešní oddíl končí krásně. A podle záznamu 
evangelisty Lukáše to nebylo díky kohoutovi, protože zdá se, že ani druhé zakokrhání 
Petra úplně neprobralo, ale všechno napravil Ježíšův pohled. (Lk 22,61) Jemu Petr 
neodolal. Před ním musel kapitulovat i sám ďábel. Petr vyběhne ven a v pláči činí po-
kání. Kolikrát jsem byl i já a ty, milý bratře a sestro, na Petrově místě? Kolikrát jsme se 
zdržovali na místech, která neoslavují našeho Pána? Buďme vděčni za hlas dnešních 
kokrhajících kohoutů, ale ještě více za laskavý pohled našeho Spasitele, který nás ne-
jen vede k pokání, ale také i dnes nabízí odpuštění a pokoj naší duši. 

Alois Boháček (Aš)

14. týden

 pondělí – 30. března

Dav se nechá snadno strhnout

Namítl jim: „Čeho se vlastně dopustil?“ Ale oni ještě víc křičeli: „Ukřižovat!“ … A všechen 
lid mu odpověděl: „Krev jeho na nás a na naše děti!“ (Matouš 27,23–25)

Velekněží a starší dokázali zvláštním způsobem zmanipulovat dav. Na počátku žasl 
nad učením Pána Ježíše a jeho moudrostí. V Písmu čteme, že „všechen lid mu visel na 
rtech“. (L 19,48) Dav, který k němu s nadějí přinášel své nemocné, posedlé a prosil 
o pomoc, teď pod tlakem velekněží bouřlivě křičí „Pryč s ním a ukřižovat“. Vybrali si 
raději mezi sebou snášet volně se pohybujícího vraha a násilníka Barabáše než Božího 
syna. 

Z lidského hlediska se dá pochopit chování velekněží a starších. Čteme, že Pána 
Ježíše vydali Pilátovi ze zášti. V tom slově se skrývá nenávist, nepřátelství, hněv 
a žárlivost. Všechny tyto negativní emoce cítili vůči Němu, protože dokázal upoutat 
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pozornost davu a z toho vyplývala jejich obava, že v něj „všichni uvěří, a přijdou Římané 
a zničí svaté místo i národ.“ (J 11,48) 

Dav, který neměl žádný důvod Pána Ježíše nenávidět, se přesto přidal na stranu 
velekněží a starších. Nechat volný průchod svému hříšnému chování je snadnější než 
panovat nad hříchem a odolávat pokušení. Jednání davu může být někdy strhující 
a anonymita davu lákavá. Není proto snadné odolat a nejít s ním. Nepřidáš se k většině, 
páchá-li zlo. Nebudeš vypovídat ve sporu s ohledem na většinu a převracet právo. (Ex 22,2) 

Jen Bůh nám může dát sílu jít proti proudu většiny, jde-li špatným směrem. Pilát si 
před lidem demonstrativně umyl ruce a veřejně se tak zřekl odpovědnosti za Ježíšovu 
smrt. Dav naopak neváhal přijmout veškerou odpovědnost na sebe i na další genera-
ce. „Krev jeho na nás a na naše děti!“ Tímto prohlášením si ale zcela nevědomě, stále 
jako Boží vyvolený lid, vyprošoval to nejvyšší Boží požehnání. V Ježíšově prolité krvi, 
mající moc smýt vinu každého hříchu, tak Bůh úžasným způsobem změnil odsouzení 
na požehnání. Sláva buď Bohu, že to dělá dodnes!

Tomáš Orlík (Ostrava)

 úterý – 31. března

Výsměch a pohrdání nejen od vojáků

Plivali na něj, brali tu hůl a bili ho po hlavě. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu plášť 
a oblékli ho zase do jeho šatů. A odvedli ho k ukřižování. (Matouš 27,30–31)

Kdybychom tyto verše přečetli v denním tisku jako reportáž o bezejmenných vojá-
cích, trýznících bezbranného odsouzeného, který čeká na vykonání rozsudku, možná 
by nás to nadzvedlo ze židle. Hlavou by nám prolétly myšlenky o bezpráví a ptali by-
chom se sami sebe, jak se to může dnes stát?

Skutečnost však je mnohem smutnější. Četli jsme z Písma svědectví živého Boha. 
Svědectví o reálných následcích lidského hříchu, který prorostl každým stvořením. 
Lidé v otroctví hříchu si dokonce dovolili vztáhnout ruku na Božího Syna. Bezdůvodně. 
Pán Ježíš byl nevinný. Pilát ani nikdo jiný na něm nenalezl žádnou vinu. (Lk 23,22) 

Bylo by snadné a pohodlné svalit vinu jen na vojáky. Jejich hlavním úkolem bylo 
hlídat odsouzeného do vykonání rozsudku, kdyby se snad dav pokusil vzít spravedl-
nost do svých rukou. Byli placeni za poslouchání rozkazů. Za normálních okolností 
by si takové chování nemohli dovolit. V tomto případě za tichého souhlasu nadříze-
ných měli volnou ruku. Někteří tím způsobem řešili možné osobní problémy. Ježíš 
byl odsouzen k smrti, tak přece o nic nejde. Svolali na něj celou setninu. V takovém 
množství se vojáci cítili silní a hlavně nepostižitelní. Pán Ježíš se nijak nebránil, i když 
měl možnost. 

My jsme nebyli mezi vojáky, ani jsme v davu nekřičeli „Ukřižovat!“ Pán Ježíš ale 
umíral i za naše hříchy. Za naši zlobu, závist, pýchu, strach i neodpuštění. Za kaž-
dou formu výsměchu. V tom jsme vojákům a zástupu podobni. Pán Ježíš přišel z nebe 
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zachránit člověka před odplatou za hřích, což je smrt. Dobrovolně na sebe vzal trest. 
Udělal to z lásky k nám a nabídl tím odpuštění hříchů každému, kdo uvěří a činí po-
kání. Jaká je Tvoje reakce? 

Tomáš Orlík (Ostrava)

 středa – 1. dubna

On byl proklán pro naši nevěrnost (Iz 53:5) 

Ukřižovali ho a losem si rozdělili jeho šaty; pak se tam posadili a střežili ho. Nad hlavu mu 
dali nápis o jeho provinění: „To je Ježíš, král Židů.“ (Matouš 27,35–37)

Ačkoliv nenašli nic, za co by zasluhoval smrt, vydali Ježíše k trestu smrti a ukřižovali 
ho. Tento způsob popravy byl velmi krutý. Snad pocházel z Mezopotámie, odkud jej 
převzali Řekové a Římané. Římané jej používali pro otroky, vrahy a vzbouřence a také 
jako prostředek nesmírného ponížení a zastrašení. Nic z toho Ježíš ale nebyl. To ne-
mohli zvolit jiný druh popravy? 

Inu mohli i nemohli. Prorok Izajáš (cca 7. století před Kristem) zvěstoval, že bude 
proklán, zmučen a týrán. Doslova proboden za naše přestoupení. (Iz 53,5; ČSP) To se 
zcela naplnilo při ukřižování (probodené ruce i nohy). V dalším ohledu tak jako kříž 
byl symbolem hrozného provinění a zastrašení, tak je kříž Ježíše ukázkou hrozného 
lidského hříchu. Odstrašujícím způsobem je demonstrován jeho následek. Hřích ne-
způsobí lehkou chřipku či rýmu, ale smrt, krutý trest. Podívejte se na kříž! Tento krutý 
kříž je soudem nad našimi proviněními, nad námi samotnými.

Další, co mě při tom napadá, jsou slova apoštola Pavla: „Neboť Boží bláznovství je 
moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.“ (1K 1,25) To je obrovský paradox. 
Kříž jako totální potupa a prohra v lidských očích se stal symbolem Božího vítězství. 
Slabost Bůh proměnil ve vítězství. Pavel se pak za kříž nestydí, vidí v něm Boží moc 
k záchraně. (1K 1,18) Docházím k tomu, že to prostě nemohlo být jinak. 

Kříž je sice prostředkem odsouzení a opovržení, ale může se stát symbolem vítěz-
ství a záchrany. K tomu stačí jediné. Přijmout Izajášovo vysvětlení za naše (mé) pře-
stoupení… 

Jiří Marek (Ostrava)

 čtvrtek – 2. dubna 

Otázka, na kterou spasený již zná odpověď 

Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eli, Eli, lema sabachthani?“, to jest: ‚Bože 
můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?‘ (Matouš 27,46)
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Tento výkřik je jeden z tzv. Sedmi slov z kříže. Podle J. Stotta (Rok s Biblí, 31. týden) 
tři slova zazněla dopoledne, pak nastala po celé zemi tma a také ticho z Ježíšových úst. 
Zhruba po třech hodinách temnotu a ticho protknou čtyři zbylá slova. 

Zdálo by se, že najednou uprostřed utrpení Ježíš neví, co a proč se to vše děje. Jako 
kdyby očekával jiný průběh, jako kdyby vyčítal. Otázku „Proč“ skutečně můžeme vní-
mat dvojím způsobem. Nejčastěji jako výtku či formu obvinění, anebo jako otázku, 
kterou zjišťujeme, objevujeme nové informace a zákonitosti (často u dětí). V tomto 
případě můžeme hned odmítnout verzi výčitky Bohu či naprosté neznalosti. Ježíš sám 
dopředu upozorňoval učedníky, že bude vydán a ukřižován. (Mt 20,19) On odpověď 
na tuto otázku znal. Ale odpověď si potřebovali uvědomit učedníci, pozdější poslu-
chači a čtenáři evangelia, i my dnes. 

Ježíš vzal na sebe naše hříchy a prokletí. Skutečně prožíval oddělení od Boha Otce 
jako hříšník. Kvůli hříchu není možné obecenství s Bohem Stvořitelem, za hřích je 
odplata. Ježíš to prožil na kříži místo nás! Vše je ještě podpořeno tmou. Nadpřirozený 
jev, který je symbolem soudu nad lidským proviněním. Jako kdysi v Egyptě při před-
poslední ráně. 

K tomu je navíc tato otázka citací ze Ž 22,2. Ježíš tímto výrokem upozornil i na 
celistvost Písma, souvislost událostí se SZ. Stalo se, co bylo předpovězeno. Jako kdyby 
chtěl i navést na tento Ž 22, čtěte a hledejte odpovědi. Zkuste si i vy dnes jej přečíst. 
A všimněte si, jak je Žalm protkán „Mesiášem“. Druhá část (od v. 23) mluví o veliké 
změně, o vysvobození, novém počátku. Bude se hlásat spravedlnost, kterou On učinil, 
vykonal! (Ž 22,32)

A co ty, již svoji odpověď znáš?
Jiří Marek (Ostrava)

 pátek – 3. dubna

Pohřben, ale ne nadlouho 

Josef tělo přijal, zavinul je do čistého plátna a položil je do svého nového hrobu, který měl 
vytesán ve skále; ke vchodu do hrobu přivalil veliký kámen a odešel. (Matouš 27,59–60)

Ježíšův pohřeb se odehrál skromně a docela v chvatu. Josef z Arimatie spěchal, aby vše 
stihl v předvečer soboty. Možná si někdo říká, proč se zabývat hrobem? Ať chceme 
nebo ne, hrob má svoje místo ve velikonočních událostech. 

Pohřbívají se jen mrtví. Marek zmiňuje, že Pilát si nechal potvrdit setníkem, zda je 
Ježíš skutečně mrtvý. Teprve potom povolil vydat tělo. (Mk 15,45) Toto je argument 
proti některým názorům, že Ježíš nezemřel, že jen omdlel apod.

Hrob a kámen se dočasně staly obrazem beznaděje, porážky a konce lidských mož-
ností. Nepřítel slavil, že se mu podařilo překazit plán. Velekněží vše ještě pojistili hlíd-
kou, která strážila hrob, a pečetí. Teď už se zdá, že je naprostý konec. Jenže se všichni 
mýlili, byla to jen „přestávka před 2. poločasem“. Bylo to svědectví proroka Jonáše. 
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(Mt 12,40) O co slavnější je vítězství s odvaleným kamenem a prázdným hrobem. Ani 
hlídka, ani pečeť a ani velký kámen nemohly zastavit Boží moc vzkříšení. 

Hrob je také součástí svědectví o vzkříšení. Ženy šly v neděli ráno na místo, kde 
byl pohřben, avšak hrob byl prázdný. I další měli možnost zajít se podívat, že Ježíš tam 
není. Zde leželo tělo, ale teď tu už není, přesvědčte se sami.

Později Apoštol Pavel píše do Korintu: „Tak je to i se zmrtvýchvstáním. Co je zaseto 
jako pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné. Co je zaseto v poníženosti, vstává v slávě. Co je 
zaseto v slabosti, vstává v moci.“ (1K 15,42–43) 

Hrob nebyl konečnou stanicí, ale jen dočasným domovem Božího semínka vzkří-
šení. Zaseto bylo v ponížení, v opovržení. Ale vstalo v naprosté slávě a moci. 

Jiří Marek (Ostrava)

 sobota – 4. dubna

Slavné vzkříšení

Anděl řekl ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl 
vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel.“ (Matouš 28,5–6)

Je mnoho příběhů o záchraně, kdy se zachránce obětuje a zemře. Položí život za ně-
koho jiného. Ale příběh Ježíše Krista je jiný, provokativně jiný a vše vrcholí zprávou, 
že je vzkříšený!

Je to ale vůbec možné? Vždyť se to vymyká chápání a lidským možnostem. Jen-
že svědectví Nového zákona je v tom bez příkras, zahrnuje svědectví a zkušenosti 
očitých svědků. První byly ženy, které šly k hrobu, ale našly ho prázdný. Anděl jim 
oznámil, že tam ho nenajdou, protože byl vzkříšen. Pak ho vzkříšeného ženy viděly, 
později i Petr, apoštolové (opakovaně), více než 500 bratrů. (1K 15,5–8) Pro Pavla je 
jen jediné vysvětlení: Ježíš byl vzkříšen třetí den Boží mocí, mocí Ducha byl obživen 
a proměněn (nové tělo).

Smrt a vzkříšení Ježíše dávají plný význam jeho slovům: „Já jsem cesta, pravda i ži-
vot. Já jsem vzkříšení i život.“ Jasně se ukazuje, že Ježíš je tím, za koho se prohlašoval, 
tedy Syn Boží. To, co se událo, dává skutečnou naději na odpuštění našich vin a na 
věčný život. Směle tedy můžeme vyznávat: „Smrt byla pohlcena ve vítězství. Kde je, smr-
ti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvůj osten?“ (1K 15,54b–55; ČSP)

Vždy se radujeme, když náš národní tým zvítězí. Cítíme radost a hrdost, ale žel jen 
krátce a omezeně. Naproti tomu Ježíš dosáhl vítězství, které je trvalé a neomezené ví-
tězství, které chce s námi sdílet. Může zasáhnout do našeho osobního života. Je mocí 
k naší záchraně, k odpuštění a živou nadějí pro věčný život. Klíčem k podílu na tomto 
vítězství je pokání a osobní víra. Přeji i Vám velikonoční radost z Ježíšova vzkříšení – 
vítězství. 

Jiří Marek (Ostrava)



75

 neděle – 5. dubna

Velké poslání Ježíšových následovníků 

Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha 
svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všech-
ny dny až do skonání světa. (Matouš 28,19–20; B21)

Patří toto Velké poslání k Velikonocům? Jistě že ano. Ježíš svým učedníkům dopředu 
řekl, že bude vzkříšen a že se s nimi setká v Galileji. (Mt 26,32, 28,7) Tam, odkud 
většina z nich pocházela, tam, kde se s nimi Ježíš setkával, tam, kde temnotu prozářilo 
veliké světlo. (Mt 4,15–16) Při tomto setkání dal svým následovníkům úkol, poslání. 
Zvěstovat evangelium a vést k následování Ježíše. Jít do celého světa a oslovit všechny. 
A to je skutečně velký úkol!

Ježíš však ono Poslání dává do silných „uvozovek“. Před tím říká, že mu je dána 
veškerá moc na nebi i na zemi. Jeho vzkříšení potvrzuje, má moc nad životem i smrtí. 
Nové překlady pak navazují v. 19: proto jděte (B21), jděte tedy (ČSP). Velké poslání vy-
plývá z Ježíšovy moci. Nakonec zase připomíná, že bude s nimi po celou dobu, dokud 
nepřijde. Ježíšova přítomnost v životě jeho následovníků je možná zase jen díky Jeho 
vzkříšení. Později Pavel vyznal: „nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.“ (Ga 2,20) 

Když jsem ve svém předchozím zaměstnání dostal úkol či projekt, ptal jsem se, jak 
to zvládnu a kdo mi s tím pomůže? Pro učedníky byly tyto otázky již zodpovězeny. 
Ježíšova moc a osobní přítomnost je základem i zárukou Velkého poslání. Sami by to 
učedníci nezvládli. Ale jít do celého světa s Ním, to je už jiná. 

Zbývá ještě jedna otázka. Platí Velké poslání i pro nás? Ano, platí. Jde o univerzální 
úkol církve v každé době. Odmítám názor, že vše bylo určeno jen jedenácti. Obdobně 
to Ježíš přikázal třikrát při různých příležitostech a různým skupinám. (Mt 28, L 24, 
Sk 1) Navíc dle 1K 15,6 toto poslání pravděpodobně vyslechlo více než 500 bratří. 

Velké poslání se týká i tebe. Nemusíš se bát, Ježíš ti je nablízku se svou přítomností 
a mocí.

Jiří Marek (Ostrava)
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15. týden

 pondělí – 6. dubna

Blahoslavení chudí duchem

Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. (Matouš 5,3)

Tuto pasáž zná kdekdo, přesto zůstává nesnadným hlavolamem. Za požehnané jsou 
prohlášeni ti, kterým právě požehnání v původním smyslu slova chybí. Být žebrákem 
(Lk 6,20) není samo o sobě nic ctnostného. Být žebrákem v duchu (Mt 5,3) také ne. 
Ba právě naopak – chudí v duchu jsou si jasně vědomi, že v porovnání s váženými, 
mocnými, schopnými a duchovně obdařenými nic neznamenají. A přesto Ježíš pro-
hlašuje chudé v duchu za blažené, požehnané. Ne proto, že by nedostatek byl sám 
o sobě nějakým požehnáním, ale proto, že Ježíš Kristus byl Hospodinovým Duchem 
pomazán, aby přinesl radostnou zprávu chudým. Jestli je na ponižujícím nedostatku 
v jakékoliv oblasti života něco blaženého, pak jen díky tomu, že se Bůh v Ježíši Kristu 
sklání k chudým a poníženým, že se lidský nedostatek stává působištěm Boží milosti. 
Chudí v duchu jsou blažení, protože se díky své chudobě nacházejí v prostoru, ve kte-
rém nyní Bůh jedná, ve kterém se v Ježíši Kristu do světa prolamuje Boží království. 
Spokojeným, schopným a všelijak „bohatým v duchu“ patří sláva a moc tohoto svě-
ta – ale království nebeské nepřiřkl jeho král Ježíš Kristus nikomu jinému než chudým 
v duchu. 

První blahoslavenství v kázání na hoře nás nemá vést k tomu, abychom se stali 
chudými v duchu, jako by to byla nějaká záslužná ctnost, kterou v sobě můžeme vypů-
sobit. Nepřehlédněme, že blahoslavenství nejsou formulována jako příkazy, ale jako 
oznámení. Ježíš Kristus zde vyhlašuje naplnění slov Izajášova proroctví. (Iz 61,1–3, 
7, 11) Oznamovací způsob blahoslavenství nám spíše otevírá možnost si svou reálnou 
chudobu v duchu uvědomit, přiznat ji. Přestože je to právě jen chudoba a nedostatek, 
není ji třeba nadále skrývat a popírat. Dokonce by pro člověka, který touží mít účast 
na nebeském království, bylo takové skrývání scestné – vždyť království nebeské mo-
hou mít jen ti duchovně nemajetní. Díky Ježíšovu blahoslavenství smíme přiznat, že 
i my jsme chudí v duchu, že se nám mnohého nedostává. A přesto jako k takovým 
(a právě jako k takovým) se i k nám sklání sám Král a nese nám dobrou zprávu. Prá-
vě nám, jakožto chudým v duchu, otevřel své království. Jaké nečekané překvapení. 
Bohudíky. 

Hospodine, prosíme tě, dej nám svou milost, abychom nehledali tvé království ve svých 
schopnostech, ve vlastním vnitřním bohatství, ve své váženosti, ale abychom ho očekávali 
tam, kam skutečně skrze Ježíše Krista přichází, tedy jako chudí v duchu. Amen. 

Blahoslav Fajmon (Liberec)
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 úterý – 7. dubna

Pokorným Kristus stírá slzy 

Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. (Matouš 5,4)

Když se řekne pláč, asi nám přijde v prvé řadě na mysl pláč spojený s bolestí a utrpe-
ním, ať už jsme si je způsobili sami, či nikoliv. Jistě i toto je relevantní, a i takové chvíle 
bolesti, nebo možná právě takové chvíle, nám mohu být užitku. Mohou nás zastavit, 
ztišit, učinit vnímavými k Božímu hlasu, který bychom ve shonu našich dnů, nebo 
naopak v období veselí a rozjařenosti snadno přeslechli. Ano, tyto chvíle mohou být 
často jedinou Boží cestou k našim srdcím, na které nás může Bůh vyhledat. A tak se 
takový čas utrpení, pláče může stát časem požehnání.

Má zde ale Pán Ježíš na mysli pláč nás lidí nad našimi vlastními bolestmi? Nemá 
na mysli spíše pláč plynoucí z lidského uvědomění si vlastní hříšnosti, vlastní nedo-
statečnosti před Bohem – pláč člověka otřeseného vlastním hříchem. Blaze tomu, kdo 
v pláči rozpozná, že to byl jeho hřích, který přivedl Pána Ježíše až na kříž. Blaze tomu, 
kdo v pláči činí pokání a

v pokoře se podřídí Bohu. Takoví budou a již dnes jsou potěšeni. 	  smějí zažívat 
radost a pokoj z odpuštění hříchů, radost a pokoj z Boží blízkosti, obecenství s Kris-
tem.

Prosím, stvoř nám, Pane, čistá srdce. Nechť v pokoře a s vděčností za všechna Tvá milosr-
denství žijeme své životy k Tvé oslavě a užitku bližním. Amen.

Marek Dedecius (Liberec)

 středa – 8. dubna

Blahoslavení tiší 

Blaze tichým, neboť dostanou zemi za dědictví. (Matouš 5,5)

Co znamená být tichý? Motivuje nás snad Ježíš k tomu, abychom mlčeli a nemluvili? 
Není to v protikladu s jeho prohlášením „jděte a kažte“? Jak máme rozumět zaslíbení 
„Blaze tichým“? Nevyvolává to v nás představu pasivity a nečinnosti? Jaký je to pro-
tiklad s lidskou povahou, která se chce přirozeně prosadit, bojovat, strhávat na sebe 
pozornost druhých, být viděna a uznávána.

	 chost je jedna ze základních podmínek vstupu do Božího království. Pouze po-
korou, poslušností a službou obdržíme zemi. Církev, náš sbor, už dnes představuje 
kus zaslíbené země. Jinak jsme ve světě cizinci a hosté, kteří nemají žádná práva ob-
čanů této země. Dnes se tolik snažíme, aby církev byla uznávána, aby něco znamena-
la v prostředí, kde se každý dovolává svých práv a povinností. To ale není posláním 
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církve. My chceme následovat Krista, který byl mírný, pokorný a nenásilný. V tom 
spočívá největší svědectví pro druhé. Jsme cizinci na této zemi a cizinci si nenárokují 
svá práva, pouze čekají na to, až se jich Bůh zastane.

	 chost (mírnost) je ovoce Ducha, které se téměř vytratilo z naší agresivní a na 
sebe zaměřené společnosti. Většina lidí ji považuje za slabost; neobdivuje druhé za to, 
že jsou mírní a pokorní. A přece jsme vyzýváni, abychom takoví byli.

Co je mírnost? Je to postoj pokory vůči Pánu Bohu a vlídnosti a laskavosti vůči 
lidem. Tímto postojem uznáváme, že Bůh má vše pod kontrolou, a proto mu důvě-
řujeme, i když se věci možná nedějí tak, jak bychom si to přáli. Aby byl člověk mírný, 
potřebuje se spoléhat a bezmezně důvěřovat našemu Pánu a Spasiteli. 	 chost není 
slabostí, ale silou, která vede k Bohu a jeho království.

Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za příklad tvé tiché mírnosti. Prohlubuj prosím naši dů-
věru v tebe natolik, aby se projevila mírností synů, kteří mají jistotu zaslíbeného dědictví. 
Amen. 

Zdeněk Špringl (Liberec)

 čtvrtek – 9. dubna

Blahoslavení hladovějící a žíznící po spravedlnosti 

Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. 
(Matouš 5,6)

Na hladu a žízni není nic krásného. Nic krásného není ani na tom, když člověk hla-
doví a žízní po spravedlnosti, které se ve světě nedaří dovolat. Nespravedlnost světa, 
která upřednostňuje lidi mocné, populární, ty, kteří mají kontakty a umí řečnit, ma-
nipulovat a lobovat na správných místech, člověka drtí. Ten, kdo dlouho hladoví po 
spravedlnosti, může vyhladovět, ztratit ideály, může ztvrdnout a stát se cynikem. Ne-
dostatek spravedlnosti v blízkém a širokém okolí nám neustále připomíná, že žijeme 
v porušeném světě. A jedno z nejpraktičtějších řešení, které se nabízí, je na touhu po 
spravedlnosti rezignovat. Lidé se vzájemně učí nasytit svou touhu po spravedlnosti 
jinými způsoby, učí se, že nespravedlnost je nutnou součástí života a že ti, kdo po 
spravedlnosti touží, jsou buď naivní, nebo na obtíž. 

Ježíš Kristus ale ty, kteří hladoví a žízní po spravedlnosti, neodmítá. Staví je do-
konce do popředí svého kázání a mluví o nich jako o blahoslavených a požehnaných. 
Spravedlnost v Písmu totiž není pouze nějaký lidský ideál, ale charakteristika samého 
Boha. Hospodin je spravedlivý, sám je spravedlností nasycen – a touží po tom, aby 
také lid, který si povolal, byl prosycený spravedlností, aby žil spravedlivě ve vztahu 
k Bohu i k druhým. Touhu po spravedlnosti a touhu po Bohu tedy nelze oddělit. Na to 
upozorňovali především proroci, když kárali deklamovanou zbožnost spojenou s ne-
zájmem o potřebné, kteří hladoví (mimo jiné) po spravedlnosti. 

	 , kdo hladoví a žízní po spravedlnosti, však nejsou blažení jen proto, že jejich 
touha je v jádru touhou po Bohu, ale také kvůli zaslíbení Ježíše Krista, že právě oni 
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budou nasyceni. 	 , kdo hladoví a žízní po spravedlnosti, jsou blažení, protože v Ježíši 
Kristu Bůh jedná v jejich prospěch. V Ježíši Kristu je dosvědčena Boží spravedlnost – 
Boží věrnost smlouvě a zaslíbením. V Ježíši Kristu je také naplněna lidská spravedl-
nost – lidská věrnost a plná poslušnost Bohu Otci. V Ježíši Kristu nemá žádná nespra-
vedlnost, žádná nepravost místo. A Pán Ježíš zve své následovníky k účasti na tomto 
jedinečném setkání Boží a lidské spravedlnosti. Ve víře v Ježíše Krista člověk umírá 
nespravedlnosti světa a rodí se do spravedlivého světa nového Božího stvoření. Tak 
jsou již nyní ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, ti kdo hledají Boží spravedlnost 
(Mt 6,33), syceni s nadějným výhledem ke slavné hostině, při které bude jejich hlad 
po spravedlnosti nasycen v plné míře. 

Hospodine, prosíme tě, pomoz nám, abychom se nespokojili s instantními náhražkami 
Tvé spravedlnosti, které nemají žádnou výživnou hodnotu, ale abychom hladověli a žíznili 
po Tvé spravedlnosti, protože ti, kdo hladoví, budou nasyceni. Pomáhej nám prosím také 
porozumět, že již nyní nás v Ježíši Kristu spravedlností sytíš a že tak činíš proto, abychom 
mohli i my již nyní konat spravedlnost. Amen. 

Blahoslav Fajmon (Liberec)

 pátek – 10. dubna 

Blahoslavení milosrdní

Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. (Matouš 5,7)

Milosrdenství není lidskou vlastností. Je Božím darem, který dává Bůh těm, kdo ho 
hledají. Žalm 103,11 říká: „Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosr-
denství nad těmi, kdo se ho bojí“. 

Pojem „milosrdenství“ se v Bibli objevuje mnohokrát a znamená „slitovat se“, „po-
moci zarmoucenému“, „obdarovat chudého“, nebo „zachránit bídného“. Milosrden-
ství se tedy obecně týká jakékoliv pomoci potřebným. 

Kristus zosobňoval milosrdenství v celé své pozemské službě. Uzdravoval nemoc-
né a umožňoval chromým chodit. Dával zrak slepým, sluch hluchým a řeč němým. 
Jeho vykupující láska k sobě zvala hříšníky všeho druhu. Plakal s těmi, kteří byli za-
rmoucení, a těšil osamělé. Přijímal malé děti stejně jako starce. Jeho milosrdenství 
bylo slitováním, které se projevovalo činem. Ježíš také mnohokrát učil, že když při-
jmeme milosrdenství, očekává se od nás, že budeme milosrdenství také projevovat. 

Ale přes veškeré své milosrdenství se sám Ježíš žádného milosrdenství od svých 
nepřátel nedočkal. Nenáviděli ho bez příčiny, falešně ho obviňovali, bili ho, plivali na 
něj, přibili ho na kříž a prokleli. Ale i tehdy projevil Ježíš milosrdenství, když se modlil 
„Otče, odpusť jim, protože nevědí, co činí.“ (Lk 23,34) 

Po staletí se mnozí křesťané potýkali s urážkami, odmítáním a dokonce i smrtí. Je-
žíš nezaručuje, že s jeho následovníky budou mít lidé slitování. Ale přesto zdůrazňuje, 
že Bůh se se svým milosrdenstvím sklání k těm, kdo jsou milosrdní. 
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Neměli bychom být zdrženliví v projevech milosrdenství vůči druhým, a to ani teh-
dy, když nám nerozumí nebo se k nám nechovají dobře. Bůh si naší laskavosti užije 
pro svou slávu a odmění nás. 

Děkujeme � , Pane Bože za všechny projevy tvého milosrdenství vůči nám. Děkujeme ti 
za milost, kterou si nám dal v Ježíši Kristu. Prosíme tě, probouzej nás svým milosrdenstvím 
k tomu, abychom sami byli milosrdní. Amen. 

Gregory Mandelkow (Liberec)

 sobota – 11. dubna

Blahoslavení čistého srdce

Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou. (Matouš 5,8; Kral.)

Šesté blahoslavenství před nás staví dvě témata k přemýšlení: čisté srdce a vidění 
Boha.

1) Skutečnost, že se v biblické mluvě pojmem srdce nerozumí jen sval, který v na-
šem těle pumpuje krev, je zřejmá. Mluví-li Bible o srdci člověka, myslím tím naše 
vlastní lidské já, náš osobní lidský život ve všech jeho projevech. Písmo nám říká, že 
Hospodina je nutno milovat z celého srdce (Dt 6,5; Mt 22,37; Mk 12,30; Lk 10,27) 
a bližním je třeba ze srdce odpouštět (Mt 18,35). To nám moc nejde. Z lidského srd-
ce spíše pocházejí zlá myšlení, cizoložství, smilstva, vraždy atd. (Jer 17,9; Mt 15,19; 
Mk 7,21) – srdce zhrubne, zatvrdí se, pozdvihne se, zpychne, zbytní a propadá Boží-
mu soudu. Když Pán Ježíš mluví o tvrdosti srdce (Mt 19,8; Mk 3,5; 10,5), upozorňuje 
na takovou vytrvalou lidskou neschopnost vnímat a podřizovat se Boží vůli. 

Čím musí projít takové srdce, aby bylo očištěno? Hospodin nám musí ze své mi-
losti srdce otevřít (Sk 16,14), očistit je vírou (Sk 15,9) od zlého svědomí (Žd 10,22), 
poslat do srdce svého Ducha (Ga 4,6), dát do něj závdavek Ducha (2K 1,22), zazářit 
v lidských srdcích, aby osvítil lidi poznáním Boží slávy na tváři Kristově (2K 4,6), aby 
v srdci byla rozlita Boží láska (Ř 5,5) a Kristus skrze víru v něm přebýval (Ef 3,17). 

2) Proti různým fantaziím staví Písmo jednoznačnou výpověď, že Boha žádný ni-
kdy neviděl. (J 1,18; 6,46; 1J 4,12.20) Jákob sice řekne: „Viděl jsem Boha tváří v tvář 
a zůstal jsem naživu“, ale v noční temnotě zápasí s Neznámým. (Gn 32) Mojžíš chtěl 
vidět Boží slávu (Ex 33,18–23), ale neviděl, viděl jen „Boží záda“. Izajáš píše, že viděl 
Panovníka (Iz 6), strašně ho to vyděsilo, ale viděl jen „podolek jeho roucha“. Mluví-li 
se v žalmech o spatřování tváře Boží, je jasné, že jde o opis Hospodinovy blízkosti, 
o účast na slavných Božích skutcích.

Boha, kterého nikdo neviděl, plně zjevil Pán Ježíš Kristus, jednorozený Syn Boží. 
On je obrazem Božím. (Ko 1,15; 2K 4,4) Filip, jeden ze Dvanácti, mu řekne: „Pane, 
ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!“ A Pán Ježíš neváhá říci: „Kdo vidí mne, vidí Otce.“ 
(J 14,9) 
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Možná je náš dnešní text blahopřáním těm, jejichž srdce prošla zmíněnou očistou, 
že se jednou nebudou muset zahanbeně ptát: „Pane, kdy jsme tě viděli hladového, 
žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení – a neposloužili jsme ti?“ 
(Mt 25,38) 

Hospodine, prosíme tě, očišťuj naše srdce, abychom tě mohli vidět. Amen.

Jan Bistranin (Liberec)

 neděle – 12. dubna

Blahoslavení působící pokoj

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. (Matouš 5,9) 
 

Probouzíš se do nového rána po klidném odpočinku a přeješ sis, aby tento den probě-
hl tak, aby tvůj nebeský Otec byl s tebou spokojený. Netrvá to však dlouho a jsi vtažen 
do víru informací z médií o válkách, sporech, o násilí, o katastrofách. V zaměstnání 
je potřeba plnit vše tak, aby vedoucí byl spokojen s tvou prací. Doma jsi pod dalším 
tlakem, jak vše zvládnout? Co děti, mají vše, co potřebují? Co s jejich prospěchem 
ve škole? A nakonec musíš bojovat i s negativními stránkami vlastní povahy. Toto vše 
tě připravuje o pokoj. O pokoj, který zdarma nabízí ten, který je tvůrcem a nositelem 
pravého pokoje. Nabízí ti jej jako dar, abys ve zkouškách, bolestech, v obavách z ne-
známého uměl a mohl prožít ten jedinečný pokoj spolu s důvěrou v Boha Otce, který 
tě miluje.

Bůh však tento dar nedává jen pro naši vlastní potřebu a upokojení. On chce, aby-
chom jej šířili svým životem dál. Abychom byli nositeli pokoje. Ptáš se, co konkrétní-
ho můžeš pro to denně udělat? Můžeš-li utišit spor přátel, pokus se o to a nepřilévej 
do ohně olej… Nepřidávej se k pomluvám, nauč se raději mlčet. Ne každá informace, 
kterou bys chtěl sdělit dál, je ověřená. A navíc – přispěje ke klidu? … Můžeš-li pomoci 
svým svědectvím ke klidu, nemlč… Můžeš-li vlídním slovem porozumění povzbudit 
zarmouceného, řekni je… Někdo ti ukřivdil? Není nutné za každou cenu získat satis-
fakci… Můžeš se učit u Mistra, který měl to správné slovo vždy v pravý čas. Blaze tobě, 
když budeš šiřitelem pokoje na této zemi, neboť budeš nazván synem Božím.

Prosíme tě, náš nebeský Otče, abychom jako tví synové žili v pokoji. Toužíme po tom, 
abychom mohli pokoj zakoušet, chceme však také umět pokoj působit. Amen. 

Lenka Špringlová st. (Liberec)
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16. týden

 pondělí – 13. dubna

Blahoslavení pronásledovaní pro spravedlnost

Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. 
(Matouš 5,10)

Život na okraji.
Ježíš nás varuje. Být součástí Božího království nebylo, není a nebude vždy snad-

né. Můžeme být pronásledováni, vysmíváni. Přátelství s Bohem přináší nepřátelství 
tohoto světa. Pán Ježíš byl během svého života opovrhován a každý, kdo to s Jeho 
následováním myslel vážně, bez ohledu v jaké době to bylo, se dostal do potíží, mu-
sel trpět a snášet příkoří. Svět miluje hřích a nenávidí spravedlnost. To je příčinou, 
proč se staví nepřátelsky vůči Ježíši. Světlo Kristovo zahání tmu, která zahaluje hřích. 
V nedávné minulosti i v naší zemi bylo pronásledování pro Boží spravedlnost na den-
ním pořádku. A to v pravém slova smyslu. Pro toho, kdo se odmítal podřídit a sklonit 
hlavu, přišla odplata. Poměry se změnily, a pokud žijeme v přítomnosti Boha poctivý 
a spravedlivý život, máme to privilegium být občanem země, kde nám ze strany státní 
moci nehrozí pronásledování. Učení Ježíše Krista a snaha o jeho naplnění v našich 
životech je však pro tento svět natolik konfl iktní, že nemůžeme životem proplout bez 
jediného šrámu. Proto snad každý z nás již pocítil ze strany svého okolí, sousedů, 
známých, spolužáků nějaké to posmívání, odmítání či vyčlenění. Takové zkušenos-
ti ukazují na to, že se za Boha ve svých životech nestydíme. Toto náročné a přísné 
životní pravidlo zaznívající v Matoušově evangeliu nás dobře připravuje na příchod 
Božího království. Pokud chceme být občany nebeského království, měli bychom být 
solí a světlem tomuto světu. V našich postojích, zásadách a reakcích by mělo být vidět 
Boží jednání, které se skrze naše životy uskutečňuje. Nebojme se proto být pro Boží 
spravedlnost pronásledováni, posmíváni nebo odstrkováni.

Pane Ježíši, pomáhej nám prosím, abychom se nevyhýbali pronásledování pro spravedl-
nost. Amen. 

René Lengyel (Liberec)
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 úterý – 14. dubna

Skutky, které svítí lidem

Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, 
nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, 
aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. (Matouš 5,14–16)

Asi každý člověk už někdy ve svém životě přemýšlel o tom, co je to dobrý skutek. 
I přes to, že slýcháme, jak je svět čím dál horší, je vidět celkem dost dobrých skut-
ků kolem nás. Postavme ale tyto dobré skutky před zrcadlo Božího slova. Abychom 
dostáli tomu, co od nás Pán Ježíš Kristus ve svém Kázání na hoře žádá (… aby uviděli 
vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci… Mt 5,16), musíme se nad tím důkladně 
zamyslet.

Jednou jsem se v své práci setkal s tím, že jeden můj spolupracovník pomohl ji-
nému mému kolegovi nad rámec svých pracovních povinností. Nečekal jsem však, 
že tento spolupracovník bude svůj dobrý skutek neustále připomínat. Patrně proto, 
aby se mohl co nejdéle ohřívat pod paprsky uznání a poplácání po ramenou. To mne 
přivedlo k úvaze, jestli je takový „dobrý skutek“ opravdu dobrým skutkem?

Boží slovo nám říká, že jako Boží děti jsme skrze Krista stvořeni k dobrým skut-
kům, ba dokonce že nám je Pán Bůh připravuje a staví nás před ně. (Ef 2,10) A najed-
nou se zdá, že naše zásluha na dobrých skutcích je ta tam. Ve skutečnosti vykonání 
dobrého skutku není naše dobrá vůle, ale naše povinnost, pokud se chceme nazývat 
Božími dětmi. Pán Bůh nás staví do tohoto světa ne proto, abychom se plácali po ra-
menou, jací jsme dobří lidé, ale proto, aby Sám mohl být skrze nás oslaven.

Přistupujme tedy ke konání dobrých skutků jako k službě našemu Pánu a Jeho 
oslavě. Apoštol Pavel v listu Filipským píše: „Všechno dělejte bez reptání a pochybování, 
abyste byli bezúhonní a bezelstní, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného 
a zvráceného, v němž záříte jako světla ve světě.“ (Fp 2,15) Pak zazáří skrze nás to pravé 
světlo.

David Stehlík (Lovosice)

 středa – 15. dubna

Zákonická spravedlnost nestačí 

Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoní-
ků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. (Matouš 5,20)

Židovskí teológovia doby Pána Ježiša boli presvedčení, že keď sa budú snažiť plniť 
Božie prikázania, tak dosiahnu pred Bohom spravodlivosť, a preto im budú odpuste-
né hriechy. Oni tiež vedeli o svojej hriešnosti, tiež hľadali odpustenie. Kvôli tomu obe-
tovali v chráme za seba aj za svojich blízkych; modlili sa v predpísanom čase; dávali 
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nielen desiatky, ale aj dary milosrdenstva potrebným; dodržovali sobotu a Zákonom 
predpísané sviatky a podobne. Odpustenie hriechov ich stálo mnoho úsilia, materiál-
nych obetí i myšlienkového sústredenia.

Skvelý žido-kresťanský teológ Pavel miesto nabádania k plneniu Zákona a jeho 
požiadaviek obracia náš zrak do dávnej minulosti k praotcom a hovorí: „… v (Kristu) 
se zjevuje spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře; stojí přece psáno: ,Spravedlivý 
z víry bude živ.‘“ (Řím 1,17) „Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou 
bez skutků zákona.“ (Řím 3,28) „Co říká Písmo? ,Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to po-
čítáno za spravedlnost.‘“ „Čteme přece: ‚Abrahamovi byla víra počítána za spravedlnost.‘“ 
(Ř 4,3 a 9, a Ga 3,6) Teda sa dozvedáme, že Boh nám odpúšťa naše hriechy nie pre náš 
dobrý náboženský život, ale pre obeť svojho Syna. Ak veríme, že Pán Ježiš zomrel pre 
naše hriechy, sme ospravedlnení pred Bohom. Osobná, úprimná viera v smrť a vzkrie-
senie Ježiša Krista nás činí pred Bohom spravodlivými. Vierou v Pána Ježiša Krista sa 
stávame Božími deťmi.

A predsa nezabudni „konať skutky milosrdenstva, ktoré nám Boh pripravil“. 
(Ef 2,10) Sú to skutky vďačnosti znovuzrodených Božích detí. Pripojíš sa k nim?

Juraj Pribula (Bratislava)

 čtvrtek – 16. dubna

Bůh soudí nejen vraždu, ale i nenávist aneb hněv cestou do zahynutí

Já však pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje 
svého bratra, bude vydán radě; kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. 
(Matouš 5,22)

Nevezmeš jméno Boží nadarmo! Tímto citováním přikázání Desatera mne nedávno 
překvapil jeden spolupracovník v mém zaměstnání. Byla to reakce na to, jak si jiný 
spolupracovník ulevoval „Ježíšem“… Docela mě tato reakce potěšila, protože v tomto 
případě asi Boží slovo nepadlo na skálu. 

Jak jsme, moji milí, velice náchylní k tomu, abychom jednali jako tento člověk, kte-
rý se nebojí snížit našeho Pána, ale i druhého člověka. Nechá se ovládat svými vášně-
mi. 

Jsme také náchylní odsoudit, snížit nebo hněvat se pro různé malichernosti na své-
ho bratra nebo sestru? Pán Ježíš učí, že to není cesta do nebeského království. Mt 5,20 
říká: „Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, 
jistě nevejdete do království nebeského.“

Přemýšlel jsem, proč takové věci bývají mezi věřícími lidmi? Asi ztrácíme ten zdra-
vý pohled na Ježíše a zabýváme se sebou samými, chceme prosadit své cíle a své zájmy, 
ztrácíme radost ze spasení. Ale Pán Ježíš nás učí, že je zde východisko, a to řešit tyto 
problémy včas. Nenechat nad svým hněvem zapadnout slunce. Modleme se a věřme, 
že náš Pán nám v tomto problému pomůže.
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„Když jste nyní přijali pravdu, a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, 
z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte.“ (1Pt 1,22)

Zdeněk Gargula (Lovosice)

 pátek – 17. dubna

Hřích cizoložství začíná v srdci

Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Nezcizoložíš.‘ Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu 
chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci. (Matouš 5,27–28) 

V rámci svého Kázání na hoře Pán Ježíš Kristus ukazuje svým učedníkům, že nepřišel 
zrušit zákon, ale přišel jej naplnit. Kromě toho, že On sám je naplněním předpově-
zeného potomka (Ga 3,16), o němž mluvila písma Starého zákona a v němž mohou 
dojít spasení všechny národy světa, můžeme vidět v kontextu toho dnešního odka-
zu (Mt 5,17–48), jak jednotlivě vytahuje z knihy Exodus některé příkazy dekalogu 
a doplňuje je svým komentářem. Proč to dělá? Protože tehdejší společnost uvedla do 
praxe farizejský výklad rabínů a znalců Písma, kteří si jednotlivé příkazy dané Moj-
žíšovi na hoře Sínaj vztáhli pouze do roviny samotného fyzického skutku. Ježíšova 
slova ovšem poukazují na to, že význam těchto přikázání je mnohem širší a zasahuje 
nejenom fyzickou stránku, ale i stránku duševní. 

Osobně se domnívám, že situace z dnešního textu se příliš neliší od té, ve které 
sami žijeme. Hospodinův příkaz „Nezcizoložíš“ je mnohými i dnes omezen jen do 
podoby sexuálního aktu mimo manželství. Lidé v církvi se drží tohoto pravidla a daří 
se jim jakž takž zůstat věrný svému partnerovi v tělesné rovině, ovšem tu duševní už 
si hlídají mnohem méně. Musíme si uvědomit, že pravděpodobně žijeme v době nej-
většího sexuálního svádění v historii lidstva. Denně jsme vystavováni pokušení z hro-
madných sdělovacích prostředků, odvážných módních stylů, sexistických reklamních 
billboardů a bujarým životem našich politiků a populárních osobností. Pokud tuto ex-
trémní dobu nevezmeme vážně a nerozhodneme se pro konkrétní ochranné opatření, 
budeme těmto pokušením neustále podléhat. Ježíš Kristus byl ve své reakci (byť ji 
myslel obrazně) velice radikální (Mt 5,29–30), a proto i my musíme být v nastavování 
našich hranic radikální. Musíme udělat všechno proto, abychom se pokušení, které 
nám dělá problém, vyhnuli. Stejně jako Job uzavřel smlouvu se svýma očima, aby se 
již neohlížel za pannou (Job 31,1), musíme i my uzavřít smlouvu se svým tělem, aby-
chom usilovali o svatost (2Te 4,3–5). A to jak tělesnou, tak i duševní, neboť to je vůle 
Boží. Nedovolme, aby naše srdce podvádělo naši manželku/manžela. I kdyby nás to 
mělo stát kdoví co, vzdejme se toho pro Krista a taktéž pro naše důvěrné a zdravé 
manželství. Buďme radikální! Střežme naše srdce! Srdce, kde každý hřích začíná.

Václav Chumchal (Lovosice)
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 sobota – 18. dubna 

Rozvod se nedá omluvit správnými formalitami

Také bylo řečeno: Kdo propustí svou manželku, ať jí dá rozlukový lístek! Já však vám pra-
vím, že každý, kdo propouští svou manželku, mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství: 
a kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží. (Matouš 5,31–32)

Pán Ježíš dobře věděl, že manželství je skvělý Boží dar. Tento jedinečný svazek muže 
a ženy je vyjádřením Boží vůle. I řekl Hospodin Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám. 
Učiním mu pomoc jemu rovnou.“ (1M 2,18) Adam byl Pánem Bohem obdařen Evou. Tu 
Bůh nejen postavil vedle něj, ale spojil je, aby se stali „jedním tělem“. Jsou sice navzá-
jem odlišní, ale jsou předivně spojeni v harmonický celek. Každý z nich je v tom dru-
hém vzácně doplněn. Proto se mu smí dobrovolně a z lásky oddat. Proto i akt oddání 
vyjadřuje před svědky, že toto manželské pouto má mít pevný rámec a má být něčím, 
co nesmí být svévolně ničeno nebo dokonce rušeno. Že člověk i tento vzácný manžel-
ský svazek často kazí, když do života vpouští hřích, to je pravda. Ale vždy je zde Boží 
cesta zpět k nápravě. Pán Bůh připravil cestu, aby hřích mohl být poznán, vyznán 
a odpuštěn. (1J 1,9) Připravil cestu, abychom si uměli navzájem odpustit a vzájemný 
vztah tak ještě více upevnit. Pán Ježíš obsáhleji vysvětluje svůj pohled na manželství 
v diskusi s farizei. (Mt 19,3–9) 	  jsou zaujati důvody rozvodů a zajímá je, zda Je-
žíš zaujme přísnější či volnější stanovisko. Pán Ježíš je však zaujat krásou a vzácností 
manželství. Rozvod je mu zcela cizí a nerad o něm vůbec uvažuje. Je to Bohu odporná 
věc. Malachiáš (2,16) tlumočil Boží vůli: „Každý ať nenávidí rozvod, praví Hospodin, Bůh 
Izraele.“ Mojžíšův „lístek rozloučení“ je jen důkazem tvrdosti lidského srdce. Původní 
Boží záměr to nepřipouštěl. Apoštol Pavel přirovnává manželský vztah vztahu Pána 
Ježíše k církvi. (Ef 5,21–33) Je to vztah plný lásky, vztah vykoupený Jeho obětí, vztah 
něžného pečování. Ano, tím je zaujat Pán Ježíš! Naše úvahy nechť nikdy nekopírují 
farizejské myšlení! Ježíšova cesta dává smysl. Je bezvadná!

Jan Pospíšil (Lovosice)

 neděle – 19. dubna

Pravdomluvnost, která nepotřebuje přísahu

Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec. Vaše slovo buď ano, ano – ne, ne; co je nad 
to, je ze zlého. (Matouš 5,34 a 37) 

Pravdomluvnost, o které budeme krátce uvažovat, musí mít hlubší kořeny v srdci člo-
věka. Nelze ji spoutat jen do pouček a schémat. My prostě musíme chtít a mít sílu 
k tomu, abychom jednali pravdivě s Bohem i s lidmi. Pro nás je to jistě výzva, abychom 
jednali pod vedením Ducha svatého.
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Židovští rabíni měli uvolněný vztah k rozvodům a stejně tak měli uvolněné učení 
o přísaze. Je to jen další příklad jejich chybného zacházení s Písmy Starého zákona. 
Místo toho, aby jejich výklady směřovaly ke „kořenu“ věci, vypracovali složitá pravi-
dla, jak přísahat. Říkali, že příliš nezáleží na dodržování přísah v případech, kdy v nich 
není užito Boží jméno. Pán Ježíš toto pokřivené učení odmítal a dokonce v jednom ze 
svých „běda“ proti farizeům je v této souvislosti nazval „slepými vůdci“ – čti Matouš 
23,16–22. I v Kázání na hoře Pán Ježíš dokládá, že farizejské rozlišování mezi formu-
lemi, které zmiňují Boha, a těmi, které se ho nedovolávají, je zcela falešné. Vždyť Pána 
Boha nelze vyloučit z ničeho. Slibujete-li při „nebi“, je to trůn Boží. Jestli skrze „zem“, 
je to Jeho podnož. Přísaháte-li při „Jeruzalému“, je to Jeho město. Jestliže přísaháš skr-
ze svoji hlavu, ta je přece Božím stvořením. Tedy jakékoli naše lidské formule nemo-
hou dodat vážnosti slovům, pokud my sami bychom nebyli důvěryhodní. Skutečný 
význam zákona je, že musíme dodržovat své sliby a máme tedy být lidmi, kteří stojí 
za svým slovem. Pak se stanou přísahy zbytečnými. Pán Ježíš to vymezil i pozitivně: 
„Vaše slovo buď ano, ano – ne, ne!“ Stručné a jasné slovo plně postačí, je-li míněno 
vážně. Ježíšovo učení je nadčasové. Přísahání je ve skutečnosti přiznáním naší nepo-
ctivosti. Křesťané by měli říkat, co si myslí, a myslet, co říkají.

Jan Pospíšil (Lovosice)

17. týden

 pondělí – 20. dubna

Neodplácejte zlým za zlé

Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko, zub za zub‘. Já však vám pravím, abyste se 
zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. 
(Matouš 5,38–39)

Když Bůh prostřednictvím Mojžíše ustanovil pravidlo „oko za oko“, vyjádřil tak důle-
žitý soudní princip: trest má odpovídat spáchanému činu. Šlo o ustanovení limitující, 
ne přikazující. Pomsta je zapovězena. „Nebudeš se mstít synům svého lidu.“ (Lv 19,18) 
Problém nastává tehdy, když se princip ze sféry trestního práva začne používat jako 
princip pro fungování mezilidských vztahů. „Jak ty se mnou, tak já s tebou“ zní z úst 
domnělého strážce spravedlnosti. Zákon, jehož cílem bylo eliminovat vendetu a trestat 
spravedlivě, je použit k ospravedlnění pomstychtivosti. 

Boží spravedlnost, spravedlnost království však funguje na úplně jiném principu. 
„Nejednejte se zlým, jako on s vámi“. Ježíš nepřináší nic nového. Bůh je stejný vče-
ra, dnes i navěky. Ježíš poukazuje na to, co bylo opomíjeno, pokřiveno zákonickou 
spravedlností. Neříkej: „Jak jednal se mnou, tak budu jednat s ním, odplatím každému 
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podle jeho činů.“ (Př 24,29) Zlo plodí zlo a násilí plodí násilí. Tento přirozený řetěz zlé 
akce a reakce je třeba přerušit. Je třeba jednat, ale jinak, než je vlastní naší hříšné při-
rozenosti. 

„Kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou.“ To není výzva k pasivitě tváří 
v tvář zlému. To je výzva k boji, který má větší ambice než jen odplatu. Ježíšovou am-
bicí je vítězství nad zlem, proměna toho, kdo jedná zle. Když odplatíš zlým, pouze po-
sílíš jeho zlobu. Když však nepřijmeš roli protivníka, pro nepřítele bude těžké ve zlém 
pokračovat. Je také možné, že jej tvá reakce zastaví a povede k zamyšlení. Slovy knihy 
Přísloví a také apoštola Pavla „tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti“ (Př 25,22; Ř 12,20). 

Odplata patří Bohu, ať už ji vykoná prostřednictvím vládnoucí moci, nebo sám. Pro 
nás platí „Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“ (Ř 12,21) Oplácet dobro zlem 
je ďábelské. Oplácet dobro dobrem je lidské. Oplácet dobrem za zlo je božské. (A. Plummer) 
Jedině boj zbraněmi Božími může vést ke změně srdce nepřítele. 

Marek � těra (Zlín)

 úterý – 21. dubna

Milujte své nepřátele

Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.‘ 
Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. 
(Matouš 5,43–44)

Ježíš znovu konfrontuje populární smýšlení své doby, které nemělo podporu v usta-
noveních zákona. Máme milovat své bližní. Ale co naši nepřátelé? Jsou to nepřátelé 
Boží, a proto je namístě je nenávidět. Vrací se nám princip „oko za oko“ aplikovaný do 
mezilidských vztahů – nenávidět ty, kdo mě nenávidí. Navíc je ospravedlněn domně-
lou shodou s postojem Božím. Jde tu o neznalost Boha. Bůh dává svému slunci svítit 
na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. (v. 45) 

Ježíš vyučující spravedlnost království rozlišení na bližní a nepřátele odmítá. Má 
to co do činění nejen se správným poznáním Boha, ale také se správným chápáním 
pojmu „bližní“. Pro Ježíše je bližním každý, s kým přijdu do styku, každý, kdo je mi 
blízko, byť by to byl nepřítel. Kategorie nepřítele navíc pokrývá celou škálu intenzity 
nepřátelství – od těch, kteří prostě nepatří k nám (nejsou našimi bratry), až po ty, 
kteří nás pronásledují. 	  všichni se stávají našimi bližními tím, že vstoupí do našeho 
života a my máme možnost je milovat. 

Co to znamená milovat je? Nejde tu o emoce, ale především o rozhodnutí naší 
mysli motivované touhou podobat se nebeskému Otci. Láska k nepříteli se projeví 
tím, že mu budeme přát dobré (žehnat mu), tím, že se za něj budeme modlit (za milost 
pokání, odpuštění). Jestliže Bůh jim dává slunce a déšť, my budeme těmi, kdo nepří-
tele nasytí a napojí, bude-li hladovět a žíznit. (Př 25,21) Uděláme vše pro to, abychom 
přemohli jejich nepřátelství. 
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Taková láska je projevem rodinné příslušnosti k nebeskému Otci. Není produktem 
našeho snažení, ale ovocem našeho bytí v Kristu. Jsme-li napojeni na něj, jeho láska se 
vlévá do nás a láska k nepřátelům je pak přirozeným ovocem vylití Kristovy lásky do 
našeho života. Říká-li nám, abychom milovali své nepřátele, spolu s tímto příkazem nám 
dává samotnou lásku. (Corrie ten Boom)

Marek � těra (Zlín)

 středa – 22. dubna

Dobré skutky nedělejte pro veřejné uznání

Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu 
u svého Otce v nebesích. (Matouš 6,1)

První verš 6. kapitoly slouží jako jakýsi nadpis pro nadcházející odstavce, v nichž Je-
žíš postupně promluví o 3 hlavních skutcích židovské zbožnosti – o dávání almužny, 
o modlitbě a o půstu. Spravedlnost království, kterou vyučuje, je spravedlností srdce. 
Ježíš se proto bude dívat do srdce zbožně jednajících a bude se ptát: Kdo je tvým di-
vákem? Před kým jednáš? Čí uznání hledáš? Co je tvou motivací? Pokud tě motivuje 
touha po uznání od lidí, neuctíváš Boha, ale sebe. 

Tuto tezi rozvádí nejprve pro oblast prokazování dobrodiní (milosrdenství). Domi-
nantní formou prokazování dobrodiní bylo dávání almužny. I dávání chudým se však 
může dít pokryteckým, sobeckým způsobem. V doslovném překladu čteme: „Když 
tedy dáváš almužnu, nevytrubuj to před sebou.“ (Mt 6,2; ČSP) Jde nejspíš o rétorickou 
nadsázku, která poukazuje na praxi, při které dávající usiluje vzbudit pozornost lidí, 
aby došel jejich uznání a chvály. Takové počínání je pokrytecké, neboť má masku uctí-
vání Boha, ale ve skutečnosti je uctíváním sebe sama. 

Dávání, které uctívá Boha se má dít tak, aby levice nevěděla, co činí pravice. (v. 3) 
Ježíš tímto způsobem vybízí k dobročinnosti, která nepotřebuje svědky. Dárce může 
zůstat skryt dokonce i pro obdarovaného. Ani anonymita dárce však zcela neřeší pro-
blém jeho srdce. Může si gratulovat sám. Může se začít zhlížet sám v sobě. Skrytost 
dávání, kterou Ježíš vyžaduje, se projeví i tím, že nebudeme nad našimi dobrými skut-
ky příliš rozjímat, ale spíše na ně budeme rychle zapomínat. Kdo dává skrytě, dává 
před Bohem a takřka bezděky. 

Takto jednat znamená vzdát se okamžité a viditelné odměny – odměny ve formě 
pohlazeného ega. Neznamená to však, že o odměnu přijdeme. Naopak, skrytost dob-
rodiní otevírá dveře pro přijetí odměny od toho, kdo je skrytostí dobrodiní poctěn 
– od nebeského Otce. „Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu, 
s vědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu 
sloužíte.“ (Ko 3,23)

Marek � těra (Zlín)



90

 čtvrtek – 23. dubna

Okázalé modlitby nejsou Bohu milé

A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, 
aby byli lidem na očích; amen pravím vám, už mají svou odměnu. (Matouš 6,5)

Slovo pokrytec je staroslovanská nápodoba řeckého hypokrites. Původně šlo o ozna-
čení herce v divadle, jehož obličej byl pokryt maskou. Před diváky to byl někdo jiný 
než v reálném životě. Tohoto označení se proto začalo používat i mimo kontext diva-
dla. Šlo o označení pro ty, kdo před lidmi usilují být vnímáni určitým způsobem, který 
však nekoresponduje s realitou. Ježíš hovoří o modlitebnících, kteří se velmi rádi mod-
lí na frekventovaných veřejných místech. Dělají to proto, aby byli lidem na očích – aby 
měli dostatek diváků (posluchačů) a vzbudili u nich dojem, že jsou zbožní. Jde však 
o zbožnost hranou, protože o Boha jim příliš nešlo. Sloužil pouze jako nástroj k hle-
dání jejich vlastní slávy. 

Do kontrastu s modlitbou „v synagogách a na nárožích“ staví Ježíš modlitbu za 
zavřenými dveřmi pokojíku. Bylo by ale nepochopením Ježíše učinit závěr, že bohuli-
bá modlitba je ta, která má správné vnější propriety (pokojík, zavřené dveře). Nejde 
tu o kontrast nároží a pokojíku. Otázkou je co modlitebníka na dané místo přivedlo. 
Skutečný kontrast je mezi modlitbou pokryteckou (pro lidského diváka) a upřímnou 
(pro skrytého Boha). Ježíš nenapadá veřejnou modlitbu, ale neupřímnost toho, kdo 
používá modlitbu k vyvýšení sebe sama před lidmi. 

Ten, kdo se modlí, aby byl lidem na očích, tedy tak, aby svou modlitbou formoval 
smýšlení lidí o sobě samém, je odměněn ve sféře mezilidských vztahů, ve sféře těla. 
Dostane se mu chvály a uznání od těch, které úspěšně oklamal. Jeho modlitba ale 
nemá žádný duchovní dopad. Není to modlitba v Duchu. Bůh, který je Duch, Bůh, 
který zůstává skryt, je „mimo hru“. Když se však modlíš, ať už v soukromí, nebo ve-
řejně a tvá modlitba je upřímnou komunikací s Bohem, můžeš očekávat, že tvůj Otec, 
který vidí, co je skryto, ti odplatí. Budou se dít věci, které umožňuje jedině opravdová 
modlitba. 

Marek � těra (Zlín)

 pátek – 24. dubna

Podmíněné Boží odpuštění

Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec; jestliže 
však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení. (Matouš 6,14–15) 

Podíváme-li se na otázku Božího odpuštění v širším kontextu Božího slova, může-
me rozlišit Boží odpuštění k ospravedlnění a Boží odpouštění k posvěcení. Modlitba 
Páně, na níž citovaný text navazuje, je modlitbou Božích dětí, tedy těch, jimž bylo 
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odpuštěno, neboť Ježíš zaplatil jejich dluhy. Bůh však své děti vychovává (posvěcuje), 
a proto přichází varování před důsledky neodpuštění lidem: ani váš Otec vám neodpustí 
vaše přestoupení. 

Ježíš neříká, že Boží odpuštění je třeba si zasloužit. Ježíš očekává, že lidé, kterým 
bylo odpuštěno, budou odpouštět. Boží děti musí dorůstat do podoby Otce. Otec nám 
odpustil více, než kdy budeme muset my sami odpustit. Očekává, že jeho odpuště-
ní pro nás bude trvalým pramenem odpouštění druhým. Když odmítáme odpustit, 
vnášíme do poměrů Božího království něco, co je s nimi neslučitelné. (Mrázek) Otec musí 
jednat. 

Když Boží dítě odmítá odpustit, Bůh mu dá zakusit důsledky takového hříchu. 
Nevyznaný a tedy neodpuštěný hřích narušuje obecenství věřícího s Bohem, což se 
projevuje např. nevyslyšením modliteb. Bůh neodpouští ne proto, že by nebyl ocho-
ten odpustit, ale protože nezbytnou podmínkou Božího odpuštění je pokání. Tam, 
kde pokání není, usiluje Bůh o usvědčení z hříchu. Duch svatý nás vede k tomu, aby-
chom neodpuštění vyznali, a dává nám sílu k odpuštění. Je-li odstraněna překážka 
Božího odpuštění, Bůh rád odpustí. Neodpustil právě proto, aby nám mohlo být 
odpuštěno. 

Co to znamená odpustit lidem? Ježíš žádá odpuštění, které se má odehrát při 
nás (v našem srdci), a to bez ohledu na to, co činí ten, kdo se proti nám provinil. Jde 
o odmítnutí pomsty, odmítnutí zahořklosti, odmítnutí touhy po potrestání viníka. Jde 
o ochotu začít pracovat na obnově vztahu důvěry. Jde o odpuštění nepodmíněné. Kdo 
odpouští, nežádá, aby přestupník zaplatil, ale sám přijme způsobenou újmu. 

Na odpuštění musí v případě hříchu navázat úsilí o nápravu hřešícího. Máme od-
pustit, a tak se připravit k „mluvení pravdy v lásce“, jehož cílem je pokání a tedy i plná 
obnova narušeného vztahu. Ať nám Bůh dává milost být společenstvím vzájemného 
odpouštění si a také společenstvím obnovených vztahů. 

Marek � těra (Zlín)

 sobota – 25. dubna

Majetek se nesmí stát pánem

Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, 
k jednomu se přidá a druhým potom pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. 
(Matouš 6,24)

Jedním z bohů, který usiluje o vládu v životě člověka, je mamon. Uctívání mamonu je 
možná nejrozšířenějším náboženstvím, a proto také náboženstvím mnohých, kteří by 
chtěli následovat Ježíše Krista. Ježíš všem potenciálním následovníkům sděluje, že je 
pánem, který vyžaduje výlučnou oddanost. Jinak to ani nejde. Má-li člověk dva pány, 
dříve či později dojde ke konfl iktu loajalit a jeden z pánů dostane přednost před dru-
hým. Být otrokem Božím a současně otrokem mamonu proto není možné. Ve chvíli, 
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kdy Bůh kvůli střetu se svým konkurentem uslyší „musíš počkat, tohle neudělám“, 
přestává být pánem. 

Mamon je krutý bůh. Nedopřává člověku pokoj. Stále jej žene k přinášení dalších 
a dalších obětí. Nikdy nemá dost. Vysává z člověka jeho čas a energii. Rozbíjí manžel-
ství a rodiny. Přivádí člověka k zoufalství a depresím. Jak je tedy možné, že má tolik 
uctívačů? Je velmi lstivý. Zkáza, kterou přináší, má krásný a přitažlivý obal. Slibuje 
člověku, který se mu oddá, život, po kterém touží. Právě jsem se dozvěděl, že jedna 
známá skončila na psychiatrii kvůli sebevražedným tendencím, neboť nemá na to, 
aby splácela sen, který jí mamon slíbil. 

Mamon se stále vtírá. Pořád něco nabízí a nabídku stále inovuje. Není možné před 
ním utéct. Je nutné naučit se říkat mu „ne“. Je nezbytné držet jej na řetězu – pod kont-
rolou. Jak toho docílit? Jedině tím, že pánem, kterého miluješ, bude Bůh. To znamená, 
že budeš poslouchat jeho instrukce pro nakládání s majetkem. Buď spokojen s tím, co 
máš. Buď bohatý v dobrých skutcích, štědrý a sdílný. Co ti Bůh svěřuje, nehromaď do 
sýpek, ale investuj do Božího království. Pak zakusíš svobodu těch, jejichž srdce patří 
Bohu a jejichž poklad je v nebi. 

Marek � těra (Zlín)

 neděle – 26. dubna

Opravdové lidské potřeby Bůh naplní bez lidské ustaranosti

Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. 
(Matouš 6,33)

Citované zaslíbení nacházíme v oddílu, který varuje před zatížeností srdce starost-
mi o živobytí. Ježíš má pro své následovníky jiný plán. Je to plán založený na důvěře 
v Boha, který je nám nebeským Otcem, cení si nás a zná naše potřeby. Nabízí život 
bez starostí, kterými je míněn stav znepokojení a úzkosti způsobený tím, že člověk 
vkládá důvěru ve věci, které jsou nejisté, proměnlivé. Naproti tomu starostlivá péče 
nebeského Otce je konstantou nabízející skutečný pokoj. 

Jeho plán pro náš život zní následovně: starej se o věci, které mají věčnou hodnotu, 
a já se postarám o ty časné. Přestaň se shánět po materiálním zajištění, tak jak to dělají 
lidé bez Boha, a začni se shánět po Božím království a jeho spravedlnosti. Usilovně 
hledej Boha, jeho vládu a jeho vůli pro svůj život a začnou se dít věci. Všechno ostatní 
ti bude přidáno!

Budeš obdařen bohatstvím zbožnosti, která se spokojí s tím, co má. Budeš proží-
vat, že v Kristu, který ti dává sílu, můžeš být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. 
Budeš zakoušet, že Bůh je nesmírně vynalézavý v tom, jak uspokojit tvé legitimní po-
třeby. Budeš žít dobrodružný život charakterizovaný vnitřní svobodou a spokojenos-
tí. Starost o zítřek se již nezmocní tvého srdce. 

Tento úžasný život se nabízí všem, kdo nejen věří, že Bůh je, ale také, že odplácí 
těm, kdo ho usilovně hledají. (Žd 11,6) Je to plán založený na důvěrném každodenním 
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vztahu s osobním Bohem, který se postará dnes o potřeby dnešní a zítra o ty zítřejší. Je 
to právě tento důvěrný vztah s Ním, co nás osvobozuje k omezování časné spotřeby, 
ke zmenšování časných zásob a k investicím do Božího království. Nepromarněme 
Boží nabídku pro svou malověrnost!

Marek � těra (Zlín)

18. týden

 pondělí – 27. dubna

Rozdílný metr na jiné a na sebe 

Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? 
(Matouš 7,3)

Zřejmý nepoměr mezi třískou a trámem odhaluje neúměrnost toho, jak přirozený člo-
věk vidí sám sebe a jak vidí druhé. Jsme lidmi dvojího měřítka. Jedno platí pro nás 
a to druhé pro ostatní. Ospravedlňujeme a omlouváme své vlastní nedostatky, ale vůči 
druhým takto shovívaví nejsme. Výsledky sebezkoumání falšujeme ve svůj prospěch, 
zatímco výsledky zkoumání druhých falšujeme v jejich neprospěch. Věříme svým 
vlastním argumentům a necháváme se oklamat svými vlastními výmluvami. 

Pokud si této tendence nebudeme vědomi a pokud jí dáme volný průchod, bude-
me vynášet mylný soud jak o sobě, tak také o druhých. Budeme slepí vůči vlastnímu 
hříchu, zatímco hřích druhých budeme zveličovat. Zaslepená pýcha pak přinese horli-
vou snahu slepého chirurga vykonat operaci na oku bratra či sestry. Taková snaha ne-
může přinést nic dobrého. Je to snaha člověka, který slabosti, chyby a hříchy druhých 
zneužívá k vlastnímu vyvýšení. 

Ježíš má jiný plán: nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl 
vyjmout třísku z oka svého bratra. Chceš-li skutečně pomoci bratrovi či sestře, jejichž 
duchovní život je ohrožován „cizím tělesem“, musíš nejprve uvidět sám sebe jako 
omilostněného hříšníka, kterému bylo mnoho odpuštěno. Musíš se uvidět jako hříš-
ník, který možná aktuálně selhává v jiné oblasti, ale není imunní ani vůči pokušení, 
kterému podlehl jeho bratr. 

Teprve tehdy, když opustíme křeslo soudce a vrátíme se na lavici obžalovaných 
a omilostněných, budeme moci účinně nabídnout tak delikátní zákrok jako je vyjmutí 
třísky z oka svého bratra – napomenutí ke svatosti. Duchovní pýcha společenství ničí. 
Duchovní pokora a bratrská solidarita je budují. Buďme těmi, kdo neboří, ale staví. 

Marek � těra (Zlín)
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 úterý – 28. dubna

Zaslíbení vytrvalým modlitbám

Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, 
kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. (Matouš 7,7–8)

Jak úžasné zaslíbení! Naše modlitby budou vyslyšeny! Stačí jen prosit, hledat a tlouci. 
Stačí jen přijít za Bohem a v plné závislosti na něm žádat. Stačí jen usilovně a upřímně 
toužit po jeho dobrých darech. Stačí jen nevzdávat se, být neodbytný a rozhodný. Je 
to zaslíbení pro každé Boží dítě bez výjimky. Náš Otec v nebi, který je na rozdíl od 
pozemských otců dobrý, jistě dá dobré dary těm, kdo ho prosí. 

Proč ona potřeba vytrvalosti? Proč nestačí jen jednou říci, co potřebujeme? Zdrá-
há se náš Otec dát dobré svým dětem? Dostáváme se k samotné podstatě modlitby. 
Nemodlíme se proto, aby Bůh byl informován nebo přemlouván. Modlíme se proto, 
abychom byli připraveni přijmout. Modlitbou nezískáváme Boha na svou stranu. Vy-
trvalou modlitbou se přesouváme na stranu Boží. 

Nejde tu o prázdné, bezmyšlenkovité opakování. Nejde tu o množství slov. Takové 
modlení Ježíš označil za pohanské. (6,7) Jde o upřímné hledání Boha, jeho králov-
ství a spravedlnosti. Jde o rozhovor, v němž, slovy Martina Luthera, „poučujeme víc 
sebe než jeho“. Nemodlíme se, abychom přesvědčili Boha, ale abychom se nechali 
přesvědčit. Modlitba nás vychovává, v modlitbě budujeme vztah s naším nebeským 
Otcem. 

Jakou modlitbu měl Ježíš na mysli? Primárně tu, která vychází z tužeb naší nové při-
rozenosti. Jak se dozvídáme z paralelního výroku Lukášova evangelia, tím nejlepším 
darem nebeského Otce je Duch svatý a jeho působení v našich životech. (Lk 11,13) 
Spravedlnost srdce, o které Ježíš mluví v Kázání na hoře, totiž není výsledkem lidské-
ho snažení, ale darem Božím pro každého, kdo po ní upřímně a vytrvale touží. Kéž nás 
Ježíšovo zaslíbení povzbudí k vytrvalým modlitbám za plnost Ducha svatého v našich 
životech. Otec nám chce dát ještě tolik dobrého!

Marek � těra (Zlín)

 středa – 29. dubna

Zlaté pravidlo jednání 

Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci. 
(Matouš 7,12)

Ústřední část Kázání na hoře, která začala zmínkou o naplnění Zákona a Proroků 
(5,17), se uzavírá pravidlem, které celý Zákon i Proroky shrnuje. V historii svého vý-
kladu bylo označeno jako „zlaté“. Je jakýmsi shrnutím spravedlnosti království, kte-
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rou Ježíš kázal. Je to spravedlnost, která nespočívá v dodržování pravidel, ale v aktivní 
lásce vůči druhému. 

Již mnozí před Ježíšem vyřkli obdobnou mravní zásadu. Většinou však zaznívala 
ve své negativní formě: nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali tobě. Tak se o ní 
vyjadřuje i apoštol Pavel: „Láska neudělá bližnímu nic zlého.“ (Ř 13,10) Není důvod ta-
kovou formulaci jakkoliv snižovat, nicméně Ježíšovo „jednej s lidmi tak, jak bys chtěl, 
aby jednali s tebou“ nelze naplnit pouze tím, že nebudu druhým ubližovat. 

Ježíš nás vyzývá, abychom zmocněni Duchem byli těmi, kdo vytvářejí novou sku-
tečnost. Bez ohledu na to, jak lidé jednají s námi, máme být těmi, kdo jednají v lásce 
a vnášejí tak do situace Boží působení – šíří Boží království. Důvodem poslušnosti 
Zlatého pravidla tedy není vypočítavá úvaha typu „laskavost k druhému se vyplatí“, 
ale zjevená Boží vůle: miluj bližního svého jako sám sebe. V tom je shrnut celý zákon. 
(Ga 5,14) 

I sebeláska však může být pokřivená hříchem. Proto Zlaté pravidlo nikdy nesmí 
být odděleno od „největšího a prvního přikázání“: Miluj Hospodina, Boha svého. Je to 
on, kdo nás učí, jak milovat druhé. Je velmi praktické a dobré, představit si sebe sama 
v kůži druhého a ptát se „Jak bych si přál, aby v téže situaci bylo jednáno se mnou?“. 
Ale je ještě lepší umět současně odpovědět na otázku „Jak by v dané situaci se mnou 
jednal Ježíš?“. Teprve když vidíme situaci z perspektivy druhého a z perspektivy Boží-
ho slova, můžeme se stát prostředníky Božího působení na zemi. 

Marek � těra (Zlín)

 čtvrtek – 30. dubna

Dvě brány, dvě cesty, dva cíle

Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho 
je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji 
nalézá. (Matouš 7,13–14)

Ježíše není možné jen slyšet. Je třeba se rozhodnout, co s jeho slovem udělám. Ježíš 
v závěru horského kázání opakovaně zve k rozhodnutí. Vejděte těsnou branou. Vstup 
do království je možný jedině skrze Ježíše. Před touto „branou“ je třeba složit všechna 
zavazadla – všechny své zásluhy, vlastní spravedlnost, pýchu, trůn vlastního já. Je tře-
ba se v pokání a víře podřídit Kristově vládě. 

Těsná brána pokračuje úzkou cestou. Je to cesta, kterou jako první prošel Ježíš 
a odstranil z ní překážky, které byly nad lidské síly. Je to cesta za ním, cesta následová-
ní. Je to cesta napodobování jeho života, cesta dorůstání zralého lidství, jehož měřít-
kem je Kristus. Je to cesta, na které se běží a zápasí, cesta námahy, disciplíny, bdělosti. 
Je to cesta vysokých cílů a mnohého protivenství. Je to cesta života. Být na ní znamená 
být v obecenství s Bohem a zakoušet věčný život. Dojít po ní do cíle znamená navěky 
vstoupit do požehnání Boží přítomnosti a slávy. 



96

Prostorná brána vede na širokou cestu. Jsou na ní masy. Stačí plout s davem. Je 
vydlážděna názorovou a morální pluralitou a tolerancí. Ďábel, svět a tělo jsou na ní 
spolupracovníky. Jediným úkolem na této cestě je vyhovovat svým vlastním předsta-
vám, touhám a žádostem – dělat si co chci. Je to cesta nejmenšího odporu. Jejím cílem 
je však věčná záhuba daleko od Pána a slávy jeho moci. (2Te 1,9) 

Na světě prý jsou 2 miliardy křesťanů. Kolik z nich jde úzkou cestou? A co já? 
Po které cestě kráčím? Ke spáse nestačí vzpomínat na minulou zkušenost, kdy jsem 
prošel těsnou branou. Je nezbytné pokračovat úzkou cestou a dojít do cíle. Koho ná-
sleduji? Kdo vede můj život? Koho poslouchám? Dát se vést tím, co sám chci, znamená 
smrt, dát se vést Duchem je život. (Ř 8,6) 

Marek � těra (Zlín)

 pátek – 1. května

Ovoce prozrazuje pravou identitu

Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví 
vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? 
(Matouš 7,15–16)

Historie Božího lidu staré smlouvy je protkána působením falešných proroků. Neji-
nak tomu bude i v právě vznikajícím společenství následovníků Ježíše Krista. Dokla-
dem toho nám jsou jak epištoly, tak i pozdější církevní historie. Judova výzva „zápasit 
o víru, jednou provždy odevzdanou Božímu lidu“ (Ju 3) je stále relevantní. 

Nebezpečí falešného učení spočívá především v klamavosti jeho obalu. Ježíš mluví 
o dravých vlcích v rouše beránčím. Převlek je takřka dokonalý – plná ústa Boha, Bible, 
často i navenek morální život. Navíc jde většinou o pokrytce, jejichž herecký výkon je 
velmi důvěryhodný, neboť jsou sami přesvědčeni, že slouží Bohu. 

Jejich faleš může spočívat více v tom, co neříkají, než v tom, co říkají. „Těžkou ránu 
dcery mého lidu léčí lehkovážnými slovy: ,Pokoj, pokoj!‘ Ale žádný pokoj není.“ (Jr 8,11) 
Nekáží nic, co by mohlo přirozeného člověka znepokojit. Nekáží Boží svatost, hněv 
a soud. Nekáží o otroctví hříchu, o pokání a sebezapření. Z biblického „Bůh je láska“ 
se stává „láska je bůh“. Milost je proměněna v nezřízenost. Oběť – slabá ovce, tělesný 
křesťan slyšící na kázání „široké cesty“, se vždycky najde. 

Mějte se před nimi na pozoru! Ale jak být ve střehu? Zkoumejte ovoce. Špatný 
strom nemůže nést dobré ovoce. To, co je schováno pod rouchem, nakonec vyjde 
najevo. Pokud jde o charakter, je při nich ovoce Ducha svatého? Káží celé evange-
lium? Jaký je dopad jejich vlivu na církev? Dle Williama Barclayho je učení falešné, 
pokud produkuje náboženství dodržování vnějších forem, náboženství zákazů, nábo-
ženství arogantní a separatistické, náboženství snadné, náboženství izolující věřícího 
od světa. 

Střezte se lživých proroků. To není výzva k honu na čarodějnice, ale výzva k ostraži-
tosti, která začíná u mě samého. Nesu ovoce Ducha svatého – ovoce pokání, nového 
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narození, ovoce Kristova charakteru? Jsem v církvi a sloužím Kristu, protože miluji 
Krista a jeho lid, nebo protože mi to přináší prospěch, ať už má jakoukoliv podobu? 

Marek � těra (Zlín)

 sobota – 2. května

Poslušnost je důležitější než zázraky činěné v Božím jménu

Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli 
mého Otce v nebesích. (Matouš 7,21)

Ježíš pokračuje v sérii varování, jejichž cílem je podnítit správnou reakci na jeho slova. 
Staví do kontrastu ty, kteří se ho dovolávají jako Pána, s těmi, kdo činí vůli jeho Otce 
v nebi. Pouze ti, kdo konají, co Ježíš říká (vůli Otce), vejdou do království. Svůj výrok 
rozvádí a vysvětluje na příkladu „mnohých“, kteří se budou v den soudu dovolávat 
nejen pravověrného vyznání (resp. přijetí Kristovy autority), ale také charismatické 
služby v jeho jménu – prorokování, vymítání zlých duchů a konání mocných činů. 

Z úst soudce, který je nám zde představen jako Ježíš, zaznívá na jejich adresu ná-
sledující prohlášení: „Nikdy jsem vás neznal.“ Jde o slova jednoznačného odmítnutí 
jejich nároku. Ježíš se jich zříká. Nezná se k nim, přestože konali „v jeho jménu“. Svůj 
verdikt zdůvodňuje slovy žalmisty: „jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.“ Vstup 
do království bude těmto „služebníkům“ odepřen, protože žili v hříchu, v rozporu 
s vůlí Otce v nebesích.

Činnosti odsouzených „služebníků“ Krista chyběl potřebný základ. Tímto zákla-
dem je „slyšet a plnit“. Konání vůle Otce, konání toho, co Ježíš říká, není nahraditelné 
ani vyznáním „Pane“, ani konáním skutků v jeho jménu, jakkoliv působivé se jeví. 
Připomeňme si Pavlovu korintskou korespondenci, ve které vidíme fascinaci duchov-
ními dary a současně mnohou nepravost. Bez lásky, bez poslušnosti Otcovy vůle, kte-
rá vyžaduje milovat Boha a bližního, není „ničím“ ani ten, kdo vírou hory přenáší. 
(1K 13,2) 

Z Ježíšových slov vyplývá, že v den soudu nastanou mnohá překvapení. Každý 
z nás se bude muset postavit před Boha soudce. Nikdo z nás nechce být překvapen 
jeho verdiktem. Proto se musíme včas ptát, zda jsme činiteli Ježíšova slova. Dorůstá-
me do jeho podoby, a to nejen v rovině vnější konformity, ale také proměny srdce? 
Kéž slova Ježíšova varování odhalí každou faleš, přetvářku a neupřímnost v našem 
vztahu s ním. 

Marek � těra (Zlín)
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 neděle – 3. května

Znát Boží slovo a neplnit ho je bláznovstvím

Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který 
postavil svůj dům na písku. (Matouš 7,26)

Proč by někdo stavěl na písku? Zaprvé, je to snadné. Lukáš píše, že moudrý stavi-
tel musel kopat a hloubit, než položil základy na skálu (L 6,48). Bláznivý stavitel 
chce dům, který vypadá stejně jako dům moudrého stavitele, ale nechce se namá-
hat se základy. Zadruhé, bláznivý stavitel podlehl sebeklamu. Úspěšně si namluvil, 
že jeho stavba vydrží, obstojí. Jeho bláznovství je odhaleno ve chvíli, kdy je stavba 
vyzkoušena v extrémních klimatických podmínkách. Jeho dům padl, a jeho pád byl 
veliký. (v. 27)

Kdo Ježíšova slova pouze slyší, ale neplní je, staví svůj život stejným způsobem 
jako bláznivý stavitel svůj dům. Chtěl by snadné křesťanství, které nevyžaduje žádné 
úsilí o propojení stavby se skálou. Chce to, co Ježíš nabízí, ale nechce Ježíše jako Pána 
a Boha jako vychovávajícího Otce. Domnívá se, že slyšet a intelektuálně souhlasit („vě-
řit“) mu zajistí jistotu pro zkoušku, která přijde v „onen den“. Ježíš jeho domněnku 
vyvrací. Je hodná blázna, který chodí k lékaři, a přitom není ochoten jednat dle jeho 
pokynů. 

Moudrý stavitel ví, že musí propojit svou stavbu s pevným základem. 	 , kdo nejen 
slyší, ale také plní, jedním slovem poslouchají Ježíše, propojují svůj život s neotřesi-
telným základem, kterým je Kristus. Být činitelem Ježíšova slova znamená nechat je 
na sebe bez výhrad dopadnout, poznat svou hříšnost a nehodnost, toužit po sprave-
dlnosti Kázání na hoře, po čistém srdci a radovat se z požehnání konání vůle Otce 
v nebesích. 

V době, kdy se konzumní křesťanství stává akceptovanou normou a církev se plní 
lidmi, u nichž vidíme minimální proměnu života, je třeba se ptát: Je mé křesťanství jen 
povrchní, nebo jde do hloubky? Stavíme pevné základy, nebo jen spoléháme na faleš-
né bezpečí střechy nad hlavou? Ježíšův učedník Jakub nám pomáhá dát si pravdivou 
odpověď: „Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami 
sebe!“ (Jk 1,22)

Marek � těra (Zlín)
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19. týden

 pondělí – 4. května

Zaslíbení spravedlivým, varování svévolníkům

Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)

První žalm je nádherným úvodem do celé knihy chval a proseb směrovaných k Bohu 
v každičké situaci, ve které se autoři nacházeli. Celý žalm udává jasný kontrast mezi 
spravedlivými a mezi svévolníky či ničemy. Oba dva chtějí být v životě šťastnými, ale 
jen jednomu se toho doopravdy dostane. Hospodinovou vůlí je, abychom byli šťastný-
mi, ale v pravém slova smyslu. A první polovina veršů nám ukazuje, odkud to oprav-
dové štěstí přichází – nespočívá v hledání moudrosti u sebe samých, v trávení času 
s ničemy a natahování se po zdánlivých potěšeních, nýbrž v milování Hospodinova 
zákona.

Písmo je mocným a účinným nástrojem našeho Pána. Pokud nad ním budeme pře-
mýšlet, pokud dovolíme, aby nás skrze ně Bůh proměňoval, bude to k našemu užitku. 
Jen pohleďme na to, jaké vyhlídky mají ti, kteří si cestu po boku Boha a Jeho slova 
vybírají!

V životě často vidíme nespravedlivé a bezbožné, jak se jim daří, a do našich myslí 
se vkrádají otázky, kde je Boží spravedlnost. Jednoho dne však Bůh mezi takovými 
udělá rozdíl. Pavel ve 2. Korintským 5,10 píše, že jednou se všichni ukážeme před 
Pánem. Každý člověk bude souzen, vždyť Bohu není nic skryto! 

Když jsme se obrátili ke Kristu, Bůh se na nás dívá jako na spravedlivé. Jak nád-
herná představa to je, že jsme unikli prokletí hříchu! Život je plný voleb, pokud jsme 
Kristovi, již se můžeme rozhodnout žít spravedlivě. Když zvážíme, jaká radost z toho 
plyne, určitě to za to stojí! Rozhodneš se i ty být jako strom zasazený u vody, vydáva-
jící mnohé ovoce?

Tomáš Ilgner (Brno)

 úterý – 5. května 

Výzva nejen pro krále 

Nuže, králové, mějte rozum, dejte na výstrahu, soudcové země! Služte Hospodinu s bázní 
a jásejte s chvěním. (Žalm 2,10–11)

Přestože většina evropských států má dnes ve své ústavě zakotven status parlament-
ní demokracie, nejsou ani dnes výjimkou země, kde je státním zřízením monarchie 
a jejichž hlavou je král či královna. Ve starozákonních dobách bylo království naopak 
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téměř výlučnou formou státního zřízení. Judští a izraelští vladaři pak měli kromě spra-
vování země především sloužit Hospodinu, v Jehož jménu byli pomazáni. I český král 
a římský císař Karel IV. bohabojně začíná svůj Zákoník slovy, že nejvyšším Panovní-
kem je „všeho světa stvořitel a správce, nejvyšší spomocník, jeden Buoh“. (Majestas 
Carolina)

Ve 2. Žalmu se autor obrací právě na krále, zejména na ty, kteří sešli z Hospodi-
nových cest. Vyzývá je k tomu, aby činili pokání, aby vládli moudře a „měli rozum“. 
(v. 10) Jinými slovy, poslední tři verše Žalmu 2 přinášejí naléhavou výzvu vzbouřen-
cům, aby se bezpodmínečně podřídili Bohu a jeho Mesiáši: „Nuže, králové, mějte ro-
zum, dejte na výstrahu, soudcové země! Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním. Líbejte 
syna, ať se nerozhněvá, ať na cestě nezhynete, jestliže jen málo vzplane hněvem. Blaze všem, 
kteří se k němu utíkají!“ (v. 10–12)

Tento apel platí samozřejmě i pro nás. Jsme královské kněžstvo, ale máme být na 
prvním místě služebníky. To, co je dobré pro panovníka, musí být tím spíš dobré i pro 
nás. Vždyť i sám Ježíš, Král králů, umývá nohy svým učedníkům a prokazuje jim tak 
službu jako poslední z posledních. Být rozumný tedy znamená sloužit Hospodinu 
a žít v bázni Boží. (v. 10–11) Podobně mluví i apoštol Pavel: „A tak, moji milí, jako 
jste vždycky byli poslušní – nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé 
nepřítomnosti – s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení.“ (Fp 2,12)

Martin Adam (Brno) 

 středa – 6. května

V nebezpečí je Hospodin štítem svým věrným 

Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu. (Žalm 3,4)

Doba se mění, ale problémy zůstávají, jen možná mění svoji podobu. Jak mnoho je 
našich protivníků – problémů, které na nás útočí. David psal tento žalm, když utíkal 
před svým synem. Hrozilo mu, že přijde o království a možná i o život. Nejhůře nese-
me nepochopení a zradu ve vlastní rodině. Do naší mysli i srdce se vkrádá nejistota, 
neklid a napětí, takže nemůžeme ani pokojně spát. Nejhorší je, že někteří nás kritizují 
za naše duchovní selhání. Někteří dokonce zpochybňují i náš duchovní život. Někdy 
i naši spolubratři nemusí být pro nás vzpruhou a povzbuzením ve víře. Důsledkem 
bývá sklíčenost a deprese.

Jak na to reagoval David? Uzavřel se do sebe a přestal komunikovat? Svěsil hlavu, 
rezignoval? Zahořkl vůči lidem i Bohu? Utekl do práce nebo snad odešel od Pána 
Boha? David říká: „Pozvedám hlas k Hospodinu, a on ze své svaté hory mi už odpovídá“, 
a ve víře vyznává: „Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi zvedáš 
hlavu.“ David se v nebezpečí modlí a očekává na Boha. Důvěřuje mu, že na něj nena-
loží víc, než unese, a to vše vede k tomu, že mu Bůh „pozvedá hlavu“. Neznamená 
to ovšem, že Bůh hned vyřeší všechny problémy. Koneckonců „skrze mnohá soužení 
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musíme vejít do Božího království“. Bůh ale pozvedne naši hlavu – a my jsme povzbu-
zeni a posíleni. Někdy se nezmění situace, ale je uzdraven náš postoj k ní. Jindy Bůh 
jedná rozhodně a dojde k radikální změně situace. 

Jestliže jsme uprostřed nebezpečí a nepřátelství, můžeme buď svěsit hlavu, anebo 
hlasitě volat k Hospodinu. Důsledkem důvěrného spočinutí v Pánu Ježíši Kristu je 
potom i to, že můžeme uprostřed nebezpečí pokojně ulehnout a usnout – a také se 
probudit. (Ž 3,6)

Pavel Smilek sen. (Brno)

 čtvrtek – 7. května 

Radost, kterou nezná svět

Dáváš do mého srdce větší radost, než když mají mnoho obilí i vína! (Žalm 4,8; ČSP)

Po návratu z olympiády v Soči navštívila Martina Sáblíková olympijské studio v Praze 
na Letné a potěšila fanoušky svou přítomností. Všichni se radovali. Já u televize taky. 
Martině fandím a vím, že její vítězství bylo těžce vydřené. Při odchodu z Letné měla 
Martina rozhovor pro televizi. Ukončila ho větou: „Však to děláme pro lidi.“ V tu chvíli 
mě jí bylo opravdu líto. Stát na vrcholu slávy a zároveň stát na tak nejistém základu, 
jako je obliba davu, to jí opravdu nezávidím. Martina se v tu chvíli radovala a diváci 
společně s ní. Ale stačí někde jedna, dvě sekundy, a už může být všechno jinak. Nejen 
na sportovišti, ale i v očích vrtkavé veřejnosti.

Přemýšlel jsem o tom, jaký je to rozdíl žít pro radost Pánu Bohu. Můžeme se rado-
vat jen v případě úspěchu? V případě hojné úrody, prémií v práci, dokončeného studia, 
anebo třeba úspěšně zvládnutého křesťanského projektu? – Co když nejsme zrovna 
na vrcholu? Co udělá Pán Bůh? Odvrátí se od nás a dolomí nalomenou třtinu? 

S Bohem je to rozhodně o něčem jiném než o aktuální oblibě nebo vrtkavých emo-
cích. Každý obrácený křesťan může na sebe vztáhnout slova: „Nikdy tě neopustím a ni-
kdy se tě nezřeknu.“ Autor čtvrtého žalmu píše o tíživých okolnostech. O tísni a o bez-
božnosti lidí, kteří jsou kolem něj. Ale zároveň si je jistý Boží věrností i vyslyšením 
modliteb, které k Bohu volá. V sedmém verši popisuje zmatenost hodnot, kterou spo-
lečnost prožívá. Jako by to psal dnes. Existuje vůbec nějaká pevná hodnota? Nějaký 
spolehlivý Bůh? Může nám vůbec někdo ukázat cestu? 

Žalmista ukazuje východisko ve druhé polovině sedmého verše. Obrácení se 
k Hospodinu, který může nad námi pozdvihnout jas své tváře. On je záchytný bod, 
který je naprosto pevný a neměnný. Bůh nás miluje neustále. To je důvod k mnohem 
větší radosti, než mívají lidé i z těch nejhojnějších žní a vinobraní. A to je také důvod, 
proč ani apoštolu Pavlovi není zatěžko psát nám, křesťanům, stále totéž: „Radujte se 
v Pánu.“

Zdenek Pokorný (Brno) 
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 pátek – 8. května 

Milující Boha mají důvody k Jeho oslavě

Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají; věčně budou plesat, když je budeš chránit, jáso-
tem tě budou oslavovat ti, kdo milují tvé jméno. (Žalm 5,12)

Kolikrát jsme již v životě vstávali do dne, v kterém jsme očekávali něco těžkého, sví-
ravého, něco, co se na první pohled jevilo nad naše síly. Mohou to být naše rodinné 
problémy, neshoda s dorůstajícími dětmi, chybějící fi nance, ztráta zaměstnání, nepři-
měřené nároky nadřízených, neúnosné tlaky v podnikání, zdravotní problémy a dal-
ší věci, které mají jedno společné: ochromují naši mysl, často i naši akceschopnost 
a poutají naši pozornost.

Na krále Davida také doléhaly těžkosti. Říká: „Hospodine, přej sluchu mým slovům, 
měj porozumění pro mou zneklidněnou mysl. Pozornost mi věnuj, když o pomoc volám, 
můj Králi můj Bože, vždyť se modlím k tobě! Hospodine, ty můj hlas uslyšíš zrána, ráno ti 
připravím oběť a budu čekat.“ (Ž 5,2–4) David nám ukazuje, kam zaměřit svoji pozor-
nost, když musíme čelit těžkým okolnostem. Říká „Hospodine, přej sluchu mým slo-
vům.“ Ano, Hospodin je to nejlepší místo, kam můžeme upřít svoji pozornost. David 
před Hospodinem nic nezakrývá – ani nemůže. Přiznává, že má zneklidněnou mysl, 
nehraje si na žádného hrdinu. Ani my si nemusíme hrát na superkřesťany, kteří pře-
ce nemají problémy, případně musí být vždy nad věcí. Můžeme k Bohu přistupovat 
právě v takovém rozpoložení, v jakém jsme. Můžeme k němu volat, můžeme mu vylít 
srdce se všemi našimi starostmi a těžkostmi. A můžeme mít stejnou jistotu jako David, 
že On nás uslyší. Není to úžasné? Náš Bůh je zdrojem pokoje. Sice nevíme, jak Bůh 
vyřeší naše problémy, ale víme, že jsme v jeho ruce. Víme, že nikdy nedopustí žádnou 
zkoušku, která je nad naše síly, a navíc vždy má připravené východisko. S tímto vě-
domím smíme společně s Davidem volat k Bohu: „Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě 
utíkají; věčně budou plesat, když je budeš chránit, jásotem tě budou oslavovat ti, kdo milují 
tvé jméno.“ 

V dnešní den si připomínáme konec 2. světové války. Bylo to šest let utrpení pro 
miliony lidí. I dnes žijí lidé po celém světě uprostřed různých ozbrojených konfl iktů. 
Modleme se za ně, aby uprostřed trápení a bolestí mohli nacházet útočiště, pokoj i ra-
dost v náručí našeho Spasitele Pána Ježíše Krista. 

Marek Žitný (Brno) 
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 sobota – 9. května

Pokání je cesta dál

Hospodine, nekárej mě ve svém hněvu, ve své zlobě mě nekázni! (Žalm 6,2; ČSP)

Toto je žalm pokání. Nevíme, co bylo příčinou k jeho napsání. Víme ale, jak se žalmis-
ta cítil. Musel prožívat velmi těžké období. Cítil se zemdlený, naprosto vysílený („jsem 
vyčerpán svým vzdycháním, slzami svou postel rozmočím“, v. 7), plný strachu a bolestí 
(„mé kosti se třesou“, v. 3), jeho duše byla velmi vyděšená (v. 4). Navíc na něj doráželi 
jeho nepřátelé (možná se mu v jeho trápení vysmívali).

Toto všechno vnímal nejen jako „těžký život“, ale jako Boží trestání. Musel cítit 
vinu za nějaký hřích, který udělal. Věděl, že Hospodin nenechává hřích jen tak. Bůh se 
hněvá na hřích. Zároveň také věděl, že „koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá 
každého, koho přijímá za syna“. (Žd 12,6) Proto volal v pokání k Bohu: nekárej mne, 
netrestej mne!

Žalmista zde prosí o slitování a uzdravení. Prosí, aby se Bůh vrátil do jeho života 
jako ten, který ho vytrhne a zachrání. Nedovolává se své nevinnosti. Volá: zachraň 
mě pro své milosrdenství! Náš Pán odpovídá na tento druh pokorných proseb. Pro-
to v závěru žalmu čteme radostné svědectví: „Hospodin vyslyšel mou úpěnlivou prosbu, 
Hospodin přijal mou modlitbu“. (v. 10)

Když prožívám něco těžkého, může to být zkouška mé víry, ale může to být také 
Boží výchovná péče. Pokud je tomu tak, Pán mě vede k pokání, k odvrácení se od hří-
chu a prosbám za odpuštění. On rád odpouští každému, kdo k němu upřímně volá. 
Ježíš Kristus vzal ten konečný trest za naše viny na sebe. Pro Jeho zástupnou oběť nám 
Bůh odpouští. A nejen to: milující nebeský Otec nás po pokání vždy obnovuje tak, aby 
se upevňovala naše víra a prohlubovala naše poslušnost.

Pavel Coufal (Brno)

 neděle – 10. května

Volání k Hospodinu povede k jeho chvále

Hospodine, můj Bože, v tobě hledám útočiště! Zachraň mě před všemi mými pronásledova-
teli! Vysvoboď mě od nich! Budu vzdávat chválu Hospodinu za jeho spravedlnost a budu 
opěvovat jméno Hospodina, Nejvyššího. (Žalm 7,2 a 18; ČSP)

David se nachází v nelehké situaci, jeho volání k Bohu pochází s největší pravděpo-
dobností z dob, kdy jej pronásledovali vojáci krále Saula a usilovali o jeho život. Žalm 
je uveden jako tklivá nebo vášnivá píseň ukazující na to, s jak silnými pocity volal 
David k Bohu.
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Žalm začíná připomenutím si, že u Boha je útočiště. Vždyť On mu to v minulosti 
nejednou ukázal, a tak se k Němu utíká i nyní. David na nic nečeká, nesvěřuje se li-
dem, nýbrž vylévá své srdce a překládá vše, co se mu děje, před Hospodina. Nejdříve 
však zkoumá sám sebe a prohlašuje, že je v této věci bezúhonný. David si uvědomuje, 
že Bohu není skrytá nejmenší věc v našem nitru, nýbrž že On je tím, kdo vykonává 
soud nad věřícími i nevěřícími. 

V druhé polovině žalmu můžeme vidět nápadný obrat. David získává ujištění, že 
Hospodin je ten, který zachraňuje spravedlivé, avšak trestá bezbožné. A celé své vo-
lání k Bohu končí slibem, že bude vzdávat chválu Nejvyššímu za Jeho spravedlnost 
a svrchovanost.

Může se zdát trochu nepochopitelné, proč Davidovo volání o pomoc v nebezpečí, 
nejspíš i přímém ohrožení života, nakonec končí tím, že Bohu vzdává chválu. Totožný 
scénář však nacházíme vlastně ve všech žalmech, které obsahují nějaký nářek nebo 
bědování. Bůh netouží po tom, abychom k Němu přicházeli, jen když jsme na to do-
statečně „nachystaní“. Vždyť Hospodinu není nic skryto! On vidí vše, co se děje v na-
šem srdci – ať už je to radost, anebo nejhlubší zármutek či strach.

Můžeme k Bohu volat se všemi svými pocity a těžkostmi, tak jako to udělal David. 
Přemýšlel nad tím, kdo Bůh je, a to jej vedlo k chvále, protože si uvědomil, že Bůh má 
vše pod kontrolou a je neotřesitelným útočištěm. Stejně jako jeho, tak i naše volání 
o pomoc může končit chválou ve víře, že Bůh je spravedlivý a ví nejlépe co a jak!

Tomáš Ilgner (Brno)

20. týden

 pondělí – 11. května 

Ve vesmíru je člověk nepatrný, a přesto je pro Boha nesmírně důležitý 

Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil: Co je člověk, že na 
něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? (Žalm 8,4–5)

Člověk jako jedinec je tvor vskutku nepatrný a slabý. Už v porovnání s počtem lidí na 
světě poněkud mizí. V poměru k velikosti viditelného stvoření může důležitost jedin-
ce zmizet úplně. 

Naše domovská planeta má obvod více než 40 tisíc kilometrů. Kdybychom ji mohli 
obejít, trvalo by nám to přibližně rok nepřetržité chůze. Kdybychom cestovali nejvyšší 
možnou rychlostí viditelného světa – rychlostí světla – trvalo by nám to 0,13 sekundy. 
K měsíci to světlu trvá asi sekundu. K naší nejbližší hvězdě – Slunci – letí světlo 8 mi-
nut. Slunce je poměrně veliké těleso, vešlo by se do něj 1 300 000 Zemí. Ale ve srovná-
ní s velikostí vesmíru je naprosto nepatrné. K nejbližší cizí hvězdě bychom cestovali 
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rychlostí světla asi 5 000 let. Slunce i okolní hvězdy jsou součástí „naší“ galaxie. Celý 
průlet „naší“ galaxií by trval asi 100 000 let. K nejbližší sousední velké galaxii to trvá 
světlu 2,5 milionu let. A kdybychom cestovali až na sám okraj viditelného vesmíru, 
minuli bychom cestou miliardy cizích galaxií. Co je člověk, že na něj Stvořitel celého 
obrovského vesmíru pamatuje?

A přece. Poslal svého Syna, aby přišel za námi na Zem. Boží Syn, skrze kterého 
a pro kterého byl stvořený celý vesmír (srov. Ko 1,16), na sebe vzal podobu nepatrné-
ho člověka. Narodil se jako slabé dítě, zemřel na kříži jako poslední zločinec. Toto vše 
pro nás. O každého z nás má zájem, za každého z nás zaplatil. Nebyli jsme vykoupeni 
pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. „Sám 
sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se poní-
žil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.“ (Fp 2,7–8) Je to neuvěřitelné, ale je 
to tak. Bohu sláva. Přes svoji nepatrnost je pro Stvořitele každý lidský tvor nesmírně 
cenný. 

Ondřej Valenta (Blansko)

 úterý – 12. května

Ten, kdo je u lidí nulou, je u Boha důležitý

Ubožák však nikdy neupadne v zapomnění; naděje ponížených nikdy neztroskotá. 
(Žalm 9,19)

Světu vládne bohatství, síla a moc. Alespoň to tak často vypadá. Ale ne u Boha. On 
předem upozornil, že jeho žebříček je jiný. „Mnozí první budou poslední a poslední prv-
ní“, „kdo chce být prvním, ať je otrokem všech…“ Upozornil, že to, co se na první pohled 
zdá být prohrou, ponížením a odmítnutím, může skončit velkým vítězstvím. Bůh ne-
jen že tak přemýšlí, ale i jedná. Symbolem Božího vítězství je kříž. Ano, Boží králov-
ství je zvláštní a jiné. Až mě z toho mrazí, jak je jiné. Nepředstavujeme si někdy pod 
pojmem Božího požehnání právě spíš nadbytek, zdraví a úspěch? Kdo by chtěl být 
ubožákem? Ale samotné slovo „ubožák“ má jakoby dvě strany mince. Ta první není 
příliš oblíbená, protože s sebou nese utrpení, nouzi, pohrdání a slabost. Ale druhá 
strana vyjadřuje Boží blízkost, být u Boha. 

Když chtěl Bůh nastavit zrcadlo těm, které povolal, napsal slovy apoštola Pavla: 
„Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidské-
ho soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených; ale co je světu bláznovstvím, to vy-
volil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné; neurozené 
v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic 
– aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Vy však jste z Boží moci v Kris-
tu Ježíši; on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením“. 
(1K 1,26–30)

Navíc samotný Bůh ví, jaké je to být slabý, nuzný, opovržený a plný utrpení. Boží 
Syn zvolal na kříži: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“ (Mt 27,46) Nakonec 
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z toho bylo největší vítězství. Na závěr se vraťme k dnešnímu textu žalmu, tentokrát 
v Českém studijním překladu: „Nuzný totiž nebude napořád zapomenut, naděje pokor-
ných nezahyne nastálo.“ (Ž 9,19; ČSP) 

Ondřej Valenta (Blansko)

 středa – 13. května

Bláhová naděje bezbožníků

Svévolník ve zpupném hněvu říká: „Bůh nic nevypátrá, Bůh tu není.“ Odtud všechny jeho 
pikle. Říká si v srdci: „Mnou nic neotřese. Z pokolení do pokolení mě nepotká nic zlého.“ 
(Žalm 10,4 a 6)

Bezbožník je člověk, který žije bez – Boha. Dnes bychom řekli, že je to ateista. Ale 
je rozdíl mezi teoretickým ateistou – ateistou z přesvědčení – to je člověk, který je 
přesvědčen, že Bůh není. Je to jeho „víra“, jeho přístup ke světu a životu. A je vět-
šinou i materialista – věří, že svět vznikl jen z hmoty, bez zásahu Boha. Jednoduše 
nepočítá s tím, že existuje duchovní svět. A pak tu máme praktikující ateisty – to jsou 
ti, co moc nepřemýšlení, zda Bůh je, či není. To je netrápí. Oni si žijí, jednají tak, že 
s Bohem vůbec nepočítají. Pro ně neexistuje. A o takových lidech mluví dnešní žalm. 
	 to praktikující bez-božníci byli i v době starozákonní. Za jejich přístupem je falešná, 
mylná představa o Bohu. Bůh je to něco, co se dá zmanipulovat, ošálit, přechytračit. 
To jsou pohanské představy o Bohu. Že Bůh je kdesi daleko, nezajímá ho svět lidí, 
natož jednotlivý člověk. A tak se člověk může chovat podle svých představ. Není tu 
žádný vyšší zákon, žádná autorita, které by se zodpovídal. Žalmista v tomto a násle-
dujících žalmech popisuje svoje trápení, boje, strasti. Zlí lidé – svévolníci, bezbožníci 
mu ubližují, pronásledují ho. A jeho Bůh – živý Bůh – mu nijak nepomáhá. Nechá ho 
projít zkouškami. Navzdory své neutěšené situaci ale vyznává, že Králem a Pánem je 
Hospodin. On bude spravedlivě soudit bezbožníky i věřící. Věří, že jednou Bůh učiní 
přítrž všemu zlu a nastolí na zemi svůj pokoj – šálom. 

Michal Petratur (Blansko)

 čtvrtek – 14. května

Spravedlivý uprostřed totální nespravedlnosti

Když se všechno od základů hroutí, co dokáže spravedlivý? (Žalm 11,3)

„Páni, to je ale nemožný člověk!“ Jak často jsme už slyšeli podobná slova? Proč v mno-
ha případech jsme i my těmi, kteří nemají úspěch a prohrávají „na celé čáře“? Všechno 
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naše snažení jako by pozbylo smyslu. Nic se nedaří. A přitom vidíme, jak druhým vše 
vychází pomocí intrik, lží a podvodů. Najednou se cítíme osamoceni nebo začneme 
trpět nízkým sebevědomím. Jako by se náš základ života otřásal a hroutil. Klademe si 
otázku, jak je to možné, co to znamená? „Tedy zbytečně jsem si uchoval ryzí srdce a dlaně 
omýval nevinností? Každý den se na mě sypou rány, každé ráno bývám trestán. Kdybych 
řekl: ,budu mluvit jako oni‘, věrolomně bych opustil pokolení tvých synů. Přemýšlel jsem, jak 
se v tom všem vyznat, nesnadné se mi to zdálo. Teprv když jsem vstoupil do svatyně Boží, 
pochopil jsem, jaký vezmou konec.“ (Ž 73,13–17) Jsem velmi rád, že my, následovníci 
Krista, můžeme na základě Bible poznat, jak nás hodnotí sám nebeský Otec. Podle 
Božího Slova má každý z nás nepředstavitelnou hodnotu! Díky oběti Pána Ježíše Kris-
ta nás Bůh vidí jako ospravedlněné, zbavené hříchu a očištěné Ježíšovou krví. A vírou 
v Jeho oběť se stavíme na startovní čáru boje víry. Chceme vítězit – ne prohrávat. 
Chceme oslavit Boha za Jeho lásku. A v tom jsou všichni upřímní křesťané zajedno. 
Vzdor své originální individualitě. Naše skutečná hodnota vychází z faktu, že jsme 
dětmi Božími. Vědomí, že mě Bůh adoptoval mezi členy své rodiny, má být pro mě 
stálým důvodem k radosti. Tuto skutečnost bychom si měli stále připomínat. Proto 
všechno, co děláme, dělejme jako děti Boží. V důvěře Kristu může být i ten nejslabší 
vítězem. „Moji bratří , které miluji a po nichž toužím, jste mou radostí a slávou; proto stůjte 
pevně v Pánu, milovaní.“ (Fp 4,1) 

Vojtěch Horáček (Blansko)

 pátek – 15. května

Zbožný není bezmocný vůči zlobě

Hospodine, pomoz! Se zbožným je konec, berou za své věrní mezi lidmi. „Pro útlak poní-
žených, pro sténání ubožáků teď povstanu,“ praví Hospodin, „ daruji spásu tomu, proti 
němuž svévolník soptí.“ (Žalm 12,2 a 6)

Každý nový den má dost svých starostí. Můžeme se dostat do situací, které jsou pro 
nás a pro ostatní kolem nás velmi těžké, dokonce nezvladatelné. V těchto situacích 
prožíváme napětí, strach, zlobu, úzkost a agresi. Skrze tyto emoce mnohdy promlouvá 
stará přirozenost člověka. Naše „Já“, které útočí většinou těmito lidskými zbraněmi, 
například: „Jeden druhého svou řečí šálí. Mluví úlisnými rty a obojakým srdcem.“ (Ž 12,3) 
Proto mějme vždy na paměti: „Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.“ (Ř 3,23) Boží 
slovo nás vede k tomu, abychom se modlili za lidi kolem nás. Za jejich spásu v Kristu 
Ježíši našem Pánu. A prosili Boha o pomoc a zastání ve chvílích, které jsou pro nás 
těžké. Zdravím vás Pokojem našeho Pána Ježíše Krista. 

David Adam (Blansko)
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 sobota – 16. května

Dlouhé čekání, ale s jistou Boží pomocí

Já v tvé milosrdenství však doufám, moje srdce jásá nad tvou spásou. Budu zpívat Hospodi-
nu, neboť se mě zastal.(Žalm 13,6)

Tento verš je krásné a radostné vyznání důvěry v Hospodina, který pomáhá a za-
chraňuje.

Je to vyznání, které zazní z úst krále Davida, ale až po těžkém zápase a zkouš-
kách. 

Krásné a radostné chvíle, které prožíváme s milými lidmi, nám utečou velmi rych-
le, jako voda v řece. Naopak když procházíme zkouškou, problémy, bolestí, tak se 
nám zdá, že se čas vleče velmi pomalu a změna k lepšímu je v nedohlednu. Pomoc 
nikde. Nepřátelé vítězí a já človíček Boží úpím a trpím. Nejenže jsem tupen, ale i můj 
Bůh mlčí. Nejedná, nezachraňuje. Podobně jako žalmista prožívala dlouhé čekání na 
Boží pomoc i Petra. Pracuje v projekční kanceláři. Jeden z jejích kolegů, Filip, je velmi 
bojovný ateista. Filip má vůči křesťanům jen předsudky. Neustále dělá narážky na 
Petřinu víru, zesměšňuje ji a shazuje ji. Petra jen tiše a pokorně svědčí svým životem 
o Kristu. Ale on to nechápe a nerespektuje. Nakonec se Petra už jen brání a vyvrací 
jeho nesmyslné útoky. Je z toho všeho unavená. Trvá to již několik měsíců. Ve svém 
srdci se Boha ptá, jak dlouho to ještě bude pokračovat? Pomoc a posílení ve víře hledá 
ve svém sboru a u svého kazatele. Prosí o modlitby nejen za sebe, ale i za Filipa, aby ho 
Bůh změnil. Po nějaké době přijde Petra s radostným svědectvím. Filip byl přeřazen 
do jiné kanceláře. Nový kolega je velmi sdílný a tolerantní člověk. Dlouhé čekání na 
změnu, na Boží zásah se nakonec naplnilo. Petra se raduje z nové zkušenosti s Božím 
jednáním ve svém životě. Chválí Pána za sílu, trpělivost, za jeho milosrdenství a zá-
chranu. Ano, takový je náš Bůh, nebeský Otec, který nás sice nechá projít zkouškou, 
ale závěr a změna je v jeho rukou. Milý čtenáři, očekávej i ty na Hospodina, i když se 
ti zdá, že právě mlčí. Bůh se přizná ke svému dítěti. On promění tvé naříkání v radost 
a veselí. Pak z tvého srdce vytryskne píseň vděčnosti a oslavy dobrého a milosrdného 
Boha – Spasitele. 

Michal Petratur (Blansko)

 neděle – 17. května

Člověk je slepý k následkům svého hříchu

Což nevědí všichni, kdo páchají ničemnosti, kdo jedí můj lid, jako by jedli chleba, ti, kdo 
Hospodina nevzývají, že se jednou třást budou strachem? S pokolením spravedlivého je 
Bůh. (Žalm 14,4–5)
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Cokoliv člověk udělá, má vždy vliv na blízkou i vzdálenou budoucnost. Naše činy mají 
vliv také na jiné lidi, na přírodu a svět kolem nás. Také Bůh sleduje naše lidské jedná-
ní. Přeje si, aby bylo v souladu s jeho vůlí, jeho zákonem, jeho slovem. Ale člověk si jde 
svou vlastní cestou. Na Boha nedbá. Většina lidí žije tak, jako by Boha nebylo. 

Ano, člověk v přítomnosti nevidí a vůbec nedomýšlí důsledky svých činů pro bu-
doucnost. Ty pozitivní, dobré činy přinesou jednou v budoucnu dobré výsledky. Ale 
zlé věci, negativní jednání, hříšné činy, přinesou v budoucnu a také až do věčnosti 
negativní důsledky. Stejně jako v dávné době se i dnes lidé chovají, jako by Bůh nebyl. 
Neberou ohled na zákon lidský natož na zákon Boží. Stali se sami sobě zákonem. 
Jejich ego, jejich prospěch je rozhodující. To je to, co určuje také jejich jednání. Jen 
oni sami a jejich prospěch jsou ve středu všeho dění. Takových lidí je dnes mnoho. 
Narážíme na ně. Slyšíme o nich ve zprávách. Lidské vidění a plánování je krátkodobé. 
Jen do smrti. A tu si ještě ani nepřipouštějí. Žijí, jako by měli žít věčně. Ale nad vším 
lidským tápáním, pachtěním, snažením a konáním je Bůh. On vidí naše životy, vidí 
do našeho srdce, zná i motivy našeho jednání. Jemu není nic skryté. Jednou vyjde vše 
na povrch. (L 12,2) Bůh Bible není žádný Velký bratr nebo tajný policista, který by si 
liboval ve sledování lidí a který jen čeká, až uděláme chybu. Bůh je dobrý a milosrdný 
a nabízí každému, že s ním může žít, může se řídit jeho slovem a mít s ním osobní 
vztah důvěry a lásky. My křesťané jsme vděčni, že žijeme život pod Božím vedením. 
On a jeho slovo ovlivňují a určují naše jednání. 

Michal Petratur (Blansko) 

21. týden

 pondělí – 18. května

Duch svatý působící v pomazaném králi

Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Hospodinův 
se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. Samuel pak hned nato odešel do Rámy. 
(První Samuelova 16,13)

Hospodin si vybral Davida za nového krále. Nevybral ho podle vzhledu, podle vněj-
ších kvalit, ale podle jeho srdce. Nemyslím si, že by srdce Davida bylo nějak dokonalé 
nebo lepší než někoho jiného. Od pádu člověka je lidské srdce pyšné a sobecké. 

V čem mohlo být srdce Davida pro Boha milé? Snad v otevřenosti, tvárnosti, více 
očekávající na Boha. Právě na takovém člověku, v takovémto srdci, se může usídlit 
duch Hospodinův. V Písmu čteme, že se duch Hospodinův Davida zmocnil a dovolím 
si teď použít ještě k doplnění výraz kralických … a „odpočinul“ na něm. Hospodin 
si pak začal Davida mocně používat. Použije si třeba Davidovo umění hry na citaru 
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a touto hrou uklidňuje a potěšuje Saula a odhání od něho zlého ducha, nebo si použije 
v rukou Davida obyčejný klukovský prak, pár kamínků a porazí jím Goliáše. 

Tak jako duch Hospodinův, Duch svatý, působil v králi Davidovi, tak chce působit 
i v tobě. Potřebuje a hledá otevřené a očekávající srdce, které je připraveno nechat 
se měnit, nechat se vést. Duch svatý chce tvoje hřivny použít, abys jimi sloužil. Může 
to být hra na nějaký nástroj, umění, sport, nebo řemeslo a vzdělání, tvoje ruce, nohy 
i ústa, cokoliv.

Možná se ti někdy zdá, že nic neumíš, nic nemáš, a tak nemáš Bohu co nabídnout, 
čeho by se mohl Duch svatý zmocnit a použít to k oslavě Boží. Když tě tyto pocitové 
chvíle „přepadnou“, Písmo tě pak ujišťuje v jednom: Duch svatý potřebuje především 
tvoje srdce, aby se ho zmocnil a odpočinul v něm k Boží slávě a ke službě bližním.

Miloš Matys (Brniště)

 úterý – 19. května

Duch svatý působící v prorokovi

Duch Hospodinův se na mne snesl a Hospodin mi poručil: „Řekni: Toto praví 
Hospodin: …“ (Ezechiel 11,5)

Ve Starém zákoně působil Duch svatý jen při určitých příležitostech. Většinou byl li-
dem dáván, aby byli schopni splnit úkol, který od Hospodina dostali. Po splnění úkolu 
Duch Boží zase odešel.

V případě proroka z dnešního textu se Duch Boží snáší na proroka, který má při-
nést slovo Boží. Má prorokovat proti 25 mužům, velmožům lidu, kteří „vymýšlejí ni-
čemnosti a dávají zlou radu“. Z kontextu vyplývá, že to byli mužové vlivní a lidé jim 
naslouchali. Je těžké jít proti proudu a říci, že to, co říkají ti mocní a mezi lidmi oblí-
bení, není pravda, a přinést jim slovo Božího soudu. Komu by se do toho chtělo. Jsme 
lidé slabí, zvyklí chodit s davem. Byl to právě Duch svatý, který dával prorokům sílu 
a odvahu jít a zvěstovat Boží slovo, postavit se s Boží pravdou proti davu, proti moci 
mocných a vlivných v tomto světě. 

Jen se znovu podívejme na Letnice, které jsou popsány ve Skutcích 2. kapitole. 
O Letnicích učedníci Ježíše Krista obdrželi Ducha svatého. Do té doby seděli někde 
v domě za zavřenými dveřmi. Báli se. Letnice vše změnily. Ustrašení a slabí učedníci 
dostali sílu Ducha svatého (Sk 1,8) a stali se Ježíšovými svědky v Jeruzalémě, Judsku, 
Samařsku a až na sám konec světa.

I my jsme dostali Ducha svatého. Dnes už ho nedostáváme jen k nějakému kon-
krétnímu úkolu. Je s námi stále. Přebývá v nás a je připraven dávat nám sílu a odvahu 
být svědky našeho Pána, nést jeho evangelium kamkoli půjdeme, být solí a světlem, 
být Božím obrazem na této zemi v našich každodenních životech, starostech i rados-
tech. Jen mu to musíme dovolit.

Martina Matysová (Brniště)
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 středa – 20. května

Zaslíbení vylití Ducha svatého na Izrael

Já vyleji vody v místa zprahlá žízní, bystřiny na suchou zemi. Já vyleji svého ducha na tvé 
potomstvo a své požehnání na ty, kteří z tebe vzejdou. (Izajáš 44,3)

Izrael, Bohem vyvolený národ, procházel těžkým obdobím. Mnohokrát se Bohu vzda-
loval, ale skrze proroka byl znovu ujišťován, že Hospodin na něj nezapomněl a neza-
nevřel na něj. Prorok dává Izraeli ujištění o vyvolení, o neutuchající Boží lásce, která 
dává novou šanci k pokání. Tomu všemu vždy předchází a zároveň to celé provází 
vylití Ducha svatého. Ten dává možnost obnovy tam, kde je vše zbořeno, dává šanci 
k životu tam, kde je hlad a žízeň. Hospodin dává požehnání v přítomnosti i do daleké 
budoucnosti. Tam, kde je vylit Duch svatý, začne vše znovu pučet, růst a požehnání 
trvá tak dlouho, dokud Duch svatý působí. Izrael je v Boží přízni a čeká ho nádherná 
budoucnost. 

Stejně tak je tomu i se současnou církví Kristovou. Kolikrát se Bohu vzdalujeme? 
Kolikrát na Boha neočekáváme, jdeme si svou cestou podle svých plánů, a pak pust-
neme, hladovíme a žízníme. Jsme-li Kristovi, patříme do Jeho těla, do Jeho církve, ve 
které působí Duch svatý. Jsme také v Jeho přízni, jsme vyvolení, a proto nám dává 
Duch svatý novou šanci k pokání a plnému prožívání Jeho zaslíbení, že Duch svatý 
byl vylit a máme tu milost žít v Božím požehnání a očekávat nádhernou budoucnost. 
Prosme a děkujme Bohu také za Izrael, děkujme Bohu za to, že tak jak miluje tento 
národ, miluje i nás, a zaslíbení, která dal Izraeli, můžeme zakoušet i my.

Miloš Matys (Brniště)

 čtvrtek – 21. května

Zaslíbení vylití Ducha svatého na „každé tělo“

I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i dcery budou prorokovat, 
vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění. Rovněž na otroky a otroky-
ně vyleji v oněch dnech svého ducha. (Joel 3,1–2)

Ve Starém zákoně byl Duch svatý něco nesmírně vzácného. Bůh ho dával pouze vyvo-
leným lidem. Lidem vyvoleným k nějakému konkrétnímu činu: stavba archy úmluvy, 
stavba svatostánku, vedení lidu, např. soudce, král, zvěstování Božího slova – proroci 
atd. Duch svatý jim byl moudrostí i silou. 

Přítomnost Ducha svatého byla pouze jen jako kapky vody. Ale Bůh měl další plán. 
Bůh měl v plánu proudy živé vody. On chtěl dát svého Ducha všem: „Vyleji svého ducha 
na každé tělo.“ Jak je z textu jasné, tato slova se týkají nejen rodičů, ale i dětí, smazávají 
rozdíl mezi pohlavími (synové i dcery), týkají se lidí všech věkových kategorií (staří 
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i mladí) i společenského postavení (svobodní i otroci). Už to nejsou kapky jen pro 
speciálně vyvolené, už je to řeka, která zaplavuje každého.

Tato slova jsou zaslíbením, která se stala skutečností v Kristu Ježíši. Je tu napsáno 
sice „na každé tělo“, ale přesto je jeho darování omezeno. A to jedinou podmínkou. Ví-
rou v Ježíše Krista. Každý, kdo uvěří v Krista, uvěří, že on je jediná cesta, pravda i život 
a v pokoře mu odevzdá svůj život, obdrží Ducha svatého jako pečeť. (Ef 1,13)

Uvěřil si v Ježíše celým svým srdcem a odevzdal mu svůj život? Pak i na tebe se 
vztahuje toto zaslíbení a Ducha svatý byl na tebe vylit. Vyhledej si všechny verše No-
vého zákona, které o Duchu svatém mluví, abys věděl, kdo je to Duch svatý a proč ho 
máš. A žij podle toho. Žij v moci Ducha svatého. Proto ti byl dán.

Martina Matysová (Brniště)

 pátek – 22. května

Ježíšovo zaslíbení poslání Přímluvce, Ducha svatého

Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připo-
mene vám všecko, co jsem vám řekl. (Jan 14,26)

Ježíš splnil poslání, vůli svého Otce. Když chodil po zemi, vyučoval lid a své učedníky 
o Božím Království, potěšoval ztrápené, uzdravoval nemocné, křísil mrtvé, odpouštěl 
hříchy; byl přibit na kříž a tam dokonal své dílo záchrany člověka. Trpěl pro náš hřích 
a zemřel, porazil smrt a zvítězil, třetího dne byl vzkříšen a nyní sedí po pravici svého 
Otce v nebi. 

Nemáme zatím tu výsadu, kterou měli první učedníci Kristovi, a to vidět Ježíše 
tváří v tvář, sedět po Jeho boku, jít spolu s Ním po cestě, spolu jíst, fyzicky slyšet Jeho 
hlas… Co fyzicky máme, je Bible a Ježíše Krista nyní poznáváme „především a pouze“ 
ze čtyř zapsaných evangelií. Ale i první učedníci sice uviděli celou pravdu, ale pocho-
pili ji až o Letnicích, takže to, že se mohli Ježíše dotýkat a slyšet Ho na vlastní uši, jim 
zas tak moc k pochopení Jeho slov nepomohlo. Ježíš proto zaslibuje, že po jeho odcho-
du, přijde od Otce a v Ježíšově jménu Duch svatý. 

Duch svatý je ten, který plně zjevuje Krista, Jeho učení a oběť, zjevuje Ho v plnosti 
od Letnic až dodnes a bude tak činit, dokud se Kristus znovu nevrátí. Duch svatý nás 
naučí všemu a připomene všecko, co Ježíš řekl. To je něco úžasného. Potřebujeme 
poctivě a mnohokrát číst Jeho evangelium. V Kristu a Jeho slovu je tolik bohatství, že 
sami na to nestačíme. Potřebujeme plnost Ducha svatého a potřebujeme i společen-
ství, v němž On působí.

Duch svatý je Přímluvce a Utěšitel. Plně mě uvádí do přítomnosti Krista, v němž 
mám záchranu, odpočinutí a smysl života. Skrze mě pak slouží druhým a druzí v Du-
chu svatém zase slouží mně. Stejně jako naléhavě potřebujeme Ducha svatého, potře-
bujeme i společenství bratří a sester v Kristu a spolu objevovat a naplňovat Kristovu 
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vůli a těšit se spolu na to, že jednou se s Ježíšem obejmeme a posadíme se s Ním při 
velké hostině k jednomu stolu.

Miloš Matys (Brniště)

 sobota – 23. května

Vylití Ducha svatého v den Letnic

Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim 
Duch dával promlouvat. (Skutky apoštolů 2,4)

Bůh dal povstat církvi. Kristus ji draze vykoupil a Duch svatý naplnil. Církev je při-
pravena, povolána a zmocněna s odvahou zvěstovat veliké skutky Boží. Způsobů a fo-
rem zvěstování je mnoho. Tak mnoho, jak mnoho je křesťanů, každý se svým darem, 
svými hřivnami a svou osobitou jedinečností. Samozřejmě jedním z nejpotřebnějších 
údů ke zvěstování je jazyk, schopnost našich úst mluvit a sdělovat Kristovo evangeli-
um. Nemám teď v úmyslu rozebírat, zda řečí, jakou tenkrát poprvé o Letnicích mluvili, 
byla nesrozumitelná glosolálie, jakýsi andělský jazyk, a lidem bylo dáno porozumění, 
každému podle jeho jazyka, nebo zda se jednalo o jazyk jiného národa a učedníci do-
stali tento dar, aniž by se museli cizímu jazyku pracně učit. Myslím, že toto není ani 
pro život církve podstatné a debaty nad tím, co to bylo za jazyky, spíše vedou k nesho-
dám a dělení církve, což vůbec není v zájmu Ducha svatého.

Vidím v této události jedno podstatné, že Duch svatý sjednocuje Boží lid ve 
zvěstování pravého a jedinečného evangelia. Pravá církev se pozná i podle toho, že 
k evangeliu nic nepřidává ani neubírá; tuto jednotu způsobuje právě Duch svatý, kte-
rý zároveň vysílá jednoho každého křesťana evangelizovat ať již ve své rodině, mezi 
svými sousedy, v práci, ve škole, nebo do cizí země. Každého z nás vyzbrojuje k tomu, 
abychom s odvahou zvěstovali slovo Boží, uměli se lidem přiblížit a nechali se Du-
chem svatým použít tak, jak On chce. Kéž si Duch svatý používá náš jazyk k oslavení 
Krista, abychom zvěstovali Jeho evangelium, a kéž nám dá sílu a moudrost žít to, co 
zvěstujeme!

Miloš Matys (Brniště)

 neděle – 24. května

Zaslíbení pro všechny generace věřících

Nebo toto zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš 
Bůh. (Skutky apoštolů 2,39)
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Těmto slovům předchází první kázání apoštola Petra o Letnících. Židé, kteří přišli 
o Letnicích do Jeruzaléma, se stali svědky seslání Ducha svatého. Učedníci Pána Ježíše 
tehdy začali mluvit různými jazyky ze všech konců světa, kterým oni (příchozí Židé) 
rozuměli a divili se, co to znamená. 

Apoštol Petr se ujal slova a poukázal na jednoho z jejich proroků, proroka Joele, 
jehož slova z 3 kapitoly 1–2 verše se právě naplňovala. Navázal na to zvěstí o smrti 
a vzkříšení Ježíše Krista, zaslíbeného Mesiáše a Pána. 

Posluchači byli zasaženi v srdci a ptali se, co mají dělat. Petr jim odpověděl: „Obrať-
te se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dosta-
nete dar Ducha svatého.“ Hned je také ujistil, jak čteme v našem dnešním textu, že Boží 
zaslíbení jsou platná včera, dnes i navěky. 

Před dávnými lety Bůh uzavíral smlouvu s Abrahamem a řekl mu: „Smlouvu mezi 
sebou a tebou a tvým potomstvem ve všech pokoleních činím totiž smlouvou věčnou, 
že budu Bohem tobě i tvému potomstvu.“ (Gn 17,7) Smlouva platila nejen pro Abra-
hama, ale i pro jeho potomstvo na věky. V Kristu Bůh uzavřel smlouvu novou. Ani ta 
není jen pro pár jednotlivců nebo pouze jeden národ, ale pro všechny ze všech poko-
lení, národů i ras.

Židé na Petrova slova reagovali kladně a učinili, co jim Petr řekl. A tak začala církev.
Uběhly 2 000 let a nic se nezměnilo. Zaslíbení platí jako tehdy, tak i dnes. Pán 

Bůh volá každého člověka, aby činil pokání ze svých hříchů, nechal se pokřtít. Každé-
mu, kdo na jeho volání odpoví, dává svého Ducha svatého. Bůh se nemění. Ani jeho 
zaslíbení.

Martina Matysová (Brniště)

22. týden

 pondělí – 25. května

Propast a duch

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní 
byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. (Genesis 1,1–2)

První zpráva o stvoření je zaplavená tůní temných vod. Takové vodě se v pohádkách 
říká „mrtvá“. Není to žádná azurová laguna, ve které kvetou trsy korálových květů 
a prohánějí se hejna ryb. Tahle počáteční, prvotní hlubina, to je voda bez(vz)duchá, 
neoplodněná. Duch se vznáší nad její indigovou hladinou jako spisovatel nad prázd-
nou stránkou. Už za okamžik bude pustota a prázdnota rozvrácena, vynulována prv-
ním zapsaným slovem. Vody se zahemží životem. Už navždy v nich ale zůstane nějak 
zachycena hrozba nebytí. Děs nepopsané stránky. Hrozba bezduchosti, obléhající náš 
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život. Prvotní hlubina prosakuje každou zdánlivě pevnou a sebejistou slupkou civili-
zace a kultury. Nemáme k dispozici žádnou spolehlivou ochranu, která by nás od ní 
defi nitivně oddělila. Navzdory všem našim snahám o její ignorování nám čas od času 
promočí ponožky. A občas i mnohem víc. Své o tom dobře vědí autoři žalmů, dušení 
vahou existenciální tísně. „Zachraň mě můj Bože! Vody mi pronikly k duši!“ Jsou to zvo-
lání, ve kterých už není prostor pro barvotiskové náboženské fráze. Každý, kdo by rád 
vymaloval obraz lidského života v příliš jásavých barvách, je temnotou této prvotní 
vody vracen do tvrdé reality. Ale přece má temnota hlubiny i svůj protiklad. I sebe-
hlubší propast má svou hladinu – svou hranici. A nad touto hladinou už není místo 
bezduchosti, ale prostor oživujícího nadechnutí. Nad každou pustotou a prázdnotou 
se vznáší Duch. Nejen ve světě, ale i v našem vlastním životě. Tak je nám už v prvních 
větách Bible naznačeno, že pokud nechceme utonout, musíme se obracet vzhůru. Ven 
z propasti, ven ze sebe, k tomu vznášejícímu se, živě neposednému a zvědavě tvoři-
vému Duchu.

Jáchym Gondáš (Praha 4)

 úterý – 26. května

Zobrazování Boha je údělem člověka

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže 
a ženu je stvořil. (Genesis 1,27)

Co to znamená, že máme být Božím obrazem? Vykladači Písma dávali v historii na 
tuto otázku různé odpovědi. Jedni říkali: jsme podobní Bohu svým rozumem, vůlí 
nebo řečí. Jiní zase: podobáme se mu tím, že tíhneme k společenství, že, stejně jako 
osoby svaté Trojice, nechceme být sami. Myslím, že dobrým vodítkem by nám mohlo 
být, jak samo Písmo používá slovo obraz. Hebrejské slovo SELEM neznamená jen 
obraz, ale také sochu a ve většině případů, kdy se v Písmu objevuje, označuje modly, 
vyrobené lidskýma rukama a uctívané místo Boha. Dobře víme, že výroba takového 
zobrazení je člověku Desaterem přikázání zapovězena. Vyrobit a uctívat modlu, to 
je ve Starém zákoně to nejvážnější provinění, jakého se člověk může proti Bohu do-
pustit. A přece se zdá, že ne každá modla je špatná. Hospodin totiž tvoří člověka jako 
svůj obraz – tedy jako svou modlu, v řeckém překladu Starého zákona čteme – jako 
EIKONU – ikonu sebe sama. Když na tuto trochu neobvyklou myšlenku přistoupíme, 
můžeme lépe porozumět, proč je vlastně modlářství tak špatné. Ne pro svou žárlivost 
nebo pro strach nenávidí Hospodin falešné modly. Není to proto, že by se obával, že 
ho modly mohou nahradit. Lidské modly totiž nenahrazují Boha, jak se obvykle tváří, 
ale ve skutečnosti nahrazují člověka. Vyrábíme si je proto, že je pro nás tak těžké při-
jmout odpovědnost být Božím obrazem – věrně odrážet Boží milost celému stvoření. 
A tak si za sebe tesáme ze dřeva různé Dágony a Baaly, aby nám posloužili jako dvoj-
níci, jako dubléři. Jako kaskadéři, kteří ponesou břemeno Božího zobrazování za nás. 
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Když vytváříme modlu, přestáváme být plně lidmi – vzdáváme se své lidskosti – toho, 
k čemu jsme byli Hospodinem povoláni.

Jáchym Gondáš (Praha 4)

 středa – 27. května

Bůh tvoří dobro

Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý. 
(Genesis 1,31)

Celou první zprávou o stvoření se proplétá dobře známý a často připomínaný refrén: 
Bůh viděl, že je to dobré. Jsou to důležitá slova. Často už ubránila věřícího člověka 
před pesimismem, ve kterém se může celý svět jevit jen jako veskrze zkažené místo 
utrpení a bolesti. Co vlastně ale přesně ta Boží slova znamenají? V jakém ohledu je 
stvoření dobré? Nezřídka se objevuje představa, že Hospodin tato slova vyslovil, aby 
tak zhodnotil úspěšnost své tvůrčí práce. Že je to vlastně takové spokojené konsta-
tování nebeského řemeslníka: ale ano, povedlo se to. Takové zhodnocení je ovšem 
možné pouze tam, kde dílu předchází nějaký vzor. V pozadí této představy je vlastně 
staré platónské přesvědčení, že jakési abstraktní dobro tady bylo už před stvořením, 
a že Hospodin svou tvorbou pouze usiloval o jeho naplnění. Myšlenkový svět Starého 
zákona je ale jiný. Bůh není řemeslníkem, usilujícím o co nejpodařenější výtvor. Kon-
statování dobroty stvoření není jeho zhodnocením, ale součástí. První kapitola kni-
hy Genesis je místem, kde je nám popsáno, jak Hospodin stvořil dobro. Pokud sami 
dobro hledáme a usilujeme o ně, pak se nám může stát tento text jakousi učebnicí 
dobra. Řád a zároveň nevyčerpatelná rozmanitost, vzájemná provázanost a zároveň 
nepřehledné hemžení tvorů, odpovědnost a zároveň svoboda. Plození, množení, tě-
lesnost. To všechno je dobré. Tak poznáváme jeden z největších zázraků Božího díla. 
Kdo žízní po dobru, může se napít z poháru stvoření. Jistě, toto dobro nám po lidském 
pádu není přístupné jinak než v porušenosti. Ale navzdory tomu tady stále zůstává. 
Hospodin stvoření nezavrhuje, ale sklání se k němu a vstupuje do něj.

Jáchym Gondáš (Praha 4)

 čtvrtek – 28. května

Šabat – potěšení i poslání

Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; … A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, 
neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. (Genesis 2,2–3)
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Sedmý den – den odpočinku – v sobě nese několikeré poselství: Oslavuje Boží stvoře-
ní, předjímá Boží vykoupení, vejití do Božího odpočinutí (Žd 4,9–10), onoho „věčné-
ho šabatu“, kdy Bůh bude všechno ve všem (1K 15,28), ale má i etický rozměr, neboť 
připomíná vyvedení z egyptského otroctví (Dt 5,12–15). Radost z odpočinutí se má 
přelévat směrem k ostatním. O šabatu má každý člověk pokoj a svobodu nejen užívat, 
ale také ji dopřávat všemu a všem – bez strachu, že tím něco ztratí. Tak nás učí i Ježíš: 
Jestliže šest dní pracujete celým svým srdcem, můžete se spolehnout na to, že Bůh se 
o vás a o vaše blízké postará. Tak jako se stará o nebeské ptactvo, které neseje, nežne 
a nesklízí do stodol, tak se Bůh postará i o vás a vaše potřeby. Pohané, kteří o šabat 
nedbají, nejsou bohatší než vy. Vy hledejte jeho království a to ostatní vám bude při-
dáno. Neboj se malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. V tomto 
smyslu je ve Starém zákoně šabatem – časem odpočinutí od starostí o sebe a o své 
věci – i každý sedmý rok, tzv. „milostivé léto“ (Lv 25,8–55), čas ohledu na ty druhé, 
čas odpuštění, čas propuštění na svobodu. Milostivé léto není jen pojem odkrývající 
něco z Boží přirozenosti; je to vodítko na cestu životem, jímž je třeba se v normálním 
každodenním životě víry řídit. Čas odpočinutí je předchutí a předzvěstí Božího „ša-
lomu“ – pokoje na konci všech lidských cest; jeho slavením (zachováváním) si tento 
příslib připomínáme a symbolicky jej i okoušíme. Ale skutky milosrdenství nejsou jen 
něčím, co máme odsouvat do budoucnosti, ale tím, čemu je třeba dát v životě Božího 
lidu konkrétní náplň. To je nad každou pochybnost jasně vyjádřeno známým Ježí-
šovým připomenutím, že šabat byl učiněn pro člověka. (Mk 2,27) Co je očekáváno 
v budoucnosti, může a má být okoušeno v přítomnosti, protože v novém věku, cha-
rakterizovaném aktivitou „milostivého léta“, žijeme mezi věřícími už teď.

Petr Macek (Praha 4)

 pátek – 29. května

Počátek lidstva

V den, kdy Hospodin Bůh učinil zemi a nebe, nebylo na zemi ještě žádné polní křovisko, ani 
nevzcházela žádná polní bylina – neboť Hospodin Bůh nezavlažoval zemi deštěm, a nebylo 
člověka, který by zemi obdělával, pouze záplava vystupovala ze země a napájela celý 
zemský povrch – vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, vdechl mu v chřípí dech 
života a člověk se stal živým tvorem. (Genesis 2,4b–7; upraveno podle ČEP)

Druhá zpráva o stvoření začíná zvěstí o „zemi a nebi.“ Mohli bychom říci, že na rozdíl 
od první zprávy zapsané v Genesis 1,1–2,4a se drží při zemi. Nevypráví o slunci, hvěz-
dách a měsíci, ale obrací naši pozornost k vegetaci, dešti a člověku. Nacházíme v ní 
jiné pořadí stvoření než ve zprávě předchozí, Stvořitel je v ní nazýván „Hospodinem 
Bohem“ a primární místo v ní nezaujímá stvoření vesmíru, ale počátek lidstva. Gene-
sis 2,4b–7 je jedním dlouhým souvětím, zachycujícím podmínky v době, ve které Hos-
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podin Bůh tvoří prvního člověka. Dovídáme se zde o původu surovinové látky, kterou 
Bůh k vytvoření lidstva použije. Zpod povrchu země vystupuje velká masa vod, která 
prosakuje zemským povrchem. Prosycuje svrchní půdu tak, aby byla surovina při-
pravena k utváření prvního člověka. První stvořitelský čin pak následuje tvarováním, 
formováním materiálu do podoby, v jaké si Bůh člověka představoval. Ono „tvoření“ 
(v. 7) je aktivitou umělce, který musí mít představivost a invenci. Není nepodobná 
aktivitě hrnčíře nebo kováře, u něhož se vyžaduje zručnost a představivost v tom, jak 
by mělo konečné dílo vypadat. Bůh se zde zblízka zaměřuje na svůj objekt, člověka, 
kterému se chystá vdechnout život. Svému stvořitelskému aktu věnuje veškerou péči 
a pozornost, aby člověka učinil prospěšným a rozkošným. Nechť je nám povzbuze-
ním, že jsme stvořeni rukou Boží, každý do jedinečné podoby, s péčí, kterou Tvůrce 
věnuje svému dílu, aby je učinil užitečným a krásným.

Lydie Kucová (Praha 4)

 sobota – 30. května

Člověk v zahradě Boží

Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. 
(Genesis 2,15)

Hospodin Bůh umisťuje člověka do zahrady v Edenu, kterou sám vysadil (Gn 2,8). 
Bůh nezpůsobil, aby se zahrada vysadila, ani ji nestvořil svým slovem „Buď zahrada.“ 
Nao-pak hebrejské sloveso přeložené jako „vysadit“ znamená širokou škálu činností 
nutných k tomu, aby rostliny zapustily kořeny. Izajáš některé z těchto činností popi-
suje jako zkypření půdy, odstranění kamenů, sázení, což zahrnovalo hloubení jamek 
a zavlažovacích žlábků, ohrazení a členění zahrady plotem a zídkami, prořezávání 
a pletí (Iz 5,2–6). Bůh sám byl osobně do tohoto díla sázení zahrady zapojen. A když 
s prací skončil, umístil do této zahrady člověka. Poté, co bylo vše takto přichystáno, 
Bůh nechal, aby vegetace rostla přirozeným způsobem. Nikde nečteme, že se plně 
vzrostlá zahrada objevila přes noc. Neopakuje se tady refrén „byl večer a bylo jitro“ 
z první kapitoly Genesis. Rostliny a mladé stromky léta rostly a během těch let se o ně 
člověk staral. Člověk v tomto příběhu je zemědělcem, který pečuje a stará se o zahra-
du. Není zahradním architektem, který zahradu naplánoval a vysázel. To učinil Bůh. 
Na rozdíl od řeckých mýtů, ve kterých je počátek lidstva představován idylicky jako 
zlatý věk, biblický příběh počátku lidstva hovoří o věku, ve kterém člověk pracoval 
v zahradě, která patřila vyšší instanci. Bůh neměl žádných potřeb. Nestvořil člově-
ka, aby mu sloužil, tak jak o tom čteme ve zprávách o stvoření u jiných starověkých 
národů. Zahrada v Edenu byla Božím projektem. Zasadil ji s cílem, aby poskytovala 
estetickou radost a potěšení. Všechno stromoví v ní bylo žádoucí na pohled a plo-
dy dobré k jídlu. (Gn 2,9) K tomuto projektu přizval člověka, aby na něm partici-
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poval. Také my jsme dnes zváni k účasti na povznášejících a ušlechtilých záměrech 
Hospodinových.

Lydie Kucová (Praha 4)

 neděle – 31. května

Úspěšné řešení až napodruhé

Řekl Hospodin Bůh: Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“ 
I vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo a přivedl 
je k člověku, aby viděl, jak je nazve. … Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná. … 
A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu. 
(Genesis 2,18–22; upraveno podle ČEP)

Hospodin Bůh u svého stvoření rozpoznává problém. Jeho zjištění, že něco není 
s lidskou situací v pořádku, může být snad zarážející. Bůh to však jen tak nenechá 
a zjednává nápravu. „Učiním mu pomoc jemu rovnou.“ (Gn 2,18) Hebrejský výraz pro 
„pomoc“ neznamená podřízené postavení. Vždyť ten samý výraz popisuje Hospodina 
jako „pomoc“ kmeni Judovu (Dt 33,7), lidu Izraelskému (Ž 33,20) nebo těm, kteří se 
ho bojí (Ž 115,9–11). Řešení Bůh nejprve nabízí skrze polní zvěř a nebeské ptactvo, 
které přivádí k člověku, aby je pojmenoval. Přehlídka zvěře a ptactva pro nalezení 
pomoci pro člověka ovšem není úspěšná. Jeden rabínský komentář uvádí, jak kolem 
člověka prochází veškeré zvířectvo a ptactvo v párech. A člověk, když to vidí, si stýská: 
„vše má svého partnera, jen já partnera nemám.“ Patos oné situace je ještě umocněn 
tím, že zvířata jsou stejně jako člověk utvořena ze země a stejně jako on jsou živými 
tvory. (Gn 2,7 a 19) Nejsou ale tím, koho člověk hledá. Pomoc jemu rovná se mezi 
nimi nenašla. Poté, co první řešení ztroskotá, Bůh přichází s řešením druhým, tento-
krát úspěšným. Mezi ostatními živočichy měl každý sobě rovného druha s podobným 
vzhledem, který mohl dělat přibližně stejné věci. A tak z žebra, které Bůh člověku ode-
bral, mu utváří protějšek jemu rovný a člověk svůj protějšek hned rozpoznává: „toto 
je kost z mých kostí a tělo z mého těla.“ (Gn 2,23) Již v 19. století, kdy ženy v mnohých 
zemích neměly například volební právo a náleželo jim mnohdy podřadné společen-
ské postavení, teolog Adam Clarke ve svém komentáři k tomuto oddílu pozname-
nal: „Žena byla stvořena jako společenský tvor … aby byla muži společnicí jemu rov-
nou; stejné přirozenosti, stejné konstelace a se stejnými pravomocemi, schopnostmi 
a právy.“

Lydie Kucová (Praha 4)
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23. týden

 pondělí – 1. června

Hřích vnáší do řádu světa chaos

Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, 
Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ … Žena viděla, že je to strom s plody 
dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů 
a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřely oči: poznali, 
že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. (Genesis 3,1–7)

Ocitáme se na scéně uprostřed rajské zahrady u stromu poznání dobrého a zlého. 
Hned v prvním verši se seznamujeme s hadem, s tím nejzchytralejším ze vší polní zvě-
ře. Pole mělo ve starozákonní době poněkud problematický význam. V kanaánském 
náboženství pole obývali démoni. Kromě toho had přebývá v dírách v zemi, proto bý-
val spojován s podsvětím. Všimněme si, že had od prvního okamžiku přehání. Tvrdí, 
že Bůh zakázal jíst ze všech stromů. Eva odvětí: Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. 
Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: „Nejezte z něho, ani se ho 
nedotkněte, abyste nezemřeli.“ Ale jestliže jsme pozorně četli předchozí kapitolu, víme, 
že Adam zřejmě Evu mylně informoval. Stromu poznání nebylo zakázáno se dotýkat. 
Ten příkaz obdržel Adam od Hospodina ještě před tím, než byl Evě vdechnut život.

Had postupoval ve třech krocích. Nejdřív nasadil Evě brouka do hlavy. Potom zá-
kaz zlehčil – Nebojte, nepropadnete smrti! A nakonec vytáhl nejtěžší kalibr – Bůh vám 
nemá co přikazovat! Chce vás držet v nevědomosti, abyste nebyli jako on.

Had představuje naše zlé sklony. Takhle nějak nás naše zlé sklony přemáhají a svá-
dí z cesty, již pro nás Hospodin ve své milosti připravil. Přehání obtíže spojené s mo-
rálním chováním, zlehčuje vážnost situace a nakonec veškerá přikázání odsoudí jako 
zaslepené tmářství. 

Jak to bylo dál, víme. Adam s Evou pojedli ovoce, poznali, že jsou nazí a opásali 
se tedy fíkovým listím. Když budeme číst ještě o kousek dál, zjistíme dokonce, že se 
začali před Hospodinem ukrývat, jako by už Bůh nebyl tím, s kým by se měl člověk 
potkat. Jako by už Boha nepotřeboval. Vždyť had mluvil pravdu. Pojedli ze stromu, 
a nezemřeli!

Něco se ale změnilo a to, co bylo dřív, je nenávratně pryč. Člověk neuposlechl 
Boha, který mu vdechl život a postavil jej doprostřed zahrady, kde bylo vše, co člověk 
k životu potřeboval. Adam s Evou dostali jeden jediný příkaz, ale ten nedokázali spl-
nit. Slovo hřích je v hebrejštině odvozeno od stejného kořene jako slovo překročit – 
totiž překročit hranice. Hřích je překročením stanovených hranic. Hřích vnáší do řádu 
světa chaos – zlo. 

Martin Urbánek (Praha 4)
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 úterý – 2. června

Trest i milost

Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli 
se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin 
Bůh zvolal na člověka: „Kde jsi?“ On odpověděl: „Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál 
jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se.“ Bůh mu řekl: „Kdo ti pověděl, že jsi nahý? 
Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?“ Člověk odpověděl: „Žena, kterou 
jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl.“ Proto řekl Hospodin 
Bůh ženě: „Cos to učinila?“ Žena odpověděla: „Had mě podvedl a já jsem jedla.“ I řekl 
Hospodin Bůh hadovi: „Proto žes to učinil, budeš proklet, odvržen ode všech zvířat a ode 
vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach. Mezi tebe 
a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu roz-
drtíš patu.“ Ženě řekl: „Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit 
v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout.“ Adamovi řekl: 
„Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě 
nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží 
a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, 
z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.“ Člověk svou ženu pojmenoval Eva (to je 
Živa), protože se stala matkou všech živých. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě 
kožené suknice a přioděl je. (Genesis 3,8–21)

Člověk a jeho žena uslyšeli hlas Hospodina procházejícího se po zahradě. Klíčem 
k pochopení tohoto verše je termín „procházet se“ (hebrejsky h-l-k), což znamená 
procházet se s někým, být s někým v obecenství. Bůh chce tvořit s člověkem obecen-
ství, ale člověk se před ním ukrývá. Bůh člověka oslovuje. Dává mu odpovědět na Boží 
zavolání, navrátit se k němu. Jedná jako Vykupitel. Dává člověku možnost k vyznání 
vin. Ptá se: „Kde jsi?“ Tato otázka tvoří paralelu k verši 4,9 z příběhu o Kainovi a Ábe-
lovi: Kde je tvůj bratr Ábel? Nejde ale o to, že by Bůh nevěděl, kde člověka najít, ale 
ptá se na jeho celkovou situaci. V odpovědi slyšíme, že člověk už není plný důvěry ke 
Stvořiteli, jako tomu bylo dřív. Hospodin se ptá dál. Následuje řada obvinění a výmluv 
ze strany Adama i Evy. Prvotní hřích je modelovou situací, která naznačuje logiku 
všech lidských selhání a stává se kritériem k jejich posuzování. Podstatou každého 
hříchu je zapomenutí na Boha a povýšení člověka na jeho svrchované místo. Trestem 
pro člověka je vyhnání z ráje, které potvrzuje i hříchem zaviněné odcizení člověka 
od Boha. Naděje je jen v konečném vítězství zaslíbeného a očekávaného Syna Boží-
ho. Mimo zahradu je člověk vzdálený od Boha a podléhá fyzické smrti. Navzdory lid-
skému selhání Hospodin člověka neopouští, ale starostlivě jej odívá do oděvu z kůže. 
Oděv nejen že zastírá jeho nahotu, ale přikrývá jeho vinu. Je to znamení milosti, kte-
rou dostává člověk na cestu.

Martin Urbánek (Praha 4)
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 středa – 3. června

Vstřícná pomoc

Člověk svou ženu pojmenoval Eva (to je Živa), protože se stala matkou všech živých. 
(Genesis 3,20) 

Každý má své jméno. Společně se spoustou dalších daností máme také jméno jako 
nabídnutou možnost jak sami sebe chápat, jak se o nás samotných něco dozvědět. 
Hospodin člověka volá „Kde jsi“. Dává nám tak do vínku schovávání a hledání. Skrze 
hledání a vynacházení a pojmenování se stáváme lidmi. A podle zprávy Geneze první 
zkušeností, kterou se sebou samotným jako se ženou a mužem člověk prodělává, je 
zkušenost neuposlechnutí. Bůh člověku uložil, abychom se plodili, množili a spravo-
vali vše živé v dobrém stvoření v zahradě, kterou pro nás vysadil, abychom ji obdě-
lávali a střežili. Vstřícnou pomocí má být člověku vlastní Bohem darovaná svoboda. 
Svoboda pojmenovat vše živé a volat k životu jako odpovědi na Boží milostivé utvoře-
ní. Je to pravá šíře lidského života, která nám dává možnost naplňovat Bohem svěřené 
úkoly. Je nám tím dána také možnost vzdálit se od určení Bohem a zvolit si sebe-urče-
ní: Bůh totiž chce živé lidi, kteří se svobodně nechávají obživovat Jeho Slovem.

Hospodine, dej ať se tvým slovem dáváme proměňovat k novému životu, k pravé-
mu lidství. Prosíme tě tak ve jménu Ježíše Krista. Amen.

Jan Koukal (Praha 4)

 čtvrtek – 4. června

Naděje pro bratrovrahy

Hospodin řekl Kainovi: „Kde je tvůj bratr Ábel?“ Odvětil: „Nevím. Cožpak jsem strážcem 
svého bratra?“ Hospodin pravil: „Cos to učinil! Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně 
ze země.“… Kain Hospodinu odvětil: „Můj zločin je větší, než je možno odčinit.“ 
(Genesis 4,9–10)

Kainova závist a vražda symbolizují sklony, jež mají v jednání s druhými všichni lidé. 
„Kain“ – to jsou všichni synové a dcery Adama a Evy ve vztahu ke svým bratřím a se-
strám. Příběh spojuje jasné odsouzení pachatele zlého se snahou jej chránit. Bůh Kai-
na neoblomně vyslýchá a odsuzuje (v. 6–12), také mu však milostivě uděluje ochran-
né znamení (v. 15). Všechny lidské vztahy jsou odjakživa plné napětí mezi rovností 
a rozdílností. Protože lidskému dílu hrozí selhání, protože rozdíly jsou nevyhnutelně 
oceňovány různě, a protože uznání může přijít i nemusí, každý se zkouší prosadit 
na úkor druhého. Když Bůh označil Ábela za „lepšího“, Kain musel svou totožnost 
buď radikálně pozměnit, nebo se Ábela zbavit. Logika hříchu bývá silnější než výzva 
k dobru. Spáchat hřích neznamená udělat prostě jen špatné rozhodnutí; znamená to 



podvolit se moci zla. Kain se stal kořistí dravce zvaného „hřích“, jehož odmítl ovlád-
nout. Ideologie hříchu funguje tak, že popírá jak hřích, tak odpovědnost za něj. Tím 
vede do izolace. Kain už nemůže nikam patřit, protože patřit někam znamená domov 
a domov znamená bratr, a toho už není.

Je pro Kaina, který zabil bratra, jehož měl „střežit“, ještě naděje? Bůh jako ten, jenž 
slyší sténání utištěných, viděl, že vražda je na cestě, a varoval před ní; jako ten, který 
je přítomen všem sužovaným a týraným, slyšel křik nevinné krve a odsoudil pachatele 
zločinu. Boží soud dosáhl toho, čeho jeho otázky nedosáhly; Kain přiznal svou vinu 
i svou odpovědnost před Bohem. Proto tentýž Bůh, který neshlédl na Kainovu obě-
tinu, se ve své dobrotě sklání k vrahovi, jehož život je v nebezpečí. Bůh neponechal 
Kaina koloběhu destrukce, který Kain sám rozpoutal. O Velkém pátku bude Ukřižo-
vaným, který „za všechny umřel“, aby je vykoupil (2K 5,15, 1Tm 2,6) vtažen do Boží 
blízkosti. Vyléčí to Kaina z jeho závisti, nenávisti a touhy zabíjet? Nevyléčí, jestliže se 
nenaučí toho, kdo jej objal, milovat. Kain, bude Kristem, který za nás položil život, 
vyléčen jen v případě, že se sám vydá za ním.

Pavel Skála (Praha 4)

 pátek – 5. června

Neznáme své srdce

I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli 
i srdce je v každé chvíli jen zlý. (Genesis 6,5)

Nejsem schopen dobra, které chci. Nebo přesně s Pavlem: Vždyť nečiním dobro, které 
chci, nýbrž zlo, které nechci. (Ř 7,19) Se skvělým darem, který jsme jako lidé dostali 
od Boha – se svobodou – je těžké pořízení. Pro člověka je vždy otevřená možnost 
vybrat si podle svého uvážení. Rozhodovat se máme a musíme. Problém ale bývá, že 
neznáme své srdce a jeho úmysly tak dobře jako náš Stvořitel. Často potom výtvory 
a dopady našich záměrů působíme ostatním i ostatnímu stvoření příkoří. Jsme bezo-
hlední a násilím si bereme, po čem jen zatoužíme. Proto Hospodin Kainovu a Láme-
chovu linii vraždy a pomsty i despotické samovládce dávnověku, kteří zabírali lidské 
dcery jako majetek a tak s nimi také nakládali, nahrazuje Noachovou linií spravedl-
nosti a bezúhonnosti. Otvírá tím čas, ve kterém můžeme vzývat jméno Hospodinovo, 
ve kterém můžeme ve svobodě vítat Jeho Slovo.

Hospodine, vyznáváme před Tebou to, co znáš lépe než my. Vyléváme před Tebou 
svá srdce a doufáme, věříme, že Ty je naplníš svým Slovem, které znamená pokoj. 
Prosíme, pomoz naší nedověře. Amen.

Jan Koukal (Praha 4)
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 sobota – 6. června

Mezi sebou

Řekl pak Bůh Noemu: „Toto je znamení smlouvy, kterou jsem ustavil mezi sebou a veške-
rým tvorstvem, které je na zemi.“ (Genesis 9,17) 

Kdo v našem horizontu generací je spravedlivý a bezúhonný? Kdo odolává zkaženos-
ti celého světa a násilí, které na zemi působí všechno tvorstvo, a tedy i člověk? Lze 
se vůbec něčemu takovému vyhnout? A máme o něco takového usilovat? Bereme-li 
vážně pozvání a výzvu biblických zpráv, nelze přehlédnout Noema. Bůh jej shledal 
hodným ke svěření nemalého úkolu: pronést skrze nečas rozpoutaného živlu zprávu 
o možné alternativě. Oproti naší zkušenosti se ocitá zaslíbení. Bůh posílá výjimečné 
jedince, kteří nás burcují a volají k jinému životu. K životu ve společenství utvářeném 
působením důvěry, které vyhlíží k zaslíbením, že i v čase podmračeném nad oblač-
ností Bůh vidí cestu – k proměněné, v barvách vyvedené a vyklenuté budoucnosti. 
Bůh vidí a připravuje cestu svému Slovu, které nás napojí a bude spojovat navzdory 
prostorovým a časovým vzdálenostem. 

Hospodine, prosíme, veď nás k sobě blíž a vyváděj nás z prostředků, ke kterým se 
uchylujeme. Dej ať jen v Ježíši Kristu na Tebe očekáváme.

Jan Koukal (Praha 4)

 neděle – 7. června

Blahodárné rozptýlení

Hospodin řekl: „Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich 
díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést.“ … I rozptýlil je Hospodin 
po celé zemi, takže upustili od budování města. Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je 
Zmatek), že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země. (Genesis 11,6 a 8–9; upraveno 
podle Kral.)

Lidstvo, které se usadilo na šineárské pláni a dosud se dorozumívá jedním jazykem, 
žije ve strachu ze svého „rozptýlení po celé zemi“ a je hnáno touhou „učinit si jmé-
no“. Ve snaze překonat svou bezvýznamnost se rozhoduje vybudovat město a věž, 
„jejíž vrchol bude v nebi“. Představuje si, že tím bude bezpečně sjednoceno a jeho 
velikost bude zjevná. Z Božího pohledu je však taková snaha odsouzena k záhubě. 
Bůh nemůže souhlasit s velikášskými projekty, které vymazávají jména obyčejných 
lidí a malých národů. Proto Bůh zmátl jazyky architektů tohoto záměru a rozptýlil 
je po celé zemi. Rozdíly nelze redukovat. Nebude-li zachována rozmanitost a život 
v jeho plné šíři, zavládne násilí. Rozptýlení však není jen trestem; je to způsob, jímž 
se naplňuje Boží záměr s lidstvem. Bábelský projekt, který blahodárné „rozptýlení“ 
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odmítl, zůstane navždy nedokončen – navzdory tomu, že pokusy o jeho pokračování 
nepřestávají.

Bábel – zmatek – není ovšem konečným stavem. O letnicích (Skutky 2) proměňu-
je Bůh lidský „zmatek“ v nový řád. Nevolá ovšem lidstvo hned k „vybudování města“, 
ale nejprve k pokání – ke změně smýšlení. Bábelské „vzestupné“ hnutí, usilující pro-
niknout až do nebe a vtahující za tím účelem všechno do centralizované stejnorodosti, 
je nahrazeno „sestupným“ hnutím přicházejícím z nebe. Kontrolní a centralizující věž 
je nahrazena Duchem, který naplňuje všechny. Není to tudíž návrat k předbábelské 
situaci. Před Bábelem mluvilo všechno lidstvo jedním jazykem; nová jeruzalémská 
pospolitost mluví mnoha jazyky. Přesto si všichni navzájem rozumějí. Letnice pře-
konávají „zmatek“ tím, že jdou vstříc harmonii v rozmanitosti. Duch rozlévá svou 
moc i na okrajích kulturních center, otvírá oči i těch nepatrných, dává jim promluvit 
a zmocňuje je k tomu, aby se ve své společenské a kulturní různosti stávali mluvčími 
Božího slova a vyslanci Boží vlády.

Pavel Skála (Praha 4)

24. týden

 pondělí – 8. června

Povolání k velkému poslání 

I řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do 
země, kterou ti ukážu.“ (Genesis 12,1)

Velké poslání vždy v Písmu začíná přípravou. Zde Bůh oslovuje Abrama a říká mu, že 
má opustit svou zemi, má se oddělit od domu svého otce a jít do země, kterou mu Bůh 
ukáže. Vím, co znamená opustit své rodiště, svou zemi a dům svého otce, neboť jsem 
to před 20 lety také prožil. Není jednoduché udělat takové rozhodnutí, které vyžaduje 
mnoho odříkání a obětí i dnes. Přijal jsem to jako Boží plán pro mne. 

Abram to ale měl mnohem těžší. Musel všechno opustit a vydat se na cestu bez 
mapy, bez GPSky, bez domluvené rezervace, aniž by měl představu, kam půjde, 
a k neznámému cíli. Přemýšlejme o tom, o co Bůh Abrama vlastně žádal. Bůh mu neu-
kázal, jak nasytí nebo zaopatří jeho rodinu. Neřekl mu, jak daleko půjde. Řekl mu na 
začátku jen dvě věci: „Jdi,“ a „Já ti ukážu cestu.“ 

Kdo z nás by se na takovou cestu vydal? To byla jistě největší výzva pro Abrama. 
V podstatě Abramovi řekl: „Chci, abys mi od tohoto dne nadále svěřil všechny své 
zítřky. Po zbytek svého života vložíš svou budoucnost do mých rukou, jeden den za 
druhým. Žádám tě, Abrame, abys odevzdal svůj život tomuto zaslíbení, které ti dnes 
dávám. Pokud se k tomu zavážeš, požehnám ti, budu tvým průvodcem a povedu tě na 
místo, které sis nikdy nedokázal ani představit.“ 
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Místo, kam chtěl Bůh Abrahama dovést, je místo, kam chce dovést každého člo-
věka i dnes. Bůh má svůj plán s tvým životem. Je to dobrý plán. Chce ti ukázat něco, 
co teď nevidíš. Chce ti dát něco, co si teď ani neuvědomíš. Chce při tobě také naplnit 
něco, o čem jsi nesnil. Jsi ale ochoten opustit to své? Jsi ochoten opustit své plány, své 
cíle, své představy, přinést je Bohu a říct: „Odevzdávám ti je, Pane. Chci jít po cestě, 
kterou máš pro mě zvolenou. Buď mým vůdcem na cestě do zaslíbené země. Přijímám 
tvé povolání a poslání sloužit Tvým záměrům a Tvým cílům“ 

„Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.“ 
(Ž 32,8)

Nick Lica (Karlovy Vary)

 úterý – 9. června 

Nejen mít požehnání, ale být požehnáním

Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! 
(Genesis 12,2)

Výzva k opuštění, odříkání a odchodu byla velká. Podobné ale bylo i zaslíbení, které 
Abram dostal. Abram musel opustit tři věci: rodiště, zemi a dům svého otce. Na druhé 
straně požadavku stojí také tři úžasné, doslova „velké“ věci, které Bůh pro něho udělá. 
Učiní ho velkým národem, požehnáním a dá mu velké jméno. 

Bůh měl od začátku na mysli dobro a požehnání celého světa. I když na první po-
hled vypadá těžké „opustit a jít“ později se ukáže, že to stojí zato. Bůh nám nedá něco 
menšího než to, co jsme pro něho opustili. (Mt 19,29) Spíše naopak: naplňuje naše 
potřeby a časem poznáme, že jeho plán s námi je příjemný, dobrý a dokonalý, tak jako 
je i dokonalá Jeho vůle. (Ř 12,2) 

Abram nemusí usilovat „učinit si jméno“, jak to dělali lidé v předešlé kapitole, když 
kvůli tomu budovali věž. On raději dovolil Bohu budovat svou víru, neusiloval o po-
stavení, nýbrž o poslušnost. Tímto dovolil Bohu, aby ho On sám učinil známým. Boží 
plán přináší naplnění a je to vždycky větší naplnění než jen naše osobní. Abram byl 
požehnán, aby se stal požehnáním pro druhé lidi. V Abramovi se dostane Boží neza-
sloužené milosti a dobroty všem čeledím země. 

Člověk hledá požehnání a smysl života ve vědění (Gn 3), v plození a v plodnosti 
(Gn 6) a v moci nepřemožitelnosti (Gn 11). V Abrahamovi však Hospodin sám ze 
své lásky a moci připravuje požehnání pro všechny. Tak dnes my můžeme vyznávat, 
že Boží požehnání je skrze nás pro druhé. K tomu jsme i my dnes povoláni: stát se 
požehnáním pro druhé. Největším požehnáním člověka je mít Krista. Jen díky němu 
se můžeme stát požehnáním pro ostatní lidi kolem nás. Cesta k tomuto požehnání ale 
nevede jinak než skrze poslušnost, oběť a oddanost Bohu a jeho slovu. „Pochválen buď 
Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehná-
ním nebeských darů.“ (Ef 1,3)

Nick Lica (Karlovy Vary)
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 středa – 10. června 

Abramovo zapochybování o Boží ochraně

Říkej tedy, žes mou sestrou, aby se mi kvůli tobě dobře dařilo a abych tvou zásluhou zůstal 
naživu. (Genesis 12,13)

Hlad v zemi zaslíbené! Ani země Kenaan není zahradou edenskou. A tak si čtenář 
může říci: „Do hladu, krize a problémů vede cesta víry a poslušnosti?“ Čekali bychom 
jiné přivítání Abrama v zaslíbené zemi – zemi požehnání. Místo toho nastal v zemi 
hlad. Abram se rozhodl řešit situaci tak, jak ji možná řešili jeho sousedé. Nečekal na 
Boží pokyn a sestoupil do Egypta. Tam Abram hledá řešení a východisko z hladu. 
Egypt v Bibli zastupuje svět, světáctví a světový systém bezbožnosti, sekularismu, hu-
manismu, soběstačnosti a světových náboženství. 

Najednou se Abrama zmocnil strach. Musel dělat kompromisy, které doposud ne-
byly nutné. Bál se o svůj život kvůli kráse své manželky. V antice krásná žena pro 
panovníka znamenala zajistit si přízeň božstva. Abram si nemyslel o Egypťanech nic 
dobrého – mne zabijí a tebe si ponechají živou! Přes svůj názor na Egypťany se Abram 
rozhodl do Egypta sestoupit. Z místa uctívání sestupuje do míst, kde očekává vraž-
du, smilstvo a hřích. Abram je na začátku své cesty, proto jeho víra kolísá. Nedokázal 
věřit, že ho Bůh ochrání, a to ani po tom všem, co mu Bůh zaslíbil. Z toho příběhu se 
můžeme poučit, jak lhaní a polopravdy zhoršují důsledky hříchu. Když Abram lhal, 
jeho problém se nezmenšil, ale naopak se všechno zkomplikovalo. Zradil svou ženu, 
podvedl faraona a zapřel svého Boha. Jeho cesta šla níže a níže. Čeho se bál, nakonec 
na něho dolehlo. Místo aby chránil svou vlastní ženu, tak ji Abram vyměnil za své 
pohodlí, za svůj klid, za bohatství a přátelství s faraonem. Jeho hřích ale byl v tom, že 
spoléhal na člověka a Egypt, místo aby důvěřoval Hospodinu. 

Jedním rozhodnutím si člověk dokáže zkomplikovat život; pak se trápí a neví jak 
z toho ven. Proto je nutné na křižovatkách života čekat na Boží vedení a jeho pokyn jít 
či nejít určitým směrem. My děláme rozhodnutí, potom naše rozhodnutí dělají nás. 

„Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.“ (Ž 37,5)

Nick Lica (Karlovy Vary)

 čtvrtek – 11. června 

Velkorysý rozchod Abrama s Lotem

Zdalipak není před tebou celá země? Odděl se prosím ode mne. Dáš-li se nalevo, já se dám 
napravo. Dáš-li se ty napravo, já se dám nalevo. (Genesis 13, 9)

Zatímco předchozí události v Egyptě byly způsobeny nedostatkem, následující udá-
lost (Gn 13) je způsobena hojností: stáda Lota i Abrama jsou tak velká, že nemohou 
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být na jednom místě. Bohatství může být požehnáním, pokud je služebníkem, nebo 
se může stát zlořečením, pokud je naším pánem. Abram a Lot jsou právě příklady této 
pravdy, která platí dodnes. Bohatství ale dodnes přináší rozdělení a rozchody v rodi-
nách, mezi přáteli, ve společnosti a mezi národy.

„Tehdy v zemi sídlili Kennaci a Perizejci.“ (Gen 13,7) Konfl ikt mezi Abramem a Lo-
tem se už dostal na veřejnost. Raději než aby se konfl ikt protahoval, vidíme, že Abram 
chce spor vyřešit moudře pokojnou cestou. Pro Abrahama jsou dobré vztahy s Lotem 
důležitější, než aby vyřešil spor svých a jeho pastýřů. Někdy kvůli zachování dobrých 
vztahů a pokoje musí přijít rozchod a rozdělení. 

Pohled na bohatství a blahobyt Egypta pravděpodobně udělal na Lota dojem. Prá-
vě nyní, kdy se měl rozhodnout, udělal to na základě toho, co viděl. Ukáže se, že Loto-
vi uvízl v srdci pohled na egyptský blahobyt natolik, že to ovlivní i jeho rozhodnutí pro 
pobyt v kraji sodomském, který byl „jako země egyptská“. Jenže Lot si vybral zřejmě 
špatný směr – východ. Ať už Kain nebo lidé, kteří táhli na východ, šli směrem, který 
znamená pryč od Hospodina. Pohyb na východ je v Genesis až dosud spojen s hří-
chem. Abram dává na výběr Lotovi nejenom proto, že je velkorysý, ale jedná tak proto, 
že ho egyptský pobyt důkladně poučil. Vyzkoušená víra mu otevřela oči pro pravé 
hodnoty života. On už ví, že je-li Bůh s ním, je i to nejnepříznivější prostředí lepší než 
největší přepych bez Boha. Pamatujme si toto: „Ne vše, co vypadá jako zahrada Hos-
podinova, je EDEN.“ Když se vydáme na východ, což je cesta pryč od Hospodina, tak 
nás nic dobrého nečeká. Zatímco Lot si vybírá území, které má být zničeno Bohem, 
Abram je ujištěn, že jeho dědictví bude trvat navždy. 

„Jsi-li moudrý, k svému prospěchu jsi moudrý, jsi-li posměvač, sám na to doplatíš.“ 
(Př 9,12)

Nick Lica (Karlovy Vary)

 pátek – 12. června 

Abramovo budování oltářů a vzývání Hospodina

Hnul se tedy Abram se stany, přišel a usadil se při božišti Mamre, které je u Chebrónu. 
I tam vybudoval Hospodinu oltář. (Genesis 13,18)

Jít podle plánu, který jsi nevymyslel, na místo, které vidíš jen ve své mysli, ale nedoká-
žeš to vysvětlit, tomu se říká „chodit vírou“. Abram chodil vírou v zemi, která byla plná 
kenanského náboženství.

On se nemohl podívat do Písma, aby tam našel vedení, ani v okolí nebyli žádní pro-
roci, kteří by řekli: „Tak praví Pán.“ Klíčové bylo pochopit to správně. To nás přivádí 
k úsudku, že Abram si vybudoval vztah s Pánem a veřejně dával najevo svoji zbožnost 
a víru. Prošel zemi křížem krážem a usadil se u Chebrónu. Tam vybudoval oltář Hos-
podinu jako vyznání a přiznání se k tomu, který jej vede a dává mu zaslíbení. Jeho 
oltáře však nebyly magické a kultické předměty k získání přízně božstva, jak tomu 
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bylo u Kenaanců. Pro Abrama to bylo skutečné znamení toho Hospodina, který tu 
viditelně prohlašuje nárok na zemi a lidi. 

Zaslíbení Boží se má uskutečnit skrze toho, který ztrácí předpoklady k založení 
rodu, a na místě, které nedává žádné záruky zajištěného života. Proto Abramovo počí-
nání v stavění oltářů je velmi vyznavačské; v lokalitě pohanského zaměření vyhlašuje 
panství Hospodinovo. Chebrón je místem, jež bylo pro svou posvátnou tradici přitaž-
livé ve všech obdobích v dějinách. Tady začíná chebronská tradice, která bude hrát 
významnou úlohu za exodu (Nu 13,22) a za Davida (2S 2,1).

Abram neevangelizuje v tom smyslu, že by okolním národům vychvaloval Hospo-
dina a přesvědčoval je, že jedině na straně Hospodina je všechno dobro. On prostě 
věří a to je jeho svědectví. Je důležité, čemu věříme a jaké svědectví podáváme lidem 
kolem nás. Někdo napsal: „Nic nedělá církvi reklamu tolik jako proměněné životy.“ 
My jsme páté evangelium, které lidé čtou. Zanechme i my jako Abram po sobě zname-
ní toho, že máme vztah s Bohem a patříme jemu. 

„… i když se někteří z nich vzpírají Božímu slovu, můžete je beze slov získat svým jedná-
ním.“ (1P 3,1) 

Nick Lica (Karlovy Vary)

 sobota – 13. června

Boží zaslíbení potomka Abramovi

Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo: „Nic se neboj, 
Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna.“ Abram však řekl: „Panovníku Hospodine, 
co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný. Nárok na můj dům bude mít damašský Elíezer.“ 
Hospodin však prohlásil: „Ten tvým dědicem nebude. Tvým dědicem bude ten, který vzejde 
z tvého lůna.“ (Genesis 15,1–2 a 4)

Bůh ale viděl, že Abram má strach. Právě zde se poprvé objevuje výzva „neboj se“ 
v souvislosti s mužem víry Abramem a po jeho velkém vítězství. Top 10 nejsilnějších 
lidských obav všude na světě v opačném pořadí je: ztráta svobody, neznámo, bolest, zkla-
mání, bída, osamělost, výsměch, odmítnutí, smrt a nezdar. Čeho se bál Abram? Proč by 
po takovém vítězství nad králi měl mít strach? Možná se bál pomsty od králů, které 
porazil. Možná se bál selhání, že se vše nemusí podařit kvůli jednomu problému, kte-
rý za chvíli vyslovil nahlas. Bůh ale věděl, co Abram potřebuje, proto mu poskytl dva 
dobré důvody k odvaze: slíbil mu, že ho bude chránit a že v těžkých chvílích bude po 
jeho boku. Štít a odměna. My máme také své strachy. Každý se bojíme něčeho jiného. 
Abram nevěděl, jak to vše bude do budoucna. Máš-li strach z budoucnosti, pamatuj, 
že Bůh tě v těžkých chvílích neopustí a že má pro tebe velké požehnání. I my smíme 
slyšet: „Neboj se, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna.“ Štít je znamením ochrany a od-
měna je znamením požehnání. Boží odpověď na naše strachy není nějaký argument 
nebo formulka, ale je OSOBA. On říká: „JÁ JSEM…“ Bůh jediný je konečnou odpovědí 
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na každý strach lidského srdce. Abram není hrdina, jenž nikdy nezakolísá a nezná 
mučivé otázky. A Pánu Bohu nevadí, že takový není. Abram si myslel, že jeho dědicem 
bude muset být Eliezer. Hospodin mu ale řekl, že tomu tak nebude, nýbrž že dědicem 
bude jeho vlastní syn. A na důkaz toho ho vyvedl ven a ukázal mu zajímavý obraz 
nebe. Vyvedl ho ven a pravil: „Pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat.“ A dodal: 
„Tak tomu bude s tvým potomstvem.“ (Gen 15,5) Jinými slovy mu řekl: „Pohleď na Boha 
a na jeho oblohu. Pohleď na hvězdy. Pohleď na Boží dílo daleko větší než tvoje problé-
my.“ V této kapitole se Abram naučí důležitou lekci: Víra se nedívá na problémy, ale 
dívá se na Boha. A od Něho očekává pomoc v pravý čas. 

Když my se trápíme nad svým problémem, Bůh říká: „Já mám s tebou daleko vět-
ší záměry. Nedám ti jedno dítě, ale tolik, že je nedokážeš spočítat.“ Takového Boha 
máme. Boha, který své plány dovrší i v našem životě, ať už je to jakkoli nemožné. 
Proto se dívej na Něho, na jeho moc, na Jeho možnosti a na Jeho řešení a uvidíš, že je 
připraven ti dávat větší požehnání, než si dokážeš vyprosit.

Nick Lica (Karlovy Vary)

 neděle – 14. června

Abramova spravedlnost z víry

Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. (Genesis 15,6)

Četli jsme o Abramových omylech a poznali jsme, že to byl jenom člověk. Jak ho Bůh 
nazval spravedlivým? Abram věřil Bohu a spoléhal na něho. Před Bohem byl spra-
vedlivý pro svou víru, a ne proto, že by byl dokonalý. Abram Hospodinu uvěřil a dal 
mu za pravdu. Víra není stav ani jednou provždy získaná lidská vlastnost. Je to zá-
pas o nové vidění a poznání, kde člověk vždy znovu musí riskovat, vzdát se všech 
svých opor a spoléhat se jen na Boží věrnost. Jedině taková víra činí spravedlivým. 
Spravedlnost tady musíme chápat nikoli jako osobní vlastnost, nýbrž jako správný 
vztah k Bohu a k Božím záměrům. Abram takový vztah k Bohu měl. Uctíval Boha 
uprostřed bezbožného světa. Důvěřoval Bohu a jeho vůli. Poslechl, i když plně nepo-
chopil, šel, i když všechny detaily neznal. Opustil rodiště, zemi a svou rodinu, i když 
neznal budoucnost. A věřil, že Bůh své slovo dodrží, i když musel zápasit a měl své 
pochybnosti. Přesto byl Abram později nazván Božím přítelem. (Jk 2,23) Jestliže se 
něčemu můžeme od Abrama naučit, tak je to právě toto: mít přátelský vztah s Bo-
hem. Nestalo se to přes noc. Abram se ale nevzdal, znovu povstal, i když ne vždy 
jeho rozhodnutí bylo moudré. V srdci se však spoléhal na Boha, ne na svůj majetek. 
Totéž platí i pro nás. Chceme mít stejnou víru jako Abram? Pak Písmo v Ga 3,7 říká: 
„Pochopte tedy, že syny Abrahamovými jsou lidé víry.“ Není jiná možnost líbit se Bohu 
a dosáhnout jeho přízně než skrze víru. Musíme především věřit Bohu, potom o nás 
bude platit to, co platilo o Abramovi. A to je také jediný způsob, jak lze získat spasení: 
„Uvěřte, že Bůh pro vás udělal něco, co je pro vaši spásu dostatečné. Že totiž Kristus 
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za vás zemřel a také vstal z mrtvých.“ Bůh vás prohlásí za spravedlivého pro pouhé 
přijetí Krista.

Když se rozhodneš chodit s Ježíšem, s Tím, který nás nazývá „přáteli“, cesta bude 
někdy těžká, ale Jeho přátelství tě nikdy nezklame.

 „A proto, bratří, nejsme syny otrokyně, nýbrž ženy svobodné.“ (Ga 4,31) „Tu svobodu 
nám vydobyl Kristus.“ (Ga 5,1)

Nick Lica (Karlovy Vary)

25. týden

 pondělí – 15. června 

Bůh ujišťuje Abrama potvrzením své smlouvy

Když bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal se mu Hospodin a řekl: „Já jsem Bůh 
všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný! Mezi sebe a tebe kladu svou smlouvu, 
převelice tě rozmnožím.“ (Genesis 17, 1–2)

Na internetu psali, že když zemřel americký senátor Edward Kenedy, tak to byl po-
slední politik ve Spojených státech, kterého slovo platilo jako napsaná smlouva. Velmi 
silné hodnocení o člověku.

Je velmi zvláštní, že Bůh viděl potřebu uzavřít s Abramem smlouvu jako by nesta-
čilo „jen“ zaslíbení. I když co Bůh jednou řekl, to platí navždy. Bůh se tak nerozhodl 
proto, že potřeboval zesílit platnost svého slova, ale kvůli Abramovi. Otázka je, jakou 
váhu má slovo a jakou uzavřená smlouva?

Bůh nepotřebuje zesilovat své slovo, ale my lidé máme problém věřit tomuto slovu, 
když se neplní hned nebo se naplňuje jinak. Bůh posiloval Abramovu víru tím, že uza-
vřením smlouvy Abram věděl, že Bůh v té věci koná. Toto ujištění o Božím působení 
v zaslíbené věci často potřebujeme, abychom obstáli v pochybnostech, které přichá-
zejí, když nevidíme naplnění Božího slova tak jako Abram.

Bůh každého zná, a proto posiluje naši víru různým způsobem, aby rostla naše 
důvěra a poznání Boha. Jen poznání Boha, že je dobrý, nezapomíná a stará se o nás, 
posiluje naši víru. To, že koná jinak, než si mi představujeme, nám ukazuje, že je jiný. 
Jeho činy jsou dokonalé a pro nás nejlepší.

Proto potřebujeme, aby nám Bůh otevřel oči, jinak to nevidíme. Takovéto situace 
ukazují, jaký máme vztah s Pánem Bohem. Jen vztah lásky obstojí a vytrvá. Tato udá-
lost ukazuje právě na vztah lásky mezi Abramem a Pánem Bohem. To, že nerozumím, 
neznamená, že nebudu věřit.

Daniel Hýsek (Broumov)
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 úterý – 16. června

Bůh rozšiřuje své požehnání na Sáru a Izmaela

Bůh také Abrahamovi řekl: „Svou ženu nebudeš už nazývat Sáraj, její jméno bude Sára (to 
je kněžna). Požehnám ji a dám ti také z ní syna: požehnám ji a stane se matkou pronárodů 
a vzejdou z ní králové národů. A pokud jde o Izmaela, vyslyšel jsem tě: „Hle, požehnám 
mu a rozplodím a rozmnožím ho převelice, zplodí dvanáct knížat a učiním z něho veliký 
národ“. (Genesis 17,15–16,20)

Slovo, které je zde zapsáno, je dost překvapující. Bůh dává samostatné požehnání 
ženě. V té době, jako dnes na Blízkém východě, žena neměla a nemá tak významné 
postavení ve společnosti, aby dostávala od Boha samostatné požehnání. Vždy se vá-
zalo na blízký vztah s mužem.

Zde Bůh překvapuje. Nejedná podle schémat a zaužívaných zvyků. Je tvořivý 
a koná podle svého uvážení. Vůbec mu nevadí, že před tím Sára selhala ve víře. Na-
rození Izmaela, byl její nápad, Abraham ji pouze poslechl. I přes to jí Bůh zvláštně 
požehnává: to, o co usilovala lidskými prostředky, Bůh koná svou mocí a navrch dává 
požehnání.

Je dobré si všimnout, že když Slovo Boží hovoří o požehnání, tak nehovoří o poci-
tech a atmosféře setkání, ale vždy o Božích činech.

Pokračování textu ještě více překvapí. Nejen manželka Sára, ale i jeho syn Izmael 
dostává požehnání od Boha. Bohu nevadí, že se Izmael narodil jako výsledek selhání 
víry, že se vlastně neměl narodit. Ze souvislosti událostí víme, že Izmael byl posměvač; 
přesto dostává úžasné zaslíbení o své existenci a budoucnosti. Náš Bůh je skutečně 
jiný než naše představy a zkušenosti. 

Pro nás to je úžasná zpráva, protože máme šanci, tak jako ji dostala Sára a Izmael, 
kteří si nic nezasloužili, ale Bůh se nad nimi slitoval a požehnal je. Také my dostáváme 
od Boha mnoho dobrého ne za zásluhy, ale z milosti skrze Pána Ježíše Krista. Bůh 
koná vše, aby naše víra mohla růst a i v našich životech byl oslaven Bůh, a tím byla 
zjevena Boží moc a jeho láska k nám.

Daniel Hýsek (Broumov)

 středa – 17. června

Abraham se přimlouvá za záchranu Sodomy a Gomory

I přistoupil Abraham a řekl: „Vyhladíš snad se svévolníkem i spravedlivého? Možná, že je 
v tom městě padesát spravedlivých, vyhladíš snad i je a nepromineš tomu místu, přestože je 
v něm padesát spravedlivých?“ (Genesis 18,23–24)
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V křesťanském fi lmu „Na počátku“, který hovoří o životě Abrahama a událostech Sta-
rého zákona, je zvláštní moment. Umírá Sára a Abraham je u ní. Sára tam hovoří: „Ni-
kdy jsem neznala Boha jako ty.“ Je to režie, tato věta v Bibli není, ale je silná a hovoří 
v podstatě pravdu. Tento oddíl Božího Slova o tom hovoří.

To, co si dovolil Abraham k Bohu, si mohl dovolit jen proto, že Boha dobře znal. 
Dovolit si vyjednávat se svrchovaným vládcem! Abraham věděl, co to znamená, že 
Bůh má absolutní moc.

Zároveň překvapuje, že Bůh na to přistoupil. Bůh věděl, kolik je spravedlivých ve 
městech Sodomy a Gomory. A jakoby připustil vyjednávání s Abrahamem.

Takovou odvahu dává jedině láska. Protože Abraham miloval Lota a jeho rodinu, 
tak se odvážil předstoupit před Boha a za něj prosit. Bůh takovou lásku hledá a má ji 
rád. Láska je ochotná jít až do krajností, nehledí na sebe a často žádá jakoby nemožné. 
V Novém zákoně Pán Ježíš pronesl zvláštní slovo: „Násilníci uchvacují Boží králov-
ství“. Toto násilí je násilí lásky, jde ne silou, ale prosbou o milost.

Je zvláštní, že Abraham věděl, že Bůh je milosrdný Bůh. Většina bohů té doby byla 
nemilosrdná a krutá, ale Bůh, který se zjevil Abrahamovi, se zjevil jako Bůh milosrdný 
a milující. Proto měl odvahu víry předstoupit před Boha s prosbou za Lota a vyjedná-
vat o milosrdenství. I pro nás je důležité, jak poznáme Boha. Podle toho budeme mít 
víru, případně i odvahu před něj předstoupit s odvážnými prosbami.

Daniel Hýsek (Broumov)

 čtvrtek – 18. června 

Bůh neomezeně naplňuje své zaslíbení 

Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a splnil jí, co slíbil. Sára otěhotněla a Abrahamovi, ačkoli 
byl stár, porodila syna v čase, který mu Bůh předpověděl. (Genesis 21,1–2) 

 
Toto slovo je velmi závažné a důležité. Každý z nás si potřebuje čas od času uvědomit, 
že to, co Bůh zaslíbil, bude splněno. Tyto situace posilují víru a dávají nám poznávat, 
jakého máme Boha.

Zároveň hovoří, že náš Bůh je jiný, a proto koná jinak, než si představujeme a mys-
líme. Doba splnění zaslíbení přišla v čase, kdy s tím už nebylo počítáno. Dokonce to 
mohlo být viděno jako doba málo vhodná pro takové splnění takového konkrétního 
zaslíbení. Jak staří lidé zvládnou výchovu dítěte? V Bibli je to jednoduchá věta: Sára 
otěhotněla a porodila syna. Ženy vědí, co to znamená a co s tím všechno souvisí. Bylo 
vhodné se splněním zaslíbení čekat až tak dlouho? Na to není v Bibli odpověď.

Ze Slova Božího ale jasně vidíme, že Bůh se nikdy nemýlil v načasování svého plá-
nu a nikdy neudělal chybu. I když se lidem může zdát, že to měl udělat jinak a jindy.

Proto i nám se může stát, že nám zaslíbené věci přijdou a budou splněny v čase, 
kdy s tím už nebudeme počítat a možná si budeme přát, aby se už nestaly.
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Přestože Sára moc nevěřila tomu, co bylo řečeno, tak to přijala, vše potřebné při-
pravila a nakonec prožívala úžasnou radost. Bůh zahojil v jejím srdci bolest a naplnil ji 
smíchem radosti z naplnění Božího zaslíbení. I ona mohla poznat Abrahamova Boha.

Když my tak jako Sára přijmeme Boží Slovo pro náš život, tak nejen prožijeme spl-
nění Božích zaslíbení, ale uvidíme zázraky. Bůh se projevuje právě přes naše omezení 
a neschopnosti. Právě tak jako v životě Abrahama a Sáry.

Daniel Hýsek (Broumov)

 pátek – 19. června 

Velké požehnání spojené s velkou zkouškou

Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: „Abrahame!“ Ten odvětil: 
„Tu jsem.“ A Bůh řekl: „ Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi 
do země Mórija a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím!“ 
(Genesis 22,1–2)

 
Toto slovo je velmi zvláštní. Proč Bůh chtěl Abrahama zkoušet, když Bůh všechno ví? 
Když někdo někoho zkouší, tak si zkoušející nepotřebuje něco dokazovat nebo ověřo-
vat, protože každý dobrý učitel ví, co přibližně jeho žák zná. Ale ten, kdo je zkoušen, 
ten potřebuje poznat, co skutečně ví a jak to umí v případě potřeby použít. Bez zkou-
šek se nikdo nic neučí a nenaučí.

Týká se to teoretických vědomostí ze školy, ale hlavně poznatků potřebných pro 
život. Bůh chtěl, aby si Abraham uvědomil, jak moc zná Boha a jak je toto poznání dů-
ležité pro život. Na kolik si toho poznání cení. Vyvstává otázka, k čemu to bylo dobré 
u Abrahama?

Abrahamovi bylo řečeno, že v něm budou požehnány všechny národy země. Jak 
toto úžasné požehnání jako člověk unese? V Bibli často vidíme, že lidé neunesli po-
žehnání, které dostali od Boha. Samson své úžasné poslání záchrance a vysvoboditele 
Izraele neunesl, ani Šalamoun své požehnání pro vládu a vedení národa neunesl a se-
lhal. Dokonce ani cherub Lucifer neunesl své úžasné postavení a požehnání.

Bůh vedl Abrahama tak, aby své poznání Boha a požehnání pro budoucí věky 
unesl; a to je možné jen v pokoře před Bohem.

Skoro se zdá, jako by Bůh chtěl vidět jak otec a syn půjdou spolu k oběti. Ta cesta 
musela být předivná. Bůh věděl, že má pro Abrahama připravenou náhradní oběť. 
Ale Abraham to nevěděl a i přesto šel. Kroky víry jdou často takovou cestou. Pokud 
se modlíme o požehnání, tak i něco podobného musí přijít, abychom ono požehnání 
unesli, až přijde.

Daniel Hýsek (Broumov)
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 sobota – 20. června 

Bohabojnost prokázaná ve zkoušce 

A posel řekl: „Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej! Právě teď jsem poznal, že jsi 
bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna“. (Genesis 22,12)

 
Pro nás je termín „bohabojnost“ zvláštní. Je v něm jakoby důraz na strach před Bo-
hem. To je sice pravda, ale pokud by zůstalo jen u strachu, tak by to bylo málo a špat-
né. Bible říká, že v Boha věří a také se ho bojí i démoni, ale zachráněni nebudou a je 
pro ně připraveno peklo.

Zde je zdůrazněn vztah s Bohem. Tak Boha miluji, že mu nic neodepřu, i když 
nerozumím, proč si toto žádá.

Je zajímavé, že o poslušnosti se nedá moc psát. Přijde slovo a následuje čin. Víc se 
nedá napsat. Nikde není napsáno, jak Abraham tu noc spal a co všechno prošlo jeho 
hlavou. Pouze, že brzo ráno vstal a konal. Také není známo, jak vypadala ta cesta tří 
dnů. Musela být hodně divná.

V Novém zákoně v listě Židům se píše, že Abraham šel ve víře, že Bůh může i z mrt-
vých vzkřísit. Proto šel. Věděl, že pro jeho syna je zaslíbení o budoucnosti a byl přesvěd-
čen, že Bůh ví, co dělá. Abraham je skutečně úžasný v tom, jak poznal svého Boha.

Obětování Izáka je určitý předobraz oběti Pána Ježíše Krista. Hovoří o tom, jak 
Abraham miluje svého Boha. Abraham tak miloval svého Boha, že byl ochoten obě-
tovat i svého milovaného syna. To, jak my milujeme Boha, se ukáže v tom, co jsme 
mu ochotni obětovat. Jen tak můžeme přijmout požehnání a unést postavení dětí 
Božích. Pro nás je nepochopitelné, že Bůh nás tak miluje, že byl ochoten oběto-
vat za nás svého syna. To vede k vděčnosti a pokoře před Bohem. Jak miluji svého 
Boha?

I v našich zkouškách se objevuje pomoc od Boha, abychom mohli obstát. Jako 
u Abrahama.

Daniel Hýsek (Broumov)

 neděle – 21. června 

Přemýšlivá víra

Abraham počítal s tím, že Bůh je mocen vzkřísit i mrtvé. Proto dostal Izáka zpět jako před-
obraz budoucího vzkříšení. (Židům 11,19)

Toto slovo bylo napsáno po událostech, které Abraham prožil. Je pravdou, že o tom 
byl Abraham hluboce přesvědčen, ale nikdy to neviděl a nezažil. Bylo to přesvědčení 
víry. I nás často události života přivedou k něčemu, co jsme nikdy před tím nezažili 
a neviděli. Jak budeme reagovat a co uděláme? To, co budeme dělat, vždy vychází 
z toho, jak známe Boha.
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Proč jsme křesťané? Hledáme u Boha jen splnění svých představ a životních cílů? 
Má nám Bůh dávat zdraví a úspěch v životě, který chceme žít podle svých představ? 
Když tomu tak není, tak budeme hledat řešení jinde a jinak? Takovou situaci můžeme 
někdy vidět na životech lidí i v církvi.

Nevím, kolik z nás by chtělo žít život Abrahama. Byl sice bohatý, úspěšný a vlivný. 
Měl významné postavení ve společnosti a lidé si ho předcházeli. Jeho víra se muse-
la jeho současníkům jevit jako divná až fanatická. Zboural za sebou všechny mos-
ty a šel do nejistoty. Obdivuji jeho manželku, která do toho šla s ním. Jeho poznání 
však každou novou zkušeností rostlo a byl tak úžasný, že s ním jeho sluhové šli také 
ve víře.

Abraham měl přesvědčivý postoj víry. Lot měl také mnoho zkušeností s Bohem, ale 
své lidi nepřesvědčil o své víře. Hledal pohodlný život v bohaté společnosti a neustál 
své postavení ani poslání. Nakolik počítáme, že Bůh může v našem životě konat? Do-
volíme to? Abraham dovolil a poslouchal, a proto mu Bůh dal tak úžasné požehnání 
a zkušenosti.

Daniel Hýsek (Broumov)

26. týden

 pondělí – 22. června

Pro muže je důležitá také jeho žena

Zavazuji tě přísahou při Hospodinu, Bohu nebes a Bohu země, abys nebral pro mého syna 
ženu z dcer Kenaanců, mezi nimiž sídlím. Půjdeš do mé země a do mého rodiště a vezmeš 
odtamtud ženu pro mého syna Izáka. (Genesis 24,3–4; čti Genesis 24,1–10)

Izák, zaslíbený syn Abrahamův, se má stát pokračovatelem rodu a nositelem Božích 
zaslíbení, která obdržel již jeho otec. Nečteme o něm v Bibli tolik jako o jeho otci Ab-
rahamovi, který je označen v Novém zákoně za otce všech věřících (viz Ř 4,11, Kral.). 
Setkáme se i s jeho pochybeními. A přece má podle Božího rozhodnutí tak význačné 
místo, že Hospodin se představuje jako Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův (viz Ex 3. 
a 4. kapitola). Tak to čteme několikrát i v Novém zákoně (např. Mt 22,32; Sk 3,13). Ke 
splnění Izákova poslání je důležité i to, kdo se stane jeho manželkou. I když s otcem 
Abrahamem žije na území zaslíbené země, kde zatím žijí Kenaanci, Izákova manžel-
ka nemá z nich pocházet. Vždyť jejich území bylo zaslíbeno Izákovu potomstvu, kte-
ré nemá s těmito obyvateli splynout, ale naopak stát se v budoucnu Hospodinovým 
zvláštním lidem.

V dnešní době v našich podmínkách není běžné, aby o budoucí manželce rozho-
doval otec nebo rodiče. V Izákově případě je to ještě složitější. Jeho manželkou se má 
stát nějaká Izákovi i Abrahamovi neznámá žena, kterou přivede Abrahamův služebník 



137

z území, kde žijí Abrahamovi příbuzní. Čteme-li celou 24. kapitolu Genesis, tak po-
chopíme, že v pozadí tohoto rozhodnutí je víra v Hospodina, Boha nebes i země; víra, 
která se projevuje i v otázce manželství. Není možné, aby se spojila víra v Hospodina 
s kenaanskou modloslužbou. Vždyť dům vnitřně rozdělený nemůže obstát.

Snad si můžeme dovolit říci, že manželkou nositele Hospodinova zaslíbení se má 
stát manželka od Hospodina. O takové ženě čteme: „Prozíravá žena je od Hospodina.“ 
(Př 19,14) „Od Hospodina manželka rozumná.“ (Kral.) To neplatilo jen tehdy, to platí 
i dnes. A není to zvláštní výsada jen pro muže se zvláštním posláním jako v případě 
Izáka, ale tato možnost je zde pro všechny muže i ženy, kteří důvěřují Pánu Bohu.

Dobroslav Stehlík (Vikýřovice)

 úterý – 23. června

Když Bůh předchází, tak vše dobře vychází

Tu padl muž na kolena, klaněl se Hospodinu a řekl: „Požehnán buď Hospodin, Bůh mého 
pána Abrahama, že od mého pána neodňal své milosrdenství a svou věrnost. Dovedl mě až 
do domu bratří mého pána.“ (Genesis 24,26–27; čti Genesis 24,11–61)

 
Nedokážu si dost dobře představit, že bych dostal podobný úkol jako Abrahamův 
služebník. I on si kladl docela praktické otázky. „Co když…“ Abraham se odvolává 
na Boží zaslíbení. Proto může říci: „Hospodin… sám vyšle před tebou svého posla, a ty 
budeš moci vzít odtamtud ženu pro mého syna“ (v. 7). Služebník tedy jde – s patřičnou 
výpravou a dary. Celá karavana s deseti velbloudy se blíží k cíli mnohadenní cesty. 
Abrahamův služebník se modlí k Hospodinu, Bohu Abrahamovu. Prosí, aby Hospo-
din prokázal Abrahamovi milosrdenství a dal ženu pro Izáka. Jak ji však nalézt? Jak 
rozpoznat tu pravou? Tak prosí o znamení. Docela přirozené znamení v dané situaci, 
ale ne takové, které musí vyjít. Nebyla v tom spekulace, ale očekávání na Hospodina, 
snad i určitá bezradnost. Vtom již přichází půvabná dívka Rebeka se džbánem pro 
vodu. Požádal ji, aby mu dala napít. Ochotně to učinila a sama se rozhodla, že napo-
jí i velbloudy neznámého příchozího. Abrahamův služebník to jen mlčky pozoroval, 
aby poznal, zda Hospodin dává jeho cestě zdar. Jak jsme mohli číst, vše dopadlo nad 
očekávání. Nejenže dostal napít a byli napojeni i velbloudi, a tak se splnilo znamení, 
ale navíc byl pozván s celou karavanou k přenocování. Tehdy ten služebník dívku 
i rodinu bohatě obdaroval, ale také padl na kolena, klaněl se Hospodinu a děkoval mu 
za jeho milosrdenství. Po uvedení do domu, dřív než pojedli, vyprávěl služebník vše 
o Abrahamovi i o této své cestě a Hospodinově vedení i setkání s Rebekou. Jeho cesta 
byla dovršena tím, že se i s Rebekou vrátil do Negebu, kde Rebeku předal Izákovi. 
Rebeka se stala Izákovou manželkou.

Jen zajímavé vyprávění, které však není pro dnešní dobu? Ne. Pán Bůh je i dnes 
věrný i milosrdný. Smíme se ho tázat, co máme dělat. Mnohé odpovědi máme pří-
mo v Bibli. Někdy musíme čekat na to, abychom pochopili další Boží cestu pro nás. 
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A nezapomeňme zkoumat, zda je něco jen výsledkem našich tužeb nebo jde o Boží 
pokyn či souhlas s naším záměrem. Pán Bůh odpovídá na upřímné modlitby i dnes.

Dobroslav Stehlík (Vikýřovice)

 středa – 24. června

Zamilování si ženy, kterou si Izák nevybral

Izák pak uvedl Rebeku do stanu své matky Sáry. Vzal si ji a stala se jeho ženou. A zamilo-
val si ji. Tak našel útěchu po smrti své matky. (Genesis 24,67; čti Genesis 24,62–67)

Ještě jednou se zastavíme u 24. kapitoly Genesis. Izák přijal Rebeku a uvedl ji do stanu 
své matky Sáry, která zemřela asi před třemi roky. Zamiloval si ji. Teprve po dvacetile-
tém trvání manželství se dočkali potomků – Ezaua a Jákoba. Otěhotnění předcházely 
modlitby (viz Gn 25,21). Izákův případ je spíše mimořádný, a přece i to, co je uvedeno 
tak stručně, obsahuje velmi důležité a poučné prvky.

Není příliš vzdálená doba, kdy při volbě životního partnera hrály rozhodující roli 
majetkové poměry. Pak se stala rozhodujícím motivem zamilovanost. Tu vystřídala 
sexuální přitažlivost a nemanželský sex, střídání partnerů, nestabilita manželství, vy-
soká rozvodovost a strach vůbec do manželství vstoupit. To vše navzdory tomu, že 
manželství je dobrým Božím řádem.

Forma, jakou získal manželku Izák, by pro nás byla zřejmě těžko přijatelná. Přesto 
si tam smíme uvědomit několik důležitých věcí, které mají trvalou platnost. Na prvním 
místě byla otázka Božího zaslíbení a požehnání. Proto Izákova manželka neměla být 
z řad Kenaanců. To druhé byla otcova důvěra v Boží vedení k získání manželky pro 
syna Izáka. O tom se přesvědčil i Abrahamův služebník a oslavoval za to Hospodina. 
To třetí – Rebeka přijala pro sebe tuto příležitost stát se Izákovou manželkou, i když 
se mohla rozhodnout jinak. Musel to být krok víry. Izák se danému řešení nebrání. 
Přijal Rebeku za svou manželku a zamiloval si ji. 

Zamilovanost do manželství patří. Ani Izák a Rebeka o ni ochuzeni nebyli. Zamilo-
vanost však nesmí být motivací prvořadou a jedinou. Ani narození dítěte či dětí není 
samozřejmostí. Pán Bůh však vyslyšel Izákovy modlitby a dal Izákovi a Rebece po-
tomky podle zaslíbení, které dostal již Abraham a které platilo jak pro Izáka, tak pro 
jeho potomky.

Dobroslav Stehlík (Vikýřovice)
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 čtvrtek – 25. června

Izák čelí závisti mírností

Izák začal v té zemi sít a sklidil toho roku stonásobně; tak mu Hospodin požehnal… až se 
stal velice zámožným… Pelištejci mu proto záviděli… Znovu kopal studně, které vykopali 
za dnů jeho otce Abrahama a které po Abrahamově smrti Pelištejci zasypali… Pak postou-
pil dál a vykopal další studni; o tu se již nepřeli… Tu k němu přišel z Geraru abímelek se 
svým přítelem Achuzatem a píkol, velitel jeho vojska. Izák se jich otázal: „Proč jste ke mně 
přišli? Vždyť jste mě nenáviděli a vypověděli jste mě.“ Odvětili: „Shledali jsme, že je s tebou 
Hospodin…“ (čti Genesis 26,12–33)

Podobně jako Abraham i Izák kočuje. Zatím mu nebylo dopřáno, aby se usadil na-
trvalo. Celá 26. kapitola Genesis nás seznamuje s různými problémy, kterým musel 
Izák s celým svým domem vzdorovat. Přitom mu Hospodin potvrzuje svá zaslíbení 
a žehná mu i po hmotné stránce, i když předtím musel čelit hladu. Pelištejci, na jejichž 
území se v době hladu uchýlil, mu záviděli a začali se ho obávat. Žádali ho, aby od nich 
odešel. Izák jde. Postupně přemisťuje svá stáda na jihovýchod a snaží se pro ně získat 
nezbytnou vodu. Obnovuje zasypané studně. Hledá i nové vodní zdroje. Pelištejští 
pastýři je však chtějí pro sebe. A tak Izákovi služebníci pracují znovu a znovu. Izák 
ustupuje tlaku Pelištejců, obnovených i nových studní se vzdává a pokračuje v puto-
vání. Zřejmě měl již dost síly na to, aby se Pelištejcům vzepřel. Ale on ji raději používá 
k budování. Nakonec Pelištejci přicházejí k Izákovi a vyznávají, že poznali, že s Izá-
kem je Hospodin a žádají o uzavření mírové smlouvy. Izákovo vítězství nespočívalo 
v porobení si Pelištejců, ale v trpělivém jednání, i když to nebyla cesta pohodlí. Hos-
podin tak byl oslaven a nebyla prolita krev.

Nebývá snadné jednat tak, jak jednal Izák. Jeho ustupování Pelištejcům nebylo 
projevem slabosti nebo strachu. Vždyť Pelištejci měli strach z jeho rozmachu. Na za-
čátku kapitoly bychom mohli číst o tom, že Pán Bůh potvrdil Izákovi zaslíbení, kte-
rá dal jeho otci Abrahamovi. Izák jde od Pelištejců cestou, kterou dříve šel jeho otec 
a obnovuje studně, které Pelištejci zasypali prachem. Ale i těch se vzdává kvůli pokoji 
a kope studně nové. Jeho trpělivost přináší dobré ovoce. Vyvstává otázka: „Čeho jsme 
ochotni se vzdát pro zachování pokoje s těmi, kteří si nárokují to, co jim vlastně nepa-
tří? Dokážeme v lecčems ustoupit? A kde je hranice ustupování?“ Není snadné jedno-
značně odpovědět na takovéto otázky. Jsou situace, kdy se máme vzepřít, aby jméno 
Ježíše Krista nebylo pošpiněno. Obecně však lze říci, že cesta Božího lidu – a tedy 
i nás jako jednotlivců – má být cestou pokoje, nenásilí, aby lidé poznali, že Pán Bůh je 
s námi a že proti němu nezmůže nic lidská vzpoura či zloba.

Dobroslav Stehlík (Vikýřovice)
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 pátek – 26. června 

Rodiče a děti

Když chlapci dospěli, stal se Ezau mužem znalým lovu, mužem pole, kdežto Jákob byl muž 
bezúhonný a sídlil ve stanech. Izák miloval Ezaua, protože z lovu měl co do úst, kdežto 
Rebeka milovala Jákoba. (Genesis 25,27–28; čti Genesis 25,21–34; 27,1–4)

Ezau a Jákob. Dva zcela rozdílní muži, i když to byla dvojčata. Oba milovaní svými 
rodiči, i když jeden zejména otcem, druhý matkou. Povahově – Ezau, to byl chlap, 
muž pole a lovu, kdežto Jákob zůstal spíše maminčin. Jákob je v 27. verši označen za 
bezúhonného – a přece jeho jednání vůči bratrovi bylo lstivé, jak můžeme číst dál. 
I jeho jméno – Jákob – lze přeložit jako Lstivý či Úskočný. 

Není dobré, jestliže si rodiče „rozdělí“ děti podle svých zálib. Snadno to naruší 
vztahy mezi dětmi a může to vyvolávat i spory mezi rodiči. V případě Ezaua a Jákoba 
je jejich matka dokonce iniciátorem a spolutvůrcem podvodu vůči svému manželovi 
a jejich otci, a tak Jákob musí uprchnout z domu kvůli svému rozlícenému bratrovi, 
aby nepřišel o život. Ke smíření došlo teprve po dvaceti letech. Proč si Izák oblíbil 
Ezaua? Protože měl užitek z Ezauova úlovku. Byla to patřičná motivace k tomu, aby se 
Ezau stal jeho oblíbencem? Posuďme sami. Skrze jídlo byl nakonec oklamán Jákobem 
i svou manželkou. Oba rodiče museli kvůli svému jednání prožít těžké chvíle. Ezau 
kvůli své nerozvážnosti ztratil požehnání prvorozeného. A Jákob musel uprchnout 
z domu a opakovaně na sobě hořce prožít, co to je být bezohledně oklamán. To, že to 
vše Pán Bůh použil ve svém plánu, není pro nikoho z této rodiny omluvou. Navzdo-
ry tomu všemu se Hospodin Izáka ani Jákoba nevzdal a později je nazýván Bohem 
Abrahamovým, Izákovým a Jákobovým. To je projev veliké Boží milosti i schopnosti 
dodržet svůj slib (viz Gn 17,19 a 21).

Není snadné jednat vždy nestranně vůči všem dětem. Ani jejich potřeby nemusí 
být vždy stejné. Upřednostňujme však ve svém jednání to, co je k duchovnímu pro-
spěchu, před tím, co má jen dočasnou hodnotu. Jednejme jako rodiče tak, aby na 
všech našich dětech spočinulo Boží požehnání a nemuseli sklízet ovoce našeho i jejich 
nepatřičného jednání.

Dobroslav Stehlík (Vikýřovice)

 sobota – 27. června

Izák nevědomky žehná Jákobovi, který o požehnání usiloval

Tu se Izák roztřásl a zalomcovalo jím zděšení: „Kdo to vlastně ulovil úlovek a přinesl 
mi jej? Ode všeho jsem pojedl, dříve než jsi přišel! A požehnal jsem mu! Požehnaný také 
zůstane.“ (Genesis 27,33; čti Genesis 27. kapitolu)
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Izák zestárl a ztratil zrak. Věděl, že se přibližuje konec jeho života. Proto chtěl dát 
prvorozenému Ezauovi otcovské požehnání. Snad ani nevěděl, že před tím Ezau „pro-
dal“ své provorozenství svému bratru Jákobovi (viz Gn 25,29–34), a tak vlastně svým 
prvorozenstvím pohrdl. A Ezau také jedná tak, jako by Jákobovi své prvorozenství 
neprodal. Snad stojí za zmínku i to, že prvorozenství tehdy s sebou přinášelo právo na 
dvojnásobný dědický podíl proti ostatním sourozencům.

Izák, který si Ezaua oblíbil kvůli pochoutkám, které mu Ezau připravoval ze svých 
úlovků, požádal Ezaua, aby mu opět připravil takovéto jídlo z toho, co pro něj uloví. 
Pak mu dá otcovské požehnání. 

Rozhovor slyšela matka Rebeka. Navedla Jákoba, aby obelstil svého otce a získal 
požehnání pro sebe. Oba jistě věděli, jak velký má takovéto požehnání význam. Okla-
mání se povedlo a Izák požehnal Jákobovi v domnění, že žehná prvorozenému Ezauo-
vi. V požehnání vyslovil i tohle: „Ať ti slouží lidská pokolení, ať se ti klanějí národy. Budeš 
panovat nad svými bratry a synové tvé matky se ti budou klanět. Kdo prokleje tebe, bude 
proklet, kdo žehnat bude tobě, sám bude požehnán.“ (v. 29)

Sotvaže Jákob odešel, přišel Ezau. Izák se zděsil, co se stalo. Požehnání, které do-
stal Jákob, zůstalo pro Jákoba platné. Ezau toužil po požehnání také. Rozplakal se 
a prosil, aby otec požehnal i jemu. Izák to tedy učinil, ale zvláštním způsobem: „Tvé 
sídliště bude bez žírnosti země, bez rosy shůry, rosy nebeské. Bude tě živit meč, avšak své-
mu bratru budeš sloužit. Jen když se budeš toulat bez domova, setřeseš jeho jho ze své šíje.“ 
(v. 39–40) Zvláštní, prorocké slovo. Naplnilo se. To proto, že Boží záměr se naplní 
vždycky. Naplnilo se později, i navzdory tomu, že Jákob musel z domova uprchnout.

Dobroslav Stehlík (Vikýřovice)

 neděle – 28. června

Izák vědomě požehnal Jákobovi jako nositeli Abrahamova požehnání

Kéž ti Bůh všemohoucí požehná, rozplodí tě a rozmnoží. Vytvoříš společenství lidských 
pokolení. Kéž ti dá požehnání Abrahamovo, tobě i tvému potomstvu, abys obdržel zemi, 
v níž jsi hostem a kterou Bůh dal Abrahamovi. (Genesis 28,3–4; čti Genesis 28,1–9)

Jákob po dohodě s rodiči opouští domov. Jde do Rovin aramských, odkud pocházela 
jeho matka. Jde s rodičovským doporučením, aby si tam vzal manželku. I takto má na-
vázat na Abrahamovskou linii, podobně jako jeho otec Izák, jak jsme četli v pondělí. 
Otec Izák mu před tímto odchodem dal ještě požehnání na cestu. Požehnání, které se 
výslovně dovolává Božího zaslíbení Abrahamovi. Takovéto požehnání, založené ne-
jen na otcově přání, ale na Božích zaslíbeních, má šanci se naplnit a také se naplnilo, 
i když ne hned. 

Jákobův pobyt u strýce Lábana se protáhl na dlouhých dvacet let (viz Gn 31,38,41). 
Zda se Jákob ještě setkal se svou matkou Rebekou, to nevíme. S bratrem Ezauem 
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a se svým otcem Izákem ano. Než se tak stalo, musel Jákob na sobě opakovaně pro-
žít, co to znamená být oklamán, co přináší nedodržení slova, jak to vypadá, když 
někdo zneužije situaci v jeho nouzi. Tím vším musel Jákob projít, než se z něj stal 
Izrael.

Končíme naše uvažování o Izákovi. Navzdory jeho některým chybám a snad i ur-
čité nevýraznosti jeho osobnosti smíme vědět, že Boží zaslíbení dané jeho otci Abra-
hamovi stále platí. Izák si toho byl dobře vědom, a proto s ním seznámil i svého syna 
Jákoba. Není to Izák ani Jákob, kdo je mocen toto zaslíbení naplnit, ale smí být jeho 
nositeli a smí ho předávat dalším generacím, protože platí i pro ně. V tom nám může 
být dobrým příkladem. 

Dobroslav Stehlík (Vikýřovice)

27. týden

 pondělí – 29. června

Na obtížné cestě Bůh ujišťuje Jákoba o své ochraně

Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. 
Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. (Genesis 28,15) 

Na Rebečino naléhání vysílá Izák Jákoba na cestu. Přestože se na ní vydává s požeh-
náním svého otce, je jeho cesta zároveň útěkem před bratrem, kterého podvedl. Jákob 
se pomalu začíná učit zodpovědnosti za své činy a musí být připraven nést následky 
svého jednání. Čeká ho však ještě mnoho zkoušek, kterými bude muset projít, než se 
vrátí zpět s novým jménem a bude připraven nést ve svém životě Boží zaslíbení.

Na svém útěku se poprvé setkává s Hospodinem, který přichází ve snu. Jákob no-
cuje na místě, které bylo zřejmě pohanským modloslužebným útočištěm. Po Hospo-
dinově ujištění (Gn 25,15) mu však Jákob dává nové jméno a nové poslání. Už nebude 
připomínat okolní bohy, ale toho pravého Boha, který má v moci jeho život i zaslíbení, 
které mu dává. Jeho moc není omezená na místo a čas, On bude s Jákobem na celé 
jeho cestě i ve chvílích, kdy to nebude Jákob vnímat.

Na rozdíl od svého bratra, který si ženu vybírá podle své vlastní vůle, je mu jeho 
manželka připravena Hospodinem. Musí však za ni sloužit a naučit se tvrdou prací, 
že Boží plány v našem životě se uskutečňují skrze nás. Nejde totiž o nějaká kouzla, 
která by nám přinesla vše hned v okamžiku, kdy Pána Boha o něco žádáme, ale o Boží 
jednání skrze naše životy. Sny i vědění jsou důležitá, není však možné na ně očekávat 
každý den. Jen Hospodin rozhoduje, kdy sestoupí do naší každodennosti.

Jákob nás učí, že jsme součástí Božího příběhu, součástí Božích plánů, která se 
uskutečňují skrze nás. Musíme se však naučit pokoře, naučit se přijímat Jeho vedení, 
abychom mohli být svědky Božího jednání v našich životech.
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Jsme netrpěliví, chceme vidět výsledky hned? Stejně takový byl Jákob a možná proto ho 
čekala tak dlouhá cesta. Modleme se proto, abychom dokázali rozpoznávat Boží výchovu 
v našem životě. Možná bude trvat déle, než bychom si sami přáli. 

Jan Jackanič (Praha 3)

 úterý – 30. června

Jákob zakouší pozici oklamaného

Ráno Jákob viděl, že to je Lea. Vyčítal Lábanovi: „Cos mi to provedl? Což jsem u tebe 
nesloužil za Ráchel? Proč jsi mě oklamal?“ (Genesis 29,25) 

Bůh dovedl Jákoba do Cháranu, přímo za těmi, za kterými byl poslán. Nemusel je 
dlouho hledat, nemusel se bát, že zabloudí. Na své cestě nebyl sám. 

Jákob se pouští hned do práce a Lában vidí, že se mu daří. Nechce ho proto ztratit, 
nechce přijít o Boží požehnání, které přišlo společně s Jákobem. Při svatebním obřa-
du, který je odměnou za jeho práci, ho však Lában podvádí a Jákob po svatební noci 
vidí, že dostal za manželku Leu namísto milované Ráchel. Jak to, že ji nepoznal? Jak 
to, že Izák nepoznal Jákoba od Ezaua?

Jednání lidí se opět stává součástí Božího plánu. Manželství s Leou není chybou, 
vždyť skrze ni se narodí synové Lévi a Juda, skrze ně pak Mojžíš, David i Ježíš. Co Lá-
ban zamýšlel pro vlastní zisk, se stává nástrojem Božích rukou. Lában vyhrává pouze 
zdánlivě.

Na zápasu Jákobových žen se ukazuje Boží milost. Lea je nemilována, ale je za-
hrnuta Boží přízní, Ráchel je Jákobem milována, ale nemá děti, dokud jí Hospodin 
neotevře lůno. Je to další lekce, která učí Jákoba spoléhat se na Boha, který přetvoří 
zápas žen o potomky do Božího svrchovaného jednání s člověkem. Bůh nestojí stra-
nou, nečeká, jak dopadne naše snažení, on sám je uprostřed všeho dění. I Jákob si to 
uvědomuje, když vidí potomky, kterými ho Hospodin obdařil. Jejich jména jsou svě-
dectvím o lidském zápase i Boží milosti. 

Narození syna z Ráchel je pro něj znamením, aby se chystal k návratu. Domluví 
si proto s Lábanem na první pohled nevýhodnou odměnu, Hospodin však rozmnoží 
jeho majetek i stáda. Ne však pro bohatství samotné, ale jako přípravu k jeho odchod 
i cestu, která je před ním. 

Často se ptáme, zda jedná v našich životech Hospodin nebo my sami a někdy je těžké 
si na tuto otázku odpovědět. Skrze Jákobův příběh vidíme, že není možné oddělit tyto dva 
motivy a že si častokrát Bůh používá pro svoje plány i naše sobecké motivy. Nemá nás to 
vést k ospravedlnění našich motivů, ale k uvědomění si, že Hospodinova svrchovanost je nad 
námi a že máme být vždy připraveni se vydat na další cestu, pokud nás k ní Bůh povolá. A to 
bez ohledu na množství toho, co bychom mohli vlastním úsilím ještě získat. Vždyť Hospodin 
je ten, kdo dává i bere, Hospodin je tím, kdo povolává k další cestě. 

Jan Jackanič (Praha 3)
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 středa – 1. července

Bůh vybízí Jákoba k návratu domů

Tu řekl Hospodin Jákobovi: „Navrať se do země svých otců a do svého rodiště; já budu 
s tebou.“ (Genesis 31,3)

Hospodin vyzývá Jákoba k odchodu. Jákob slyší Boží hlas a je připraven. Neodchází 
s prázdnou, ale se svědectvím Hospodinovy milosti, které se mu dostalo. Přesto všech-
no i on potřebuje Boží ujištění o Boží přítomnosti, vždyť bude čelit následkům svých 
činů. Ezau zřejmě nezapomněl, jaké potupy se mu dostalo a jakým podvodem získal 
Jákob požehnání.

Nyní je však čas začít se učit důvěřovat Hospodinu a jeho ochraně, která je mno-
hem silnější, než množství a síla bojovníků nebo nějaký mazaný trik. Jen ten, kdo si je 
vědom Boží milosti, se na ni může spoléhat. A Jákob se pomalu učí.

I on se tak vydává na cestu, o které neví, jak dopadne. Je na tom podobně jako 
Abraham. Stejně tak i jeho Hospodin volá, ale nikoliv do neznámé země, ale k návratu 
do míst, odkud vyšel, aby čelil následkům svého jednání. Má se však vrátit jiný Jákob. 
Je k tomu však potřeba ještě několika zkoušek.

S Jákobem se na cestu vydávají i jeho ženy. Podobně jako Lában i ony poznaly, že 
Hospodin je mocnější než všichni bůžkové jejich otce. 

Jákob se obává, že ho Lában nebude chtít propustit, a proto využívá svátečních 
dní, kdy ho nikdo nebude postrádat, a se svojí rodinou se dává na útěk. Je nyní připra-
ven se setkat se svojí minulostí? Naučilo ho dvacet let služby něčemu novému?

Někdy máme sami představu o tom, jak dlouho nás má Hospodin v našem životě něčemu 
učit. Častokrát je však chvíle, kdy bychom si mysleli, že to stačí, jen začátkem další Boží vý-
chovy. Buďme na ni připraveni. 

Jan Jackanič (Praha 3)

 čtvrtek – 2. července

Boží ochrana je více než přesila nepřátel

Bylo v mé moci naložit s vámi zle. Ale Bůh vašeho otce mi na dnešek řekl: „Měj se na pozo-
ru, mluv s Jákobem jen v dobrém, ne ve zlém.“ (Genesis 31,29) 

Jákob si chtěl vzít s sebou jen svá stáda, své ženy a děti. Přesto je Lában okraden o to 
v jeho očích nejcennější, když jeho dcery odnáší tajně i jeho domácí bůžky. Nevíme 
přesně, proč si je vzaly s sebou. Aby svého otce ponížily? Aby mu zabránily je použít 
proti nim? Anebo už vědí, že jsou naprosto bezcenným kusem kovu a dřeva, a že mo-
hou být prodány jako kořist? 
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Lában se vydává společně se svými příbuznými Jákoba stíhat a nebýt Božího zása-
hu, vedl by Jákobův útěk znovu k dalšímu násilí. Bůh však vstupuje ve snu k Lábanovi 
a varuje ho, aby s Jákobem jednal v dobrém.

Bůh mění situaci, která spěje ke konfl iktu, k usmíření a proměňuje tak útěk Jákoba 
na slavnostní odchod. Lában už ví, kdo je Hospodin a že s ním musí počítat. A možná 
proto propouští to, co mu bylo nejbližší do Jákobových rukou.

Jákob si znovu uvědomuje, že bez Boží milosti nemůže nic; je to další z lekcí, která 
ho má změnit a naučit ho důvěřovat Hospodinu více než sobě, svým schopnostem 
a chytrosti. Snad už je nyní na setkání s bratrem připraven, a tak jeho poslové ozna-
mují jeho příchod jako návrat otroka a služebníka.

Častokrát v našich životech vidíme požehnání, kterého se nám dostalo, a myslíme si, že 
nyní již Hospodina nepotřebujeme. Opak je však pravdou a každá taková situace by nás 
měla vést právě k tomu, abychom znovu vyznali Hospodina jako toho, kdo stojí za vším 
v našem životě. Pán Bůh si může použít jen ty, kdo v sobě vidí otroky a služebníky, nikoliv 
pány a krále vlastních životů. 

Jan Jackanič (Praha 3)

 pátek – 3. července

Jákobův urputný zápas o požehnání

Neznámý řekl: „Pusť mě, vzešla jitřenka.“ Jákob však odvětil: „Nepustím tě, dokud mi 
nepožehnáš.“ Otázal se: „Jak se jmenuješ?“ Odpověděl: „Jákob.“ Tu řekl: „Nebudou tě 
už jmenovat Jákob (to je Úskočný), nýbrž Izrael (to je Zápasí Bůh), neboť jsi jako kníže 
zápasil s Bohem i s lidmi a obstáls.“ (Genesis 32,27–29)

Před Jákobem je poslední zkouška, poslední zápas, který má změnit nejenom jeho 
jméno, ale i jeho charakter. Tak dlouho ho Hospodin učil svým způsobům jednání, 
přesto to stále nestačilo. Hrdý Jákob musí poznat, že jeho síla a jeho rozum budou 
pokořeny před Bohem.

Celou noc trval jeho zápas s Bohem, celou noc Jákob bojoval, přestože věděl, že 
nemůže vyhrát. Bůh zkoušel svého vyvoleného a vyvolený poznával Boží moc a sílu. 
Nebojoval však jen sám za sebe, ale i za svůj lid a zaslíbení, kterého se mu dostalo.

Jákob v boji poznal Hospodina stejně, jako Bůh znal Jákoba. Ptá se ho však přesto 
nad ránem na jeho jméno – nikoliv však proto, že by ho neznal, ale chtěl slyšet Jákobo-
vo vyznání a pokání, které jeho jméno značilo. Už nebude Úskočným, ale od dnešního 
dne bude tím, za kterého zápasí Bůh. Vzešel nový den a nová naděje. Jeho poranění 
mu to bude navždy připomínat.

Jákob dostává novou naději, že Bůh bude s ním, že On bude ten, kdo bude bojovat. 
Nyní je už připraven se pokořit, je připraven se setkat se svým bratrem. Protože pouze 
síla pokory dokáže překonat hloubku nepřátelství, které je mezi nimi.

Celá výprava překročila potok Jabok, už není cesty zpět. Setkání s Ezauem je 
však nečekané a zlomové. Síla pokory překonala smrt a dala oběma novou naději 
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v Hospodinu. Setkání obou bratrů je tak svědectvím o svrchované Boží vůli, svě-
dectvím o zachraňujícím Bohu, který chce skrze svůj lid přinést záchranu celému 
lidstvu.

Naděje a odpuštění v setkání obou bratrů je i nadějí pro naše životy, pro vztahy, ve kte-
rých žijeme, po všechny roky pokroucené a pokřivené. Pro Boží milosrdenství není žádná 
nenávist příliš velká, pro Boží lásku není žádná zloba příliš silná. Jsme připraveni Boží po-
žehnání předávat dál v našich rodinách, anebo jej chceme jen pro sebe? Dovolíme Mu, aby 
takto pracoval skrze nás? Jsme připraveni na Boží cestu pokory, která bude možná trvat déle, 
než bychom si přáli? 

Jan Jackanič (Praha 3)

 sobota – 4. července

Opakované Boží ujištění a požehnání

I ukázal se Bůh znovu Jákobovi, když přišel z Rovin aramských, a požehnal mu.
„Tvé jméno bylo Jákob; už nebudeš zván Jákob, tvé jméno bude Izrael.“ A dal mu jméno 
Izrael. Dále mu Bůh řekl: „Já jsem Bůh všemohoucí. Ploď a množ se; vzejde z tebe národ 
a společenství pronárodů, i králové vzejdou z tvých beder. Zemi, kterou jsem dal Abraha-
movi a Izákovi, tu dám tobě; tvému potomstvu dám tuto zemi.“ (Genesis 35,9–12)

Horlivost Jákobových synů způsobila celé rodině nebezpečí. Všichni se musí vydat 
znovu na cestu za poznáním Hospodina. Vždyť jen z jeho moci a z jeho síly se mohou 
stát těmi, skrze které přijde Boží zaslíbení. Vyvraždění a vyplnění města podvodem 
není způsob Božího jednání.

Hospodin je proto volá znovu na cestu a Jákob ví, že se musí zbavit všeho, co je 
tížilo – všech bůžků a talismanů, které tak rychle přebrali od okolních národů. Vždyť 
ten, kdo se spoléhá na Hospodina, se nesmí spoléhat na modly.

Jákob se znovu dostává do Bét-Elu, do míst, kde se poprvé setkal s Hospodinem. 
Zde se mu rodí jeho syn Ben-jamín a umírá Ráchel. Jeho cesta následování je cestou 
rození i umírání, je cestou nových Božích oltářů, stejně tak hrobů jeho blízkých. To 
vše je však součástí následování, součástí i našeho života.

Bůh znovu přichází a znovu ujišťuje Jákoba o svém plánu a o svém zaslíbení. Ale 
už to není Jákob, ale Izrael, kdo putuje s Hospodinem. Přesto ho Hospodin neušetří 
zkoušce nejtěžší, když přijde na dlouhou dobu o Josefa. A jsou to opět jeho synové, 
kteří brali osud do svých rukou a kteří budou muset stejně jako on projít proměnou 
a pokáním.

Častokrát si myslíme, že jsme došli již na konec našich zkoušek, ale právě v takové chvíli 
Bůh přichází a vede nás zkouškami ještě těžšími. Jsou to následky našich jednání, zloba lidí 
kolem nás i v nás a lidský hřích, kterému musíme čelit. Přesto všechno nezapomínejme na 
Boží sliby a na naději, která je v Něm. Je možné, že Bůh má s námi ještě plány, o kterých 
nevíme. 

Jan Jackanič (Praha 3)
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 neděle – 5. července

Když skutečnost je k neuvěření 

I vystoupili z Egypta a přišli do země kenaanské k svému otci Jákobovi. Oznámili mu: 
„Josef ještě žije, a dokonce je vladařem nad celou egyptskou zemí!“ On však zůstal netečný, 
protože jim nevěřil. (Genesis 45,25–26)

Jákob bydlí stále ve stepi mimo zaslíbenou zem. Boží zaslíbení jakoby se mu drolili 
pod rukama, jeho zrak zeslábl a naděje pohasla. Proč ho Hospodin vyvedl z Cháranu? 
Proč mu vzal Josefa? Proč ho chce připravit i o ostatní syny?

Josef byl prvorozeným z milované ženy, snad proto ho Jákob pověřil zodpověd-
ností za ostatní bratry. Jim se to však nelíbilo, nechtěli přijmout otcovo rozhodnutí 
a rozhodli se Josefa zbavit tím, že ho prodají jako otroka do Egypta. Jako Jákob kdysi 
oklamal svého otce, tak nyní jeho synové oklamali jeho.

Pro Josefa však tím celý příběh neskončil. V Egyptě se mu skrze Boží milost dařilo 
stejně tak, jako kdysi jeho otci u Lábana. Faraon i Lában poznávají, že ten, s kým je 
Hospodin, je požehnáním pro jejich zemi, a že Hospodin je nejvyšším Bohem, který 
má moc i vládu nad vším. Nikoliv však nějakým zázrakem, ale Boží přízní tomu, kdo 
se Boha bojí.

Josef se z otroka stává místodržitelem celé země a svědectví jeho života je opět 
svědectvím o tom, že lidské záměry nemohou nahradit ty Boží. Jen si každý z bratrů 
bude muset nést ve svém životě následky svého jednání. 

Vina bratří není promlčena, musí do vězení a zažít si tak potupu, do které uvrhli 
Josefa. Nad spravedlivou pomstou však opět vítězí Boží milosrdenství, když jim Josef 
odpustí a ukáže tak na Hospodina, který je Pánem nad každou situací.

Bratři se vrací k Jákobovi, svědčí mu o Boží milosti a vyznávají své hříchy. Stejně 
tak jako on museli i oni vyznat svoji úskočnost před Bohem. Z poslů o Josefově smrti 
se stávají poslové o Boží svrchovanosti. A Jákob znovu uvěří zaslíbení, které kdysi 
dostal.

Možná jsme někdy v situaci, jako byl Jákob, vše se nám rozpadlo pod rukama, myslíme 
si, že jsme na konci svých sil a že naše situace nemá řešení. Hospodin je však věrný ve svém 
slovu, je věrný těm, které si vyvolil pro své plány. Buďme proto připraveni na jeho navštívení, 
buďme připraveni na naději, která přichází v jeho milosti k nám.

Jan Jackanič (Praha 3)
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28. týden

 pondělí – 6. července 

Druhá strana oblíbenosti: Závist a nenávist

Když bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a nepromluvi-
li na něho pokojného slova. (Genesis 37,4)

Josef byl milovaným synem svého otce Jákoba. Byl to první syn, kterého mu porodila 
milovaná Ráchel, žena, za kterou sloužil tak dlouho u svého strýce. Tato otcovská 
láska byla jedním z důvodů, proč ho ostatní bratři nenáviděli. Druhým důvodem byly 
jeho prorocké sny, kterými byl i otec Jákob zaskočen. Navíc Josef ve své upřímnosti 
neskrýval před otcem nic z toho, co jeho bratři dělali, když pásli ovce. Jak nepříjemně 
muselo být Josefovi ve společnosti sourozenců, kteří pro něj neměli vlídného slova. 
A přece Josef poslušně odchází do Šekemu, když ho otec posílá, aby zjistil, jak se brat-
řím daří a mohl pak donést otci zprávy. Nepochybně se tomuto nepříjemnému úkolu 
mohl vyhnout, kdyby chtěl. Josef však vůči svým bratrům nechoval v srdci nenávist, 
a tak mu nebylo zatěžko splnit otcovu vůli. Poslán svým otcem vyšel na cestu, ale 
domů se už nevrátil. Nikdy! Když přicházel ke svým bratřím a ti ho zahlédli, zrodil se 
v jejich hlavách plán, jak se s Josefem vypořádat jednou provždy. Zabijeme ho a tím se 
ho zbavíme! Na Rúbenovu přímluvu sice Josefa nakonec nechávají naživu, ale prodají 
ho jako nepotřebnou věc Izmaelcům, se kterými se dostane jako otrok do Egypta. Tak 
začíná příběh muže, jehož život v sobě nese jeden z nejdokonalejších předobrazů ži-
vota a díla samotného Pána Ježíše. Josef přišel za svými vlastními, ale oni jej nepřijali. 
A mohlo se zdát, že je konec, že je po všem. Josef je odmítnutý, opuštěný a pokořený. 
Patrně žádný z jeho bratrů by se neodvážil odpovědět kladně na otázku, kterou kla-
de prorok Izajáš: „Kdopak pomyslí na jeho pokolení?“ Oni se tím ale netrápili. Naopak 
udělali vše proto, aby Josef žádnou budoucnost neměl. To jejich otec se musí vyrovnat 
se ztrátou milovaného syna i s vědomím, že se nikdy nebude radovat z Josefových 
potomků. Josefova životní pouť však rozhodně nekončí zklamáním. Nakonec i Jákob 
sám bude potěšen a požehná svým vnukům, protože na scénu vstupuje hlavní hrdina 
i režisér celého příběhu. 

Tomáš Mrázek (Suchdol n./O.)
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 úterý – 7. července

Nikdo nemůže zmařit Boží plány

Když midjánští obchodníci jeli kolem, vytáhli Josefa z cisterny a prodali ho Izmaelcům za 
dvacet šekelů stříbra. �  přivedli Josefa do Egypta … S Josefem však byl Hospodin, takže ho 
provázel zdar. (Genesis 37,28 a 39,2a)

Jako otrok se Josef dostává do Egypta. Z lidského pohledu jsou jakékoli vyhlídky či 
naděje na změnu předem marné. Odkud přišel a kým byl před tím, to tady nikoho ne-
zajímá. Je zakoupen jako bezejmenná pracovní síla, kterých bylo v Egyptě bezpočet. 
Život Josefa se během několika dní dramaticky proměnil. Sedmnáctiletý Josef se ocitá 
ve světě, kde je těžké najít něco pevného a jistého. Bůh však Josefa neopouští! On je 
sice daleko od domova, v cizí zemi, v nejbídnějším společenském postavení, ale není 
sám. Bůh počítá s Josefem a Josef počítá Bohem. Je to oboustranný a živý vztah, který 
je viditelný v Josefově způsobu života. On se netrápí se otázkou „proč?“ – otázkou, na 
kterou stejně nemůže znát odpověď. Josef sice neví, proč se to stalo právě jemu, přesto 
nepřestává věřit Hospodinu a spoléhá se na Boží blízkost. Je zde důvěrný vztah, který 
těžko dokážeme vystihnout, ale ten, který má sny od Hospodina je s ním v blízkém 
obecenství. A to způsobem, který ani jeho pán a velitel královy tělesné stráže nemohl 
přehlédnout. Tento pohan je konfrontován s faktem, že v životě jeho otroka je Bůh 
viditelně přítomen. A v čem je to vlastně vidět? V běžném životě při plnění každoden-
ních povinností a úkolů, které jsou na Josefa kladeny. Potífar viděl, že Hospodin do-
přává Josefovi zdar. Takovou Boží přítomnost nemohl Potífar ignorovat a proto Josefa 
ustanovil správcem celého svého domu a majetku. Za Josefovým úspěchem stojí Hos-
podin, který se přiznává k Josefově věrnosti v práci a námaze, při které Josef získává 
cenné zkušenosti pro svou budoucnost. Mladý otrok se stal významným člověkem, 
kterému byla svěřena velká zodpovědnost. Kromě toho samozřejmě disponuje mocí, 
která vyplývá z jeho postavení. A v této chvíli se musí snad každý, kdo jeho příběh 
ještě nezná, ptát: „Ustojí Josef svou pozici? Zvládne ten úspěch, nebo podlehne jako 
mnozí pokušení pýchy nebo pocitu, že si může dovolit cokoli?“ 

Tomáš Mrázek (Suchdol n./O.)

 středa – 8. července

Bázeň před Bohem dává sílu v pokušení

V tomto domě není nikdo větší než já. Nevyňal z mé správy nic, jen tebe, protože jsi jeho 
manželka. Jak bych se tedy mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu! 
(Genesis 39,9)
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Potífarova žena měla Josefa často na očích a tak jí neuniklo, jak pohledný je to muž. 
Josef proto musel čelit pokušení, které bylo tak reálné a časté jako příchod každého 
nového dne. Velmi důležité je pro nás ujištění Písma o tom, že Josef tomuto pokušení 
neodolával pouze z pragmatických důvodů. Jistě není nic špatného na tom, když je 
člověk schopen domyslet následky svého hříšného jednání, a proto se ho vyvarovat. 
Ale bylo by to málo v životě člověka, který žije s Hospodinem. Josef totiž nepřemýšlel 
a nespekuloval nad mírou rizika, které by tím podstoupil. Důvodem jeho trvalého od-
mítání nebyl na prvním místě strach z Potífara, ale jeho bázeň před Bohem. Vědomí 
toho, že v Božích očích by něco takového neobstálo, bylo pro něj motivem k jednání, 
které bylo správné. To vše s vědomím rizika, které tím podstupoval. Nakonec se uká-
zalo, že Josefova věrnost a bázeň před Bohem se staly příčinou pro pomstu ze strany 
manželky jeho pána. Z Josefa se stává opět bezejmenný otrok, a k tomu ještě vězeň. 
Z lidského pohledu přišel opět během chvíle úplně o vše, ale nepřišel o Boží milosr-
denství a věrnost. 

Josef je jednou z mála biblických postav, u které nás překvapí absence jakékoli pří-
mé zmínky o jeho lidské slabosti a z ní vyplývajícího selhání. Písmo o nich totiž mluví 
zcela otevřeně, a to i u takových lidí, jakými byli praotcové Izraele nebo později král 
David. Josef také samozřejmě nebyl dokonalým člověkem. I on potřeboval Boží milost 
a odpuštění. Avšak čistota jeho charakteru byla dobrým základem k tomu, aby mohl 
v životě obstát a naplnit úkol, který mu Bůh svěřil. A nejen to. Jde tu také o předobraz 
Krista, kterým se Josef i v tomto ohledu stává. Sám Ježíš odolal ďáblovým pokušením: 
„vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu.“ (Žd 4,15) Josef 
i Ježíš byli pokoušeni a oba ve zkoušce obstáli. V obou případech to bylo nezbytně 
nutné k tomu, aby se mohli stát nástroji pro uskutečnění Božích záměrů. 

Tomáš Mrázek (Suchdol n./O.)

 čtvrtek – 9. července

Zrazený, ale ne opuštěný

… vzal Josefa a vsadil ho do pevnosti, tam, kde byli vězněni královi vězňové. Tak se 
Josef ocitl v pevnosti. Ale Hospodin byl s ním, rozprostřel nad ním své milosrdenství… 
(Genesis 39,20–21a)

Josef je nucen ve svém životě nést a snášet následky cizího hříchu. Nejprve se vůči 
němu provinili jeho bratři, kteří se ho bez soucitu zbavili a udělali z něj otroka. Ná-
sledně po nějakém čase je to Potírafova manželka, která proto, že nedosáhla svého, Jo-
sefa křivě obvinila. A nakonec ani faraonův číšník se vůči Josefovi nezachoval správně, 
když na Josefa po svém propuštění zapomněl. Josef je ve svém životě zrazován lidmi, 
žel i těmi nejbližšími. Tím spíše je obdivuhodné, jak to vše Josef s pokorou snáší, když 
musí na sobě nést důsledky hříchu druhých. Je tu ovšem ještě jiný pohled na Josefův 
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život. Pohled z Boží perspektivy a Boží přítomnosti v jeho životě. Navzdory všemu 
příkoří Bůh sám nad Josefem rozprostřel své milosrdenství, a tak ani ve vězení není 
Josefův život nijak zmařen. Opak je pravdou. Pro přízeň, kterou Hospodin Josefovi 
zjednal u velitele pevnosti, byli Josefovi svěřeni všichni vězni i správa vězení. Požeh-
naný je nejen Josef, ale skrze něj i vězni a velitel pevnosti. Je to podobné jako v případě 
jeho otce Jákoba, který přinesl požehnání svému strýci Lábanovi. (Gn 30,27) Cokoli 
Josef dělal, bylo požehnáno a dařilo se. Josef je neprávem vězněný, daleko od domova, 
a přece požehnaný. I tady na zdánlivě neperspektivním místě je mu umožněno, aby 
získával cenné zkušenosti, které ho připravují na budoucnost. Josef je věrný tam, kde 
je, v tom co mu bylo svěřeno, bez ohledu na všechnu nespravedlnost. I v tomto ohledu 
připomíná Pána Ježíše Krista a jeho vykupitelské dílo – „Toho, který nepoznal hřích, 
kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.“ (2K 5,21) Pán 
Ježíš na sobě nesl následky našeho hříchu, i když sám se hříchu nedopustil. Hospo-
dinovo požehnání nejen že vyvažuje všechna příkoří, ale ono je převyšuje. Lidskou 
nespravedlnost a zradu přesahuje Boží láska a spravedlnost. Josef miluje Hospodina, 
a proto mu všechno napomáhá k dobrému. Jeho těžkosti jsou neseny Božím milosr-
denstvím.

Tomáš Mrázek (Suchdol n./O.)

 pátek – 10. července 

Po letech bolestí a zklamání mužem s velikým posláním 

Farao svým služebníkům tedy řekl: „Zda najdeme podobného muže, v němž je duch Boží?“ 
Josefovi pak řekl: „Když ti to vše dal Bůh poznat, nikdo nebude tak zkušený a moudrý jako 
ty. Budeš správcem mého domu a všechen můj lid bude poslouchat tvé rozkazy. Budu tě 
převyšovat jen trůnem.“ (Genesis 41,38–41)

Josef se po letech dostává z vězení a rovnou před samotného vládce Egypta. Není tam 
proto, aby se obhajoval a dokazoval svou nevinu, ale proto, aby králi vyložil jeho sny. 
Je to pro něho příležitost, aby se před králem zviditelnil a předvedl své vykladačské 
schopnosti, o kterých se číšník zmínil. Právě teď může udělat dojem a změnit svůj 
život. Josef však zůstává pokorný i nyní a dává najevo, že odpověď a výklad králových 
snů přichází od Hospodina. On je jen tlumočníkem Božího poselství o nadcházejí-
cích letech, poselství, které je velmi jasné a nezvratné. Po čase dostatku přijde natolik 
dlouhé a špatné období, že Egyptu hrozí katastrofa. Je proto potřeba velmi moudře 
využít čas hojnosti k zajištění budoucnosti. Hospodin však nedává faraónovi pouze 
výklad jeho snů, ale skrze Josefa také řešení a naději. Po veliteli královy stráže Potífa-
rovi a veliteli pevnosti je to i sám král a vládce Egypta, který rozpoznává, že v tomto 
muži je duch Boží. Farao je přesvědčen o tom, že Josef je bezpochyby tím nejpovola-
nějším k tomu, aby se ujal tak náročného úkolu, před kterým Egypt stojí. Vždyť na 
jeho úspěšném zvládnutí budou záviset lidské životy a osudy. Bůh však Josefovi žehná 
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nejen změnou jeho postavení, které před ním otevírá zcela novou etapu života. Hos-
podin mu dává i rodinu – po dlouhých letech blízkého člověka, který bude s Josefem 
nést jeho radosti i starosti. 

V okamžiku, kdy farao poznává budoucnost své země, stává se Josef nejen správ-
cem Egypta, ale také dokonalým předobrazem Mesiáše. Dostává nové jméno, které 
zní „Zachránce světa.“ Josef je skutečný spasitel, a to nejen pro Egypt, ale mnohé další 
země, včetně jeho původní rodiny. Právě zde tak silně rezonují slova proroka Izajá-
še: „Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se dny… Spatří potomstvo, bude dlouho živ 
a zdárně vykoná vůli Hospodinovu.“ (53,11a, 10b) Tato prorocká slova se zcela naplňují 
v Ježíši Kristu, který se stal Spasitelem světa tím, že obětoval sebe sama. 

Tomáš Mrázek (Suchdol n./O.)

 sobota – 11. července

Pomsta nebo odpuštění?

Avšak netrapte se teď a nevyčítejte si, že jste mě sem prodali, neboť mě před vámi vyslal Bůh 
pro zachování života. (Genesis 45,5) 

Hlad, který nastal, se netýkal jen Egypta. Dolehl i na Jákobovu rodinu. Nezbývalo nic 
jiného než jít dolů do Egypta a tam nakoupit obilí. Nutně tak musí dojít k setkání Jose-
fa a jeho bratrů, kteří jsou nákupem pověřeni. Josef je bezpečně poznává, ale jeho bra-
tři nemají tušení, s kým se potkali. Všechno to, co s nimi Josef dělá a jak věci aranžuje, 
může navozovat dojem, že se jim Josef mstí. Ale není tomu tak. Josef chce vědět, zda se 
nějak za to dobu změnili. Zda si uvědomili hloubku toho, co provedli nejen jemu, ale 
také svému otci. Jeho slzy v momentě, kdy jim dává poznat, jsou dokladem toho, že 
je stále miluje a dávno jim odpustil. A to ještě dříve než dostali příležitost o odpuštění 
prosit. Odpustil jim nejen všechno to trápení, které mu způsobili, ale také jednu z nej-
bolestnějších skutečností spojenou s jejich hříchem. Některé následky hříchu není 
možné změnit. Josef už nikdy neměl příležitost spatřit svoji maminku Ráchel, která 
zemřela při porodu Benjamína. Pokoření Josefových bratří není výsledkem Josefovy 
zlovůle nebo nenávisti, ale naplněním snů, jejichž poselství bylo stejně neodvolatelné, 
jako Boží poselství faraonovi. Během pobytu v Egyptě bratři poznávají, že jejich starý 
hřích je neustále dohání. Nejzřetelnější je to v okamžiku, kdy s nimi přijde nejmladší 
Benjamín, kterému najednou a nevysvětlitelně hrozí zkáza. Když Josef viděl, že bratři 
jsou ochotni pro záchranu Benjamína udělat cokoli, nemohl už déle předstírat, že je 
nezná, a dal se jim poznat. Těžko si představit děs a paniku, kterou kromě Benjamína 
všichni bratři prožívali. Stojí před svým bratrem a současně druhým nejmocnějším 
mužem Egypta. A do této smrtelné hrůzy Josef svým bratřím zvěstuje slova pokoje 
a odpuštění. Váš hřích mě přivedl sem, aby skrze vaši neznalost Bůh zachránil nás 
všechny. Toto jsou přece slova vyřčená ještě jednou o více než 1 500 později z kříže: 



153

„Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ (Lk 23,34) I to bylo součástí Božího plánu naší 
záchrany. (1Pt 1,20)

Tomáš Mrázek (Suchdol n./O.)

 neděle – 12. července

Důvěra v naplnění Božích zaslíbení

Potom Josef svým bratrům řekl: „Já umírám, ale Bůh vás jistě navštíví a vyvede vás odtud 
do země, kterou přísežně slíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi.“ … „Bůh vás jistě navštíví 
a pak odtud vynesete mé kosti.“ (Genesis 50,24 + 25b)

Nejednoho člověka už napadla otázka „proč museli Izraelci být tak dlouho v Egyptě?“ 
Nemohli se po období hladu vrátit zpět do země, která jim byla dána a zaslíbena? 
Odpověď je, že nemohli. Už při uzavírání smlouvy mezi Hospodinem a Abrahamem 
to jasně zaznělo. (Gn 15) Spravedlivý Bůh pro to měl své důvody. Izraelci budou hosty 
a otroky v zemi, která nebude jejich, a teprve čtvrté pokolení se vrátí do země kena-
anské. Jakkoli to působí podivně, Izraelci měli v Egyptě ideální podmínky k tomu, 
aby se stali početným národem. Navzdory těžkostem, kterým museli čelit, když vládli 
ti, kdo o Josefovi nic nevěděli. Podobně je nám někdy nesnadné pochopit, že církev 
často nejvíce roste tam, kde je utlačována a pronásledována pro svou víru. Josef nepo-
chybně znal obsah této smlouvy mezi Bohem a Abrahamem, a tedy i to, že se Izraelci 
jednoho dne vrátí domů do zaslíbené země. Proto tento muž víry vydal jasný pokyn 
o tom, co se má stát s jeho kostmi. Jeho dědictvím nebyl Egypt, kterému byl správcem, 
ale země, ve které žil ve svém mládí. Egypt je symbolem časnosti, naproti tomu země 
zaslíbená příslibem věčného odpočinutí. Podobně ani pro nás není tento svět pravým 
domovem, a už vůbec ne trvalým. Strhující příběh Josefova života nám chce být zdro-
jem inspirace pro naši víru v denním životě se všemi jeho složitostmi, výzvami i poku-
šením. Vlastně byl zachycen i kvůli nám, abychom Josefa následovali v jeho pokoře, 
poslušnosti i čistém charakteru. Proto se také mohl stát předobrazem Ježíše Krista 
a důležitým prvkem historie spásy. Bůh zachránil Izraele a celou jeho rodinu skrze Jo-
sefa, kterého poslal do Egypta. Nás Bůh zachránil skrze svého syna, kterého poslal na 
svět. Josef je skutečně mužem víry a zachráncem. Svou věrností se i on spolupodílí na 
záchraně světa skrze syna povolaného z Egypta. (Mt 2,15) Vždyť spása, která ke světu 
nabídnuta je ze Židů. (J 4,22)

Tomáš Mrázek (Suchdol n./O)
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29. týden

 pondělí – 13. července

Syn vyprošen od Hospodina a pro Hospodina

„Modlila jsem se za tohoto chlapce a Hospodin mi dal, zač jsem ho tak naléhavě prosila. 
Vyprosila jsem si ho přece od Hospodina, aby byl jeho po všechny dny, co bude živ. Je 
vyprošený pro Hospodina.“ I poklonil se tam Hospodinu. (První Samuelova 1,27–28)

Když pročítáme knihy Starého zákona, zjišťujeme, že bezdětnost byla problémem 
hned u několika biblických žen (např. Sára, Rebeka, Šúnemanka). Bezdětnost v té 
době byla problémem nejen samotného páru, který v takové situaci prožívá smutek, 
pocit selhání, střídání období naděje se zklamáním, ale také problémem společen-
ským. Bezdětná žena byla často předmětem posměchu a opovržení, lidé se na ni dívali 
jako na tu, která byla Bohem opomenuta či zavržena. A podobně to jistě prožívala 
i Chana. Proto když se jí dostalo té vzácné příležitosti, která se jí naskýtala jednou 
do roka, přijít na místo, kde stál „stánek úmluvy“ – místo, kde Bůh zaslíbil svou 
přítomnost, nemohla jinak, než vylévat před Hospodinem své srdce. Bůh slyšel její 
vytrvalé a naléhavé prosby a dal jí syna – Samuele – ze kterého se stal velký Boží 
muž. Chana neprosila jen za dědice či potomka, který by jí dodal uznání a postave-
ní v rámci její rodiny; prosila za syna, který by cele patřil Hospodinu. Toto je jistě 
povzbuzením a výzvou pro nás. Mít děti je jistě požehnáním, ale není samozřejmos-
tí, že děti patří cele Hospodinu. Nemůžeme děti přimět, aby Bohu patřily, smíme je 
však v modlitbách svěřovat Bohu. On sám bude jednat. Naše vytrvalé modlitby jsou 
v některých případech často tím jediným nástrojem, který nám zbývá v zápasu za 
naše děti (zvláště pokud jsou dospělé). O to naléhavější a vytrvalejší mají být. Mít 
děti, které patří cele Hospodinu a cele mu také slouží, je jistě touhou každého věří-
cího rodiče. Někdy ovšem zapomínáme na to, že by si je Bůh mohl použít takovým 
způsobem, že by byly daleko z našeho dosahu a blízkosti, a podobně jako Chana své-
ho Samuele vídat třeba jen jednou ročně! Svěřit naše děti Bohu a vyprošovat, aby 
cele patřily jemu, je nejen naší výsadou, ale i potřebou. A my si smíme být jisti tím, 
že Bůh takovéto upřímné, naléhavé a vytrvalé modlitby slyší. Oproti Chaně však 
nemusíme čekat na vhodné místo a dobu, smíme volat kdykoliv a kdekoliv, třeba 
právě teď.

Pavel Mrázek (Šumperk)
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 úterý – 14. července

Kdo dává Bohu, nezůstane zkrátka 

Élí žehnal Elkánovi a jeho manželce. Říkal: „Nechť tě Hospodin zahrne potomstvem 
z této ženy místo vyprošeného, který byl vyprošen pro Hospodina.“ Pak odcházeli domů. 
Hospodin navštívil Chanu a ta otěhotněla a porodila tři syny a dvě dcery. Mládeneček 
Samuel však vyrůstal při Hospodinu. (První Samuelova 2,20–21)

Chana úpěnlivě a vytrvale volala k Hospodinu, a ten její prosbu vyslyšel. Daroval jí 
syna, Samuele, kterého pak ještě jako malého přivedla do Šíla, aby sloužil Hospodinu. 
Splnila svůj slib, aniž čekala nějakou odplatu. Věděla, že Samuel pochází od Hospo-
dina, a proto mu patří. I když se k němu mohla upnout jako k jedinému synu, kterého 
konečně má, přemohla sama sebe i své mateřské sklony a svěřila ho Hospodinu. Cha-
na netušila, že se jí Bůh za její věrnost i ochotu vydat to nejcennější odvděčí a zahrne ji 
ještě daleko větším počtem dětí. Princip, který zde můžeme vidět, je v ochotném srdci 
dát Bohu to, co mu náleží, a neočekávat za to odplatu. Bůh vidí naše srdce i ochotu, 
se kterou mu dáváme to, co vlastně pochází od něho. Pokud při našem dávání ne-
kalkulujeme s tím, že nám to Bůh nějak vynahradí, určitě zakusíme jeho požehnání. 
Elí Elkánovi a jeho ženě žehnal slovy, která jistě musely Chanu až zamrazit. Takové 
požehnání přichází tehdy, když radostně a nezištně dáváme Hospodinu. Možná jste 
to zakusili sami – že peníze, čas, úsilí či cokoli jiného, co jste Bohu darovali, vám na-
konec nechybělo, a co víc, mohli jste z toho zakusit požehnání. Možná jsi Bohu slíbil, 
že když… (dokončíš školu, budeš mít práci, partnera, určitý věk), pak mu něco dáš, 
budeš mu sloužit. Nezapomněl si na svůj slib či odhodlání, se kterým ses na začátku 
modlil? Je docela možné, že se připravuješ o Boží požehnání právě tím, že mu nedá-
váš to, co mu náleží, nebo dokonce to, co jsi mu slíbil. Bůh nepotřebuje nic z toho, co 
máme, ale může si to nesmírně použít. Záleží na našem ochotném srdci. 

„Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donu-
cení; vždyť radostného dárce miluje Bůh.“ (2K 9,7)

Pavel Mrázek (Šumperk)

 středa – 15. července

Bůh mluví k upřímnému, ne ke zkušenému

A znovu, potřetí, zavolal Hospodin Samuela. On vstal, šel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal 
jsi mě.“ Tu Élí pochopil, že mládence volá Hospodin. I řekl Élí Samuelovi: „Jdi si lehnout, 
jestliže tě zavolá, řekneš: Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší.“ Samuel si tedy šel lehnout 
na své místo. (První Samuelova 3,8–9)
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Přestože oddíl z Božího slova vyznívá jednoznačně, troufl  bych si za nadpis dnešního 
uvažování dát otazník. Samuel si viditelně s oslovením od Hospodina nevěděl rady, 
a proto si šel pro odpověď ke svému učiteli, k Élímu. Tak jako k Samuelovi mluvíval 
Hospodin k mnoha kněžím a prorokům Izraele. Z tohoto a mnoha dalších záznamů 
v Písmu je jasné, že Hospodin mluví. Mluví s lidmi! A je úžasné a povzbudivé, že mluví 
i dnes. Předává své poselství a proroctví. Pomáhá nám při důležitých rozhodnutích 
v životě církve i jednotlivců. Jeho řeč je nám k povzbuzení i k napomenutí. Jak k nám 
tedy může mluvit? Jeho slovo můžeme přijmout skrze působení Ducha svatého při 
čtení Písma, nebo někdy jako i v případě Samuele ve spánku skrze sen. Sám jsem 
přijal skrze sen několik Božích přímluv ke mně a spolehlivě vím, že se toto od přiroze-
ných snů absolutně lišilo, takže nemám pochyb!

Je velmi důležité být si jistý, že je to Bůh, který k tobě mluví! Pozor na toho lháře 
a podvodníka, který se snaží být bohem. Tady je ten otazník z úvodu. A teď co s tím? Je 
tato řeč od Hospodina pro tebe povzbuzením? Díky Bohu. Znamená pro tebe změnu 
ve tvém životě? Vede tě od viditelného nebo i skrytého hříchu? Díky Bohu! Élí také 
slyšel. Věděl, co má dělat, ale nedělal. Hospodin nenechá své slovo bez odezvy! A jen 
díky Jeho neskonalé trpělivosti a shovívavosti s námi to nemusí dopadnout tak zle.

Buďme tedy vnímaví k Božímu hlasu, aby snad nemusel mluvit třikrát, a ať naše 
odpověď zní: „Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší.“

Jan Sláma (Šumperk)

 čtvrtek – 16. července 

Když Bůh promlouvá … 

A znovu, potřetí, zavolal Hospodin Samuela. On vstal, šel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal 
jsi mě.“ Tu Élí pochopil, že mládence volá Hospodin. I řekl Élí Samuelovi: „Jdi si lehnout; 
jestliže tě zavolá, řekneš: Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší.“ Samuel si tedy šel lehnout 
na své místo. (První Samuelova 3,8–9)

 
Ve dnech, kdy Samuel vykonával službu Hospodinu, bylo Hospodinovo slovo vzácné 
a prorocké vidění nebylo časté. Můžeme se zamýšlet, proč Bůh nepromlouval častěji 
do života lidí, proč Boží hlas lidé v té době nerozpoznávali a nevnímali. Jak to vnímá-
me dnes – promlouvá Hospodin do našich životů? Chceme slyšet jeho hlas? Naslou-
cháme mu a zajímá nás, co nám bude říkat? Dříve mluvil Bůh do života lidí skrze jed-
notlivce k tomu předem vybrané. Standardně měl být ke komunikaci určen kněz, ale 
Elí už Boží hlas neslyšel. Přesto měl zkušenost a věděl, jak Bůh mluví… Bůh v tu chvíli 
promluvil k nezkušenému… Bůh si vybral toho, kdo byl nezkušený v hříchu… Elí, 
přestože jej Bůh již přestal oslovovat, zůstal alespoň moudrým vychovatelem. Poradil 
mladému „rodícímu se“ prorokovi: „buď ochotný naslouchat a buď upřímný – nic mi 
nezatajuj z toho, co 	  Bůh oznámí.“ Nezkušený, ale upřímný Samuel se stal vzácným 
komunikačním bodem pro Izrael a skrze něj Bůh dlouho promlouval a vedl nejdůle-
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žitější okamžiky Božího lidu. Jak je to s námi v dnešní době? Mluví k nám Bůh? Mluví 
jen k někomu, nebo je ochoten mluvit ke všem? Dle Sk 2,17 Bůh začal mluvit skrze 
Ducha Svatého k lidem, kteří uvěřili, že Ježíš Nazaretský je Kristus, který zemřel za 
hříchy člověka a byl vzkříšen. Je pro nás platný odkaz z dob Samuele, nebo z dob se-
slání Ducha svatého? Myslím, že i dnes Bůh mluví k těm, kdo jsou méně zkušení v hří-
chu. Společenství člověka a Ducha svatého je pro mnohé něčím novým. I pro Samuele 
to bylo nové. To, co udělal Samuel, jako nezkušený, se může promítnout i do Tvého 
života. Buď ochotný naslouchat Duchu svatému. Připrav se na Boží hlas, který bude 
promlouvat do Tvého života a povede Tvé další dny, týdny, měsíce a roky… Zajímá Tě 
Boží vůle? Naslouchej a dej se vést! 

Petr Málek (Šumperk)

 pátek – 17. července

Autorita, kterou všichni potřebují

Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním. Žádné z jeho slov nenechal padnout na zem. 
Celý Izrael od Danu až po Beer-šebu věděl, že Samuel je věrný Hospodinův prorok. 
(První Samuelova 3,19–20; ČSP)

Když v Bibli, kde jsou výše uvedené verše, otočíme několik listů zpět, můžeme číst 
knihu Soudců. Období, které popisuje, charakterizuje slovo: „V oněch dnech nebyl v Iz-
raeli král; každý dělal, co bylo v jeho očích správné.“ (Sd 21,25, 17,6) V takové situaci je 
pak autoritou každý sám sobě, každý sám sobě bohem. To lidem nabídl satan v zahra-
dě Eden a oni na to kývli. A tak to je i v dnešní době. Nejednou, máme mylnou předsta-
vu, že svoboda znamená možnost dělat si, co chci. Opakem toho je být pod autoritou 
– uznávat pro sebe tuto autoritu a nechat se jí vest. Ne mít jakoukoli autoritou, ale 
tu, která nás vede správnou cestou a ke správnému cíli. Taková autorita určuje co je 
správné a co je potřebné … vychovává nás k tomu, napomíná a třeba i kárá a trestá.

A takovou autoritou se postupně stal Samuel. Čteme: „Samuel vyrůstal, a Hospodin 
byl s ním. Žádné z jeho slov nenechal padnout na zem…“ A Slovo na cestu to říká ještě 
poněkud jinak: „Po celou dobu… stál Hospodin při něm a způsobil, že každé jeho slovo 
bylo moudré.“ V 1S 9,6 k tomu ještě čteme: „… v tomto městě je muž Boží. Je to vážený 
muž. Všechno, co vysloví, se jistě naplní.“ Samuel byl od Boha vybaven mocí a autoritou. 
A Izrael to potřeboval vědět a také se této autoritě podřídit. A když to dělali, dobře se 
jim vedlo, ne tak jako v období, které popisuje kniha Soudců. Tak to platí i dnes pro 
nás – buď podléháme nepravé autoritě, té falešné, a z toho nikdy nekouká nic dobré-
ho, i když se to na první pohled zdá. Anebo přijmeme Boží autoritu a necháme se jí ve 
svém životě vést. Božím přáním je, aby se náš život skutečně vydařil.

Miroslav Jersák (Šumperk)
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 sobota – 18. července 

Samuelova výzva Izraeli k obrácení se k Hospodinu

Ode dne, kdy schrána spočinula v Kirjat-jearímu, uplynulo mnoho dní, celkem 20 let. Tu 
celý izraelský dům zatoužil po Hospodinu. Samuel vyzval celý izraelský dům: „Jestliže se 
chcete celým srdcem obrátit k Hospodinu, odstraňte ze svého středu cizí bohy i aštarty, upněte 
se srdcem k Hospodinu a služte jenom jemu. On vás vysvobodí z rukou Pelištejců.“ Izraelci 
tedy odstranili baaly a aštarty a sloužili jenom Hospodinu. (První Samuelova 7,2–4)

Když v tomto oddíle čteme o tom, že Izraelský dům zatoužil po Hospodinu, zdá se, že 
je to jeden z mála světlých okamžiků, kdy se celý izraelský národ přihlásil ke svému 
Bohu. Vyvstává mi tím otázka, zda na tom nejsem podobně jako oni. Zda jsem odstra-
nil vše nečisté ze svého domu a zda jsem opravdu celým srdcem a celou svou myslí 
s Bohem v každé chvíli a za všech okolností. Zda usilovně toužím každý den po živém 
Bohu, nebo o jeho přítomnost ve svém životě stojím jen občas, a to zejména v době, 
kdy procházím těžkostmi. Nevím proč, ale přestože vím, kým je můj Hospodin, jak 
je mocný a úžasný a co pro mne udělal, stále se potýkám spíše s pohodlností a vlaž-
ností. Slovesa jako „odstraňte, upněte se srdcem k Hospodinu, služte mu“, která jsou 
v oddíle použita, nás vybízí k aktivitě. Jinými slovy vypněte televizi, vstaňte z gauče, 
mějte touhu být s Bohem, touhu po Jeho Slovu, touhu po modlitbě za změnu ve vašem 
životě, za rozpoznání Jeho vůle pro váš život. Přečíst si ráno toto zamyšlení je málo. 
Opravdová touha vypadá jinak. Utíkejte za Bohem, o kterém víte, že je jediným, vše-
mocným Bohem, který chce být vaším přítelem, ochráncem, milujícím otcem. On po 
nás touží, On touží po naší blízkosti, On touží po vztahu s námi, dokonce stojí u dveří 
našeho srdce a vytrvale tluče každý den, i dnes. Otevřeme a žijme v jeho přítomnosti, 
choďme s ním.

Ivo Pospíšil (Šumperk)

 neděle – 19. července

Následování Boha bez kompromisů 
 

Promluvil Samuel k celému domu Izraele: „Obracíte-li se k Hospodinu celým srdcem, 
odstraňte ze svého středu cizí bohy i obrazy Aštarot. Přimkněte se srdcem k Hospodinu 
a služte jen jemu! Pak vás zachrání z ruky Filištínů.“ (První Samuelova 7,3; B21)

Z daného textu můžeme vidět, jak se Hospodin přizná ke svému lidu, když Ho začne 
z upřímného srdce hledat. Izraelský národ se začal zbavovat cizích posvátných bůžků 
a začaly se dít velké věci. Při napadení Pelištejci nemuseli Izraelité používat lidské 
zbraně, ale Bůh je ochránil od jejich útoku.

I my dnes můžeme prožívat různá selhání, prohrané boje a beznaděj. Ale po-
kud se necháme inspirovat tímto příběhem, můžeme v něm vidět návod jak z toho 
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ven. Nejdříve je potřeba odstranit z našich životů tak zvané „bůžky“. Ale jak na to? 
V 1S 7,3 je psáno: „Odevzdejte se cele Hospodinu a uctívejte pouze jeho.“ Je to na první 
pohled snadné, ale zapřít své ego se všemi představami vycházejícími z naší lidské při-
rozenosti a azčít naprosto důvěřovat Bohu není vždy lehká volba. Může to znamenat 
bojovat s pýchou a sebestředností, která nás od Boha vzdaluje. Abychom měli na své 
straně nejlepšího Vojevůdce v našich duchovních bojích, je třeba se rozhodnout pro 
poslušnost a naprostou důvěru v Něj.

Modlitba: Pane, pomoz mi důvěřovat, že cesta, kterou mě vedeš, má ten nejlepší konec, 
i když z mého pohledu se to tak nejeví. Díky, že Ty jsi mou důvěru ještě nikdy nezklamal. 
Amen.

Jiří Jáně (Šumperk)

30. týden

 pondělí – 20. července

Boží proměna Saula

Sotva se Saul obrátil, aby od Samuela odešel, proměnil mu Bůh srdce v jiné. Onoho dne se 
dostavila všechna tato znamení. (První Samuelova 10,9)

Biblický text nám vykresluje mimořádnou událost v dějinách Izraele – pomazání 
Saula za prvního krále. Končí období soudců a začíná epocha království. Izraelský 
lid toužil po instituci království, a tak Hospodin na jejich riskantní touhu přistoupil 
a ustanovil jim krále. K tomuto poslání si Bůh vyvolil Saula a nechal ho prorokem 
Samuelem pomazat za krále. Aktem pomazání dochází k zasvěcení Hospodinu. Izra-
elský král má tedy především být zasvěcen Bohu. Má být jeho nástrojem, prostřední-
kem záchrany a Boží vlády. Má být požehnáním pro Boží lid. Ovšem na takto vzneše-
ný úkol není žádný člověk sám od sebe vybaven, proto si nemůže vystačit pouze ze 
svých vlastních zdrojů. Z tohoto důvodu se musí stát jiným člověkem – tedy novým 
stvořením. Saul byl proto Bohem proměněn a ke svému novému povolání vystrojen 
z výsosti. 

Rovněž v naší době může člověk obstát ve službě Bohu a lidem jen tehdy, pokud 
je ke svému poslání zmocněn a vystrojen Duchem svatým. Vždyť v královských služ-
bách evangelia nepřinesu očekávaný užitek, pokud se budu plahočit jen ze svých sil. 
Naštěstí nejsem odkázán jen na svou duchovní „žebračenku“. Díky našemu Pánu se 
jeho zmocnění z výsosti nabízí širokým vrstvám věřících, nikoli pouze výjimečným 
a geniálním křesťanským jedincům. Prostředníkem této proměňující Boží moci je 
Duch svatý a takto může být zmocněno každé Boží dítko. 

Proč je tedy v církvi tolik stagnace? Proč mnozí věřící duchovně strádají? Ne-
chybí i tvému životu plnost Ducha svatého? Otevři se dnes Božímu působení a jeho 
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životodárné moci. Pozvi jako jeho služebník Božího Ducha do svého života! Využij 
jako Boží dítě tuto velkorysou nabídku a výsadu. Pak budeš přinášet hojné ovoce pro 
království nebeské.

Miroslav Čížek (Uherské Hradiště, stanice Znojmo)

 úterý – 21. července

Od práce s dobytkem k vůdcovství Izraele

Saul šel právě za dobytkem z pole. Tázal se: „Co je lidu, že pláče?“ A oni mu sdělili slova 
jábešských mužů. Jakmile Saul ta slova uslyšel, zmocnil se ho duch Boží. Vzplanul 
nesmírným hněvem. (První Samuelova 11,5–6)

Saul již byl pomazán Samuelem za krále a rovněž veřejně potvrzen losem. Přesto se 
plně neujal kralování, neboť se podle dnešního čtení dozvídáme, že stále ještě praco-
val na poli a věnoval se dobytku. Jeho život se prozatím navenek zásadně nezměnil. 
Zcela jistě to byla chyba. Možná váhal Saul, možná se zdráhal Izrael. Nebo vyčkávaly 
v pasivitě obě strany současně, každá z nějakého vlastního „dobrého“ důvodu. Vý-
sledkem ale bylo, že Saul ve skutečnosti nekraloval. 

Avšak Saul byl přece za krále pomazán a losem v tomto úřadu potvrzen. Navíc mu 
Bůh změnil srdce, a tak se stal jiným člověkem – člověkem, kterého Hospodin připra-
vil ke kralování. Byl přece pro Boží věci oddělen. Někdy musí lidskou liknavost popo-
strčit vnější okolnosti, nějaký vliv zvenčí. Čteme, že jábešští obyvatelé byli ohroženi 
mimořádnou krutostí vnějšího nepřítele. Každý jábešský muž měl přijít o právé oko, 
čímž měli být tito muži takto natrvalo zohaveni. Jakmile se ale Saul dozvěděl o této 
kruté hrozbě, ozvalo se v něm jeho nové královské srdce. V Saulovi se projevil král. 
Nekompromisně sjednotil izraelský lid a vytáhl do boje, protože jeho královské srdce 
nemohlo zůstat vůči Jábešanům lhostejné a chladné. Tak byli Saulem a jeho vojskem 
zachráněni. 

Máš toto královské srdce, které je citlivé na duchovní i hmotnou nouzi potřebných 
lidí ve tvém okolí? Když se doslechneš o páchané krutosti, když vidíš bezpráví a lidský 
zmar, nechává tě to chladným a lhostejným? Nebo se v tobě ozve král, prostředník 
Božího milosrdenství, zachránce a vysvoboditel? Jestliže pěstuješ osobní společenství 
s živým Bohem, pak je tvé srdce inspirováno jeho královským posláním a ty přece ani 
nemůžeš jinak, než konat královské skutky. 

Miroslav Čížek (Uherské Hradiště, stanice Znojmo)
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 středa – 22. července

Nezáleží na králi, ale na poslušnosti Hospodinu

Jestliže se budete Hospodina bát, jemu sloužit a poslouchat ho, nebudete-li se vzpírat 
Hospodinovým rozkazům, obstojíte vy i král, který nad vámi kraluje, půjdete-li ovšem 
za Hospodinem, svým Bohem. (První Samuelova 12,14)

Protože lid izraelský toužil po vzoru svých pohanských sousedů po králi, tak ho tedy 
dostal. Saul se stal prvním králem Izraele. Původní starozákonní představou je ale 
Hospodinovo bezprostřední suverénní kralování nad svým lidem. Sám Bůh měl být 
králem Izraele. Lidský král je proto importem pohanského prostředí, na který Hospo-
din ve své velkorysosti nakonec přistoupil. Ovšem lidský král nemůže zůstat koneč-
ným garantem jistoty a bezpečí Izraele. Tento král není bohem v lidském těle, jak to 
chápali například obyvatelé Egypta. Králi nepatří božské pocty, jakých se později do-
stávalo císaři v Římském impériu. Není konečnou a nejvyšší autoritou. Král Izraele má 
pouze delegovanou autoritu a sám je Bohu zcela podřízen. Má poslouchat Hospodina, 
nejvyššího panovníka Izraele. Král a království obstojí jen tehdy, pokud sám vladař 
a celý Izrael budou poslouchat Boha. Instituce království nesmí nahradit poslušnost 
Nejvyššího. Lidský král se nikdy nesmí postavit na místo, které patří jedině Stvořiteli. 
Král Izraele nesmí jít ve stopách panovníků okolních pohanských národů.

Ani dnes nezáleží na vnějších formách, pokud chybí poslušnost Boha a jeho slova. 
Žádná vnější instituce nenahradí osobní oddanost Pánu, jakkoli nejsou vnější pro-
středky milosti samy o sobě zlé. Například účast na bohoslužbě je požehnaná, pokud 
žiješ v souladu s Boží vůlí. V opačném případě je dokonce i pravidelná účast na shro-
máždění pouhou marností, prázdnou a mrtvou formou. To, že jsi baptista, není jistě 
zlé. Příslušnost k „sebelepší“ církvi nemůže ale nahradit oddané následování našeho 
Pána. Království bylo požehnané, když král i Izrael poslouchali Boha. Účast na boho-
službách, příslušnost k církvi, služba v církvi, přijímání večeře Páně, pěstování zdravé 
teologie a mnohé další jsou požehnané záležitosti, pokud posloucháš živého Boha. Na 
tom totiž u člověka všechno závisí. 

Miroslav Čížek (Uherské Hradiště, stanice Znojmo)

 čtvrtek – 23. července

Saulův projev nedůvěry Bohu

Samuel nato Saulovi řekl: „Počínal sis jako pomatenec. Nedbals příkazu, který ti dal 
Hospodin, tvůj Bůh. Tak by byl Hospodin upevnil tvé království nad Izraelem navěky.“ 
(První Samuelova 13,13)
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Král Saul se ocitl v těžké zkoušce trpělivosti a věrnosti. Měl totiž v důvěře neochvějně 
očekávat na Boží vedení i za nepříznivých okolností. Prorok Samuel stanovil termín 
svého příchodu na určené místo do vojenského ležení, ale opozdil se. Pelištejci byli 
připraveni k boji, přičemž oplývali značnou vojenskou převahou co do počtu i výzbro-
je. S blížící se bitvou podléhal izraelský lid strachu a zmatku, v důsledku čehož ztrácel 
Saul vnitřní jistotu a lid ho opouštěl. Z tohoto důvodu se Saul rozhodl pro opovážlivý 
čin, neboť zápalnou oběť obětoval sám. Vzal tak otěže situace svévolně do vlastních 
rukou. Ačkoliv byl izraelským králem, přesto mu nenáleželo obětovat zápalné oběti 
Bohu. To byl výsadní úkol vysvěcených kněží. Izraelský král měl žít pod vyšší autori-
tou a měl být podřízen Božímu zákonu. 

V krizové situaci Saul neobstál, neboť nedůvěřoval cele Hospodinu, že dá v pravý 
čas východisko z této tíživé zkoušky. Vždyť se Hospodin v celé historii svého lidu pro-
kázal jako hodný důvěry a nikdy nenechal svého člověka na holičkách. Saul vyřešil 
kritickou situaci lidsky, svévolně, hříšně a nezákonně. Pro svůj svévolný čin je Samue-
lem označen jako pomatenec. Jeho pomatenost či bláznivost není povahy intelektu-
ální, nýbrž morální. Není to nedostatečný intelekt, kterého se mu nedostává. Jeho 
nedostatečnost se nachází v oblasti morální integrity. Nedůvěřoval Hospodinu, proto 
neposlechl. Protože neposlouchal, ztrácel kralování. Jeho královský úřad „dojížděl“ 
už jen ze setrvačnosti. Hospodin už vyhlížel jiného krále podle svého srdce. 

I v naší době nedůvěra Bohu hledá a poté nachází náhradní lidská východiska ve 
zkouškách, do kterých se nutně přirozeně dostáváme i my. Svévolné alternativy Boží 
lid obírají o požehnání i dnes. Neposlušný věřící jede ve svém životě také jen ze setr-
vačnosti, zatímco požehnání Božího se mu už dávno nedostává. 

Miroslav Čížek (Uherské Hradiště, stanice Znojmo)

 pátek – 24. července

Ovoce lidské horlivosti bez rozpoznání Boží vůle

Jónatan odvětil: „Můj otec přivede do zkázy celou zemi. Jen pohleďte, jak se mi rozjasnily 
oči, sotva jsem ochutnal trochu toho medu.“ (První Samuelova 14,29)

V našem příběhu zastiňuje krále Saula jeho vlastní syn Jónatan, který projevil v boji 
proti Pelištejcům mimořádnou odvahu. Sám se svým zbrojnošem se vydává vstříc ne-
příteli. Kromě této odvahy vykazuje rovněž vyznávající aktivní víru a prokazuje i ur-
čitou bázeň před Hospodinem, neboť hledá Boží znamení. Jónatanův odvážný akt se 
stal klíčem k vítězství nad Pelištejci, neboť se k němu Hospodin přiznal tím, že uvedl 
do ležení nepřátel zděšení a zmatek.

Nyní přichází na scénu král Saul, který je nejprve celou situací zaskočen. Nejprve 
se pokouší zjistit Boží vůli, což však nedotáhne do konce. Je zmaten. Jónatanův čin 
rozhýbal děj. V izraelském vojsku se zvedla bojová nálada, dokonce se k vojsku přidá-
vají lidé, kteří předtím žili ve strachu nebo snad dokonce kolaborovali. Saul nestíhá, 
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neboť překvapivý děj ho jakoby předbíhá. Nakonec přece jen zazní královo slovo, kte-
ré se vyznačuje nemoudrou lidskou horlivostí, které chybí hlubší duchovní poznání. 
Saul totiž vyřkl kletbu nad tím mužem, který by se do večera dotkl nějakého pokrmu, 
dokud nebude dokonána pomsta nad nepřáteli. V důsledku Saulovy nemoudré hor-
livosti došla bojovníkům síla, protože byl lid zemdlen a paralyzován hladem. Tuto 
otcovu pošetilost prohlédl i samotný Jónatan, který se obával zkázy celé země kvůli 
jeho rozkazům. 

Lidská horlivost bez patřičného duchovního poznání přinese trpké ovoce. Když 
slepý vede slepého, oba spadnou do jámy. Vnější náboženství bez vnitřního obsahu je 
rafi novanou satanskou zbraní. Pokud budeš zachovávat pouze formální náboženství, 
aniž bys pěstoval osobní vztah s živým Bohem, vystavuješ se zkázonosným rizikům. 
Mrtvá náboženská horlivost nepřináší požehnání. Pojďme společně rozvíjet živé spo-
lečenství s naším Pánem! Učiňme tak již dnes. 

Miroslav Čížek (Uherské Hradiště, stanice Znojmo)

 sobota – 25. července

Touha po majetku zvítězila nad poslušností Bohu

Saul a jeho lid ušetřil Agaga a nejlepší kusy z bravu a skotu, z druhého vrhu, a ze skopců 
a vůbec ze všeho pěkného, a nechtěli je vyhubit jako klaté. Jako klaté zničili jen to, co bylo 
podřadné a bezcenné. (První Samuelova 15,9)

Izraelského krále Saula pověřil Bůh úkolem vyhladit Amáleka. Tento kočovný kmen 
propadl klatbě pro svou vzpurnost Božím plánům. Když Izrael vycházel z Egypta, po-
stavil se Amálek Božímu lidu do cesty. Saul má tedy proti Amálekovi vést boj Hospo-
dinův spočívající ve vyhlazení mužů, žen, dětí a veškerého dobytka. Nic není možné 
ponechat naživu. Přes výslovný Boží příkaz ušetřil Saul amáleckého krále Agaga a nej-
lepší kusy dobytka. Kořistnictví Izraelců zvítězilo nad poslušností Božích nařízení. Lid 
upřednostnil své egoistické ekonomické zájmy před věrností svému Bohu. Saul jejich 
zvůli nezabránil, neboť se bál lidu – za žádnou cenu nechtěl přijít o vladařství, což 
byla jeho priorita. Tato motivace pak provázela celý jeho zbývající život. Izrael i Saul 
měli tedy „své osobní zájmy“, které ve svém jednání povýšili nad zájmy Boží. 

V podobném rozhodování se nacházíme i my v současnosti. Každý z nás má a musí 
mít své ekonomické zájmy. Musíme pracovat, vydělávat a uživit své rodiny. V jedné 
písni se zpívá: „Nemít prachy, nevadí…“ Avšak všichni dobře víme, že nemít prachy 
hodně vadí. Musíme přece zabezpečit potřeby svých nejbližších. Tyto důležité úkoly 
ale nesmí zastínit poslání nejdůležitější – vztah s Bohem a poslušnost jeho slova. Při 
získávání živobytí je proto třeba vystříhat se všem nečestným praktikám jako jsou 
podvody, korupce, kořistnictví na úkor svého bližního, neplacení daní a další nepocti-
vosti. Touhu po majetku a lásku k penězům lze také systematicky vykořeňovat pra-
videlným dáváním. Doporučeníhodným nástrojem dávání je princip desátků. Mimo 
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jiné je to recept na potlačování nezřízené touhy po majetku a lásky k penězům. Vydej-
me se touto požehnanou cestou. 

Miroslav Čížek (Uherské Hradiště, stanice Znojmo)

 neděle – 26. července

Poslušnost Hospodinu nelze ničím jiným nahradit

Tu řekl Samuel: „Líbí se Hospodinu zápalné oběti a obětní hody víc než poslouchat Hos-
podina? Hle, poslouchat je lepší než obětní hod, pozorně rozvažovat je víc než tuk beranů. 
Vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků. Protože jsi 
zavrhl Hospodinovo slovo, i on zavrhl tebe jako krále.“ (První Samuelova 15,22–23)

Král Saul se snažil před Samuelem omluvit svou neposlušnost jasného Božího pří-
kazu, aby vyhladil Amáleka jako klatého. Výmluva spočívala v tom, že nechal naživu 
nejlepší kusy dobytka, aby mohly být obětovány Bohu. Neposlušnost a selhání mas-
koval svou vlastní představou a interpretací poslušnosti Božího příkazu. Skutečnou 
podstatu věci zcela kamufl oval a přiznal ji až při pozdější konfrontaci. Nejprve se po-
koušel oklamat Samuela a celou situaci zmanipulovat ve svůj prospěch. Boha však 
neoklamal, ani prorok Samuel se nenechal Saulovou manipulací zmást. 

Zazněl zásadní prorocký výrok, který jednoznačně odmítá nahrazování posluš-
nosti Božího slova vnějším formálním rituálem. Oběti bez poslušnosti nic nezname-
nají a v tomto případě jsou pouhou marností. Vzdor a svévole jsou dokonce postaveny 
do jedné řady s okultními praktikami, magií a modloslužbou. Až tak je Bohu odporná 
svéhlavost a neposlušnost přikrývaná náboženským formalismem. 

I dnes nás Pán vybízí k poslušnému a oddanému následování. Pán Ježíš chce ce-
lého a úplného člověka. Nespokojí se s ničím částečným. Následování se týká všech 
myslitelných oblastí lidského života. Nic z osobního života nesmí zůstat mimo do-
sah Kristova panství. Toto poctivé učednictví nelze vyvážit nějakou jinou protihod-
notou. Úplnou poslušnost Boha nevykoupíme ani žádnou mimořádnou obětí, kterou 
by snad mohl obdivovat nezasvěcený člověk. I když dáš na Boží dílo více peněz než 
průměrný věřící, i když na tvém dávání do jisté míry může být závislý tvůj sbor, stejně 
tvé štědré dávání nenahradí poslušné následování našeho Pána. Stejně tak nemůže 
následování nahradit zvýšené úsilí při službě ve sboru, ať už se jedná o praktickou 
službu, nebo dokonce o jistý druh služby duchovní. Na prvním místě je poslušnost 
a z tohoto postoje pak roste vše ostatní (fi nanční a materiální obětavost, praktická 
a duchovní služba, …). 

Miroslav Čížek (Uherské Hradiště, stanice Znojmo)
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31. týden

 pondělí – 27. července

Nepoddávej se svým pocitům

Hospodin řekl Samuelovi: „Jak dlouho ještě budeš nad Saulem truchlit? Já jsem ho zavrhl, 
aby nad Izraelem nekraloval. Naplň svůj roh olejem a jdi, posílám tě k Jišajovi Betlémskému. 
Vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny. (První Samuelova 16,1)

Hospodin oznámil Samuelovi neposlušnost krále Saula a její důsledek – zavržení Sau-
la jako krále. (1S 15,11) Samuel tento Hospodinův výrok oznámil králi. (1S 15,23) 
Přes poznání Boží vůle Samuel zůstává zatvrzelý vůči Bohu, nepřijímá, neztotožňuje 
se s ní. Zapomíná na své poslání kněze – prostředníka mezi Bohem a lidmi. Svým po-
stojem staví přehradu mezi sebe a Hospodina a stává se nepoužitelným služebníkem. 
Bůh mu dává čas, aby se přestal hněvat, truchlit nad Saulem, aby se poddal Boží vůli. 
Bůh mu jde vstříc jemným napomenutím: „Jak dlouho ještě budeš truchlit?“

Nepodobáme se i my v různých zkouškách života svými postoji Samuelovi? Bůh 
povolal Davida, věrnějšího, moudřejšího, lepšího krále nad Izraelem než byl Saul. Dů-
věřujme, že i nám Bůh připravuje dobré věci, i když v době zkoušek to nechápeme? 
Držme se pevně vírou Božích zaslíbení a nedovolme našemu intelektu, aby se stavěl 
proti víře. (Ř 8,28) Proto netrvejme zatvrzele na svých názorech, nechtějme uplatňo-
vat jen své představy, netruchleme zbytečně dlouho nad ztrátami. Sebelítost a vnitřní 
zranění složme pod křížem Pána Ježíše. Bůh čeká, dává nám čas, chce skrze nás rozši-
řovat své království a připravil nám řešení všech problémů. Neprodlévejme, pokořme 
se, hledejme odpověď v Božím Slově a bojujme na modlitbách. Popros bratra, sestru, 
aby ti pomohl v duchovním boji. (Jk 5,13–15) Užívejme výsadu společenství církve 
jako Kristova těla, abychom byli svatí a čistí. (Ef 5,27)

Marie Jelínková (Cheb)

 úterý – 28. července

Následuj Boží vedení

Samuel se zdráhal: „Jak mohu jít? Saul o tom uslyší a zabije mě.“ Hospodin řekl: „Vezmeš 
s sebou jalovici a řekneš: ‚Přicházím obětovat Hospodinu.‘ Na obětní hod pozveš Jišaje a já 
ti dám vědět, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o němž ti povím.“ Samuel vykonal, co řekl 
Hospodin. (První Samuelova 16,2–13)
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Hospodin zavrhl krále Saula pro neposlušnost Božích příkazů a posílá kněze Samuela 
pomazat jiného muže. Samuel se bojí Saulovy pomsty, strach ho svazuje, ale nepře-
stává komunikovat s Bohem a sděluje Mu své obavy. Pán Bůh má řešení a ukazuje mu 
způsob, jak má postupovat. Nevidí jasně cíl, neví konkrétně, kdo je Bohem vyvolený. 
Bůh mu to zamlčel, aby ho něčemu novému naučil. Přesto krok za krokem vnímá Boží 
pokyny, stále naslouchá, poslušně koná, a proto nepodléhá svým povrchním předsta-
vám, které má o králi jako člověk. Dozvídá se, že Bůh má jiné představy o králi nad 
svým lidem. Bůh touží po vztahu s králem. Hledá člověka pokorného, milujícího Boží 
zákony, žijícího v Boží bázni.

My jsme též Pánem Bohem voláni ke vztahu s Ním, k následování, k ochotnému se 
poddávání Jeho vedení. Život přináší mnohé rozhodování, nástrahy a úskalí, v kterých 
se křesťan ocitne, kdy se musí rozhodnout jít proti proudu, být věren Božím pravdám. 
Bůh touží s námi stále jít, pomáhat nám a řešit naše problémy. Fp 4,6–7 říká: „Netrapte 
se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. 
A pokoj Boží převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“ 

Nechtějme sami rozhodovat o svém životě, nepodceňujme Boží radu. Své povolání, 
školu, životního partnera konzultujme s Pánem Bohem. V dnešní hektické době, kdy 
se cení úspěch a seberealizace, kdy se otevírají mnohé možnosti, nevnímejme život 
povrchně, nepoužívejme jen lidská měřítka, ale v Boží bázni hledejme v Božím slově, 
jak máme žít. Své myšlení podřizujme Božím normám, hledejme Boží vůli a nechme 
se vést Božím Duchem. Důvěřujme, že Bůh vidí cíl a dovede nás k němu. Krok za kro-
kem se poddávejme Jeho vedení. Tím nejlépe oslavíme našeho Spasitele.

Marie Jelínková (Cheb)

 středa – 29. července

Povrchní řešení

„Hle, přepadá tě zlý duch od Boha. Ať náš pán poručí svým služebníkům, kteří jsou před 
ním, aby vyhledali někoho, kdo umí hrát na citaru. Bude na ni hrát, kdykoli na tebe dolehne 
zlý duch od Boha, a bude ti dobře.“ (První Samuelova 16,14–16)

Boží Duch odstoupil od Saula a začal ho trápit zlý duch. Když se svou neposlušností 
odvrátil od Boha, vydal se tak zlému. Když zarmucujeme Božího Ducha, uhašujeme 
Ho, nebo se od Boha vědomě odvracíme, vydáváme se do moci Božího nepřítele. Má 
pak na nás vliv.

Saulovi služebníci si to uvědomovali. Chtěli mu pomoci. Doporučili mu proto, aby 
nechal vyhledat někoho, kdo hraje dobře na nástroj, aby stál před ním a hrál, aby se 
mu ulehčilo.

Byla to dobrá snaha. Neřešila ale podstatu Saulova problému, jen zmírňovala dů-
sledky jeho hříchu. Neradí mu, aby se modlil k Bohu o pomoc, aby vyznal svůj hřích 
neposlušnosti, přiznal se, že zklamal a prosil Boha o milost nebo aby prosil Samuele, 
aby se za něj přimlouval.
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Muže, kterého hledali, našli v Davidovi. Králi ho doporučil jeden z jeho služebníků. 
David byl dobrým hudebníkem, statečným bojovníkem, byl výřečný, pohledný a to 
nejdůležitější bylo, že s ním byl Hospodin.

Když David Saulovi hrával, skutečně mu to pomáhalo – zlý duch odcházel. Hudba 
má velký vliv na člověka. David asi i zpíval – o Božích činech, Boží moci a velikosti, 
chválil Boha. Když vzýváme Boha, zlý musí utéci. Musíme ale činit pokání, vydat se 
Bohu, aby v nás vládl On. Zlý pak nebude mít místo.

Pokud v našem životě budeme procházet těžkostmi, smutkem, něčím zlým kvůli 
svému hříchu, nesnažme se to zmírnit něčím vnějším – přehlušit to hudbou, zábavou, 
dovolenou… Když nás Duch svatý usvědčuje z nějakého hříchu, tvrdosti srdce vůči 
bratrovi, sestře, nepřehlušme Jeho hlas. Chtějme řešit podstatu problému: vyznejme 
Bohu svůj hřích, přiznejme se k němu. Když budeme prosit za odpuštění, On nám 
dokonale odpustí. Pak budeme mít sílu snášet důsledky svého hříchu.

David Sláma (Cheb)

 čtvrtek – 30. července

Davidův boj ve jménu Hospodina

Ale David Pelištejci odpověděl: „Ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem, já však 
jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad, kterého jsi potupil.“ 
(První Samuelova 17,45)

Vstupujeme do nového dne, který jako každý jiný před nás staví úkoly, povinnosti 
a také boje. Jaký je náš nepřítel? Je tak zřejmý, veliký, silný, nahánějící strach jako Go-
liáš; jakmile ho izraelští muži spatřili, dávali se na útěk. Náš nepřítel ďábel je opravdu 
mocný, je podle 1Pt 5,8 jako řvoucí lev, který nás obchází. Být vystaven řvoucímu lvu, 
který na nás doráží, není zrovna příjemná. V této situaci před mocným nepřítelem se 
budeme nacházet i dnešního dne. Uvědomujeme si, jaké nebezpečí nám hrozí, jaký 
nepřítel se proti nám staví? Je silnější než my, je vyzbrojen lépe než my, jeho zbraně 
nás mohou zranit i zahubit. Co uděláme? Utečeme z boje nebo se poddáme nepříteli, 
budeme mu sloužit, jak říkal Goliáš v 1S 17,9: „budete vy našimi otroky a budete nám 
sloužit, když přemohu toho, kdo se proti mně postaví“ ? Co uděláme? Budeme otroky, bu-
deme sloužit nepříteli našich duší?

Bojíme se, máme obavy, jsme slabí, a na druhé straně hřích, jehož otroctví si neuvě-
domujeme, je tak lákavý a příjemný. Nedíváme se k odplatě jako Mojžíš, který odmítl 
se stát synem faraonovy dcery a vyvolil raději trpět s Božím lidem, než časné a hříšné 
pohodlí. Vzdáme boj proti nepříteli, boj za záchranu sebe, našich blízkých, nebo to 
necháme na někom vhodnějším, mladším či starším?

V Izraeli se mezi těmi, kteří měli bojovat, nenašel nikdo, kdo by se postavil pro-
ti nepříteli. Ani Eliáb, Davidův bratr, muž silný, vysoký, ve kterém prorok Samuel 
viděl nového krále Izraele. Našel se jediný, David, poslední z bratří z rodiny Jišaje 
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betlémského, mladíček. Nebyl vyzbrojen nějakou zázračnou zbraní, do boje šel ne za 
sebe, ale za svůj národ, nešel sám, ale ve jménu Hospodina zástupů. Jděme i my dnes 
do svých bojů ve jménu Hospodina zástupů, Boha Izraele, a naše boje skončí velkým 
vítězstvím. Na to čekají naši blízcí, naši bližní. Nechť platí i o nás: Ať celý svět pozná, 
že při Izraeli stojí Bůh. (1S 17,46) Jsou jenom dvě možnosti: bojovat ve jménu Hospo-
dinově, nebo být služebníky a otroky hříchu.

Václav Černík (Cheb)

 pátek – 31. července

Když vojenská matematika neplatí

A celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím. Vždyť boj je 
Hospodinův. On vás vydá do našich rukou. (První Samuelova 17,47)

To jsou slova, kterými odpovídá David, když stojí sám před Goliášem, na jeho potup-
ná slova. Čeká jej rozhodující boj. Jak dopadne? Nebude to jeho konec a následně 
velká porážka Izraele? David nejde do boje jen za sebe a za svůj lid, ale proto, aby 
odstranil potupu lidu živého Boha.

Goliáš si byl jistý vítězstvím a měl k tomu předpoklady. Byl velmi vysoký, měl dob-
rou výzbroj – bronzovou přilbu, šupinatý pancíř, velký oštěp, meč, měl válečné zkuše-
nosti. David šel proti němu téměř neozbrojen, s holí, s prakem v ruce a s pěti oblázky 
v pastýřské torbě, které vybral z blízkého potoka. Goliáš spoléhal na svoji výzbroj, své 
zkušenosti, ale David šel do boje ve jménu Hospodina zástupů.

Víme, jak boj dopadl. Proti všem předpokladům byl Goliáš, nepřítel Božího lidu, 
poražen a Izrael zvítězil nad Pelištejci. Podobné jsou naše osobní boje, nepřítel našich 
duší, ďábel je mocnější než my. Jemu je dána moc a sláva tohoto světa. (L 4,6) Když 
se mu postavíme ve vlastní síle, náš boj je předem prohraný. Když však jako David 
bojujeme ve jménu Hospodinově, Hospodin nám dává vítězství. Sami nezvítězíme, 
půjdeme od prohry k prohře. Návod jak vést vítězné boje dává Jk 4,7: „Podřiďte se 
(poddejte se) tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás.“ To je jediná cesta, znovu a zno-
vu se poddávat Bohu a v jeho síle se postavit zlému. Bůh sám dává vítězství. Vítězství 
není naše, ale jeho v nás. Boj je Hospodinův, může být jen vítězný.

Jsou naše boje vítězné, aby naše okolí, věřící i nevěřící (tehdy Izrael a jeho nepřáte-
lé) poznali, že Hospodin zachraňuje svou mocí, ne mečem a kopím, ne podle lidských 
předpokladů a měřítek? Možná mnozí čekají ne na naše vítězství, ale na Hospodinovo 
vítězství v nás a pak skrze nás. I dnes je to možné. Boží moc není ukrácena, omezena: 
„Což je má ruka tak krátká k vykoupení? Nemá k vysvobození dost síly?“ (Iz 50,2)

Veďme i my dnes boj za sebe, za naše blízké, za naše bližní, je to boj Hospodinův. 

Václav Černík (Cheb)
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 sobota – 1. srpna

Strach z obrů – poraz svého obra

Ale David Pelištejci odpověděl: „Ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu 
proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad, kterého jsi potupil. Ještě 
dnes mi tě Hospodin vydá do rukou. Zabiji tě a srazím ti hlavu. Ještě dnes vydám mrtvoly 
z pelištejského tábora nebeskému ptactvu a zemské zvěři. Celý svět pozná, že při Izraeli sto-
jí Bůh. A celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím. Vždyť 
boj je Hospodinův. On vás vydá do našich rukou.“ (První Samuelova 17,45–47)

Biblický příběh o Goliášovi a Davidovi zná téměř každý člověk. A to jak věřící, tak 
i lidé z řad nevěřících. Je to strhující a doslova fascinující příběh, který známe už od 
svého dětství. Na první pohled z něho vyplývá to, co je všeobecně známo, že slabší 
poráží silnějšího. Co nám ale chce tento příběh v dnešní době říci? V každém případě 
to, že každý člověk má ve svém životě svého Goliáše, kterého musí denně porážet. 
Pro někoho to muže byt alkohol, cigarety, drogy, pro jiného strach z nemoci, deprese, 
staří, fi nanční situace. Stejně tak pro nejednoho věřícího člověka může být zmíně-
ným obrem, se kterým denně bojuje, i léta ukrývaný a tudíž nevyznaný hřích, který 
ho na každém kroku jeho života pronásleduje a sužuje. Nebo také nedostatek odvahy 
v otázce svědectví svým bližním, spolužákům a spolupracovníkům. Nebezpečným 
Goliášem žel můžeme být i jeden druhému v církvi Pána Ježíše Krista. Příkladem nám 
je Přísloví 26,24–26 – Mluví přívětivě … na rtech má přetvářku … nenávist může pod-
vodně zakrýt… 	  největší obři jsou ale skrytí každý den ve strachu z neznáma. Přesto 
všechno my, kteří patříme Kristu, nesmíme zapomenout na jednu věc, a sice: každý 
den bojujeme s obrem Goliášem, kterého můžeme porazit, a to v té stejné síle, kterou 
k tomu použil David. Davidova sila spočívala v tajemství jeho víry v živého, reálného 
Boha Písem. David obru Goliášovi v kontextu pojednávajícího textu řekl: „Můj Bůh 
mne z tvých spárů vysvobodí, protože k tobě přicházím ve jménu živého Boha, které-
mu se ty posmíváš.“ Tak tedy, milý bratře, sestro, ve jménu Pana Ježíše Krista, v jeho 
milosti a ve víře v Jeho zaslíbení můžeš i TY porážet svoje každodenní Goliáše.

Štěpán Kovařík (Cheb)

 neděle – 2. srpna

Závist

A David podnikal výpravy, a kamkoli ho Saul poslal, měl úspěch. Proto ho Saul ustanovil 
velitelem nad bojovníky. To se líbilo všemu lidu i Saulovým služebníkům. Tenkrát, když 
přicházeli, když se David vracel od vítězství nad Pelištejcem, vyšly ze všech izraelských měst 
zpívající a tančící ženy vstříc králi Saulovi s radostí, s bubínky a loutnami. A křepčící ženy 
prozpěvovaly: „Saul pobil své tisíce, ale David své desetitisíce.“ Saul se velice rozzlobil; 
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taková slova se mu nelíbila. Řekl: „Davidovi přiřkli desetitisíce, a mně jen tisíce. Už mu 
chybí jen to království.“ Od onoho dne hleděl Saul na Davida stále s nedůvěrou. 
(První Samuelova 18,5–9)

David byl úspěšný v bojích, a tak ho král Saul ustanovil velitelem nad bojovníky. Mezi 
Davidem a králem Saulem se zdálo být doposud vše v pořádku. Ve vztahu krále Saula 
k Davidovi však nastal veliký zlom. Zpívající ženy, které doprovázely Davida při ná-
vratu z úspěšné bitvy proti Pelištejcům, začaly úspěchy v bitvách Davida a krále Saula 
srovnávat: „Saul pobil své tisíce, ale David své desetitisíce.“ (v. 6–7) Saulovi se toto srov-
nání s Davidem nelíbilo, začalo ho sžírat a Davidovi začal závidět.

Závist úzce souvisí s naší nespokojeností s vlastním údělem; srovnáváme se s ně-
kým jiným a přejeme si mít takový úděl, jako má právě on. (Př 28,22) Závidět zname-
ná pociťovat trýznivou, mučivou bolest, která sžírá zevnitř a nedopřává nám klidu. 
V Přísloví je připodobněna ke hnisu v kostech. Billy Graham shrnuje ve své sbírce ká-
zání „Sedm smrtelných hříchů“ důsledky závisti následovně: „Závist odnímá radost 
a spokojenost. Je zcela nemožné těšit se jasné pohodě ducha, dokud hlodá v srdci 
závist. Závist odděluje také člověka od člověka. Člověk závistivý je odsouzen k životu 
v osamocení. Závist se stává nakonec malomocenstvím, které člověka izoluje od přá-
tel i od obecenství s Bohem.“

Pozoruješ i ty některé z těchto znaků na sobě? Závidíš někomu? Chtěl bys mít 
to samé, co má on? Nezahrávej si s tímto hříchem jako Saul a pospěš a vyznej tento 
hřích Pánu. Jsi-li i ty s někým srovnáván, závisti můžeš předejít tím, že se naučíš obdi-
vovat toho druhého bez srovnávání. Pro to je potřeba si uvědomit, že naše schopnosti 
i schopnosti druhého jsou dary od Boha.

Plného vítězství nad závistí je možné docílit pouze v Kristu: „Všechno mohu v Kris-
tu, který mi dává sílu.“ (Fp 4,13)

František Eliáš (Cheb)

32. týden

 pondělí – 3. srpna

Napomínání

A Jónatan se za Davida u svého otce Saula přimlouval. Řekl mu: „Ať se král nedopustí 
vůči svému služebníku Davidovi hříchu… Saul Jónatana uposlechl. 
(První Samuelova 19,1–7)

Saul se nechal tak ovládnout svou závistí vůči Davidovi, že se rozhodl ho zabít. Svůj 
záměr sdělil svému synu Jónatanovi a dalším.
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Nezdá se, že by se někdo Davida zastal. Měli strach ze Saula nebo nechtěli? Jedi-
ný, kdo se za Davida postavil, byl Jónatan. Varoval ho a oznámil, že se za něj u otce 
přimluví.

Asi viděl, že v tu chvíli by ho Saul neposlouchal, počkal do druhého dne a promlu-
vil s ním. Byla to od něj velká odvaha, postavit se za Davida. Odvážné bylo také kon-
frontovat svého otce krále. Jónatan věděl, že to, co chce jeho otec udělat, je proti Bohu. 
Také mu to tak říká. Označuje jeho záměr jako hřích a varuje ho, aby se neprohřešil 
proti Bohu i Davidovi, aby neprolil nevinnou krev.

Jeho odvaha a přímost se vyplatily. Saul ho pro tuto chvíli poslechl. Nechal se na-
pomenout a upustil od svého úmyslu. Dokonce mu přísahá.

Můžeme si vyprosit odvahu a moudrost varovat toho, kdo se chystá udělat něco, 
co je proti Bohu. Když se nám někdo s něčím svěří nebo to bude zřejmé z jeho záměrů 
a jednání, že chce udělat něco, co se Bohu nelíbí (chce někoho očernit v očích dru-
hých, pomluvit, uškodit někomu, podvést někoho, začít chodit s nevěřícím…), máme 
ho varovat, říci mu, že je to hřích. Vysvětlit proč je to zlé a snažit se mu pomoci, aby 
od svého záměru upustil, modlit se za něj. Přitom musíme mít od Pána moudrost, jak, 
kdy a co říci. A mít pokoru a přístup, který je jasný, ale vychází z lásky – viz Ga 6,1n.

Vyprosíme si pokoru naslouchat a poslechnout napomenutí i od někoho, kdo má 
„nižší postavení“ než my – aby rodiče uměli přijmout napomenutí od svých dětí, starší 
od mladších, kazatelé od bratří a sester ve sboru…

David Sláma (Cheb)

 úterý – 4. srpna

Boží zastavení

David uprchl a unikl. Přišel do Rámy k Samuelovi… Tu bylo oznámeno Saulovi: „Hle, Da-
vid je v prorockém domě v Rámě.“ Saul vyslal posly, aby Davida jali… V tom spočinul Duch 
Boží na Saulových poslech a také oni upadli do prorockého vytržení. Oznámili to Saulovi 
a on poslal další posly, ale také ti upadli do prorockého vytržení. Šel tedy do Rámy sám… 
Ale i na něm spočinul Duch Boží… (První Samuelova 19,8–24)

Saulovi dlouho nevydržela jeho přísaha, že Davida nezabije. Nastala opět válka s Pe-
lištejci, a když dal Bůh Davidovi další velké úspěchy v bojích, ozvala se asi v Saulovi 
opět stará žárlivost. Tam, kde neřešíme svůj hněv a zlost vůči druhému, necháváme 
nad svým hněvem zapadnout slunce, tam necháváme prostor Zlému. (Ef 4,26n) Není 
divu, že Saula zase napadal zlý duch.

David hrál na harfu, aby Saulovi pomohl, ulehčil mu. Když takto hrával, zlý duch 
odcházel. Nyní se ale Saula zmocnil a on měl v ruce kopí. Hodil ho po Davidovi s úmys-
lem ho zabít. Asi nechtěl přijmout pomoc, poddal se Zlému.

Když David utekl, chtěl ho Saul dát zabít doma. Když nevyšel ani tento plán a Mí-
kal Davidovi pomohla k útěku, ukryl se k Samuelovi do Rámy. Saul se tím nenechá 
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zastavit a posílá za Davidem vojáky, aby ho zajali. Nedá se zastavit ve svém záměru ani 
tím, že první, druhá i třetí stráž se nevrací, protože je Bůh zastaví. Nakonec se vydává 
na cestu sám. Ale i jeho Bůh zastaví. Nedovolí, aby se Davidovi něco stalo. Na Saulovi 
dokonce v tu chvíli spočine Duch Boží a on prorokuje. Ale ani to ho nezastavilo úplně. 
Nedal se od Boha usměrnit tolika varováními, tolika nezdařenými pokusy, vlastně to-
lika projevy Boží milosti, která se ho snažila odvrátit od zlého. I když se ho dotkl Duch 
Boží a on prorokoval, jeho srdce zůstalo nezměněné, nepoddal se Duchu Božímu.

Vyprosme si milost pro to, abychom uměli rozpoznat Boží zásahy ve svém životě, 
Boží zastavení, když jsme na cestě od Něj, na cestě hříchu a měli milost se zastavit 
a činit pokání. Není to samozřejmé. To vidíme na Saulovi. Jakmile se dal na cestu od 
Boha, jako by už ani neviděl, že dělá zlé a jako by už neměl ani sílu přestat.

Když nám Bůh posílá svého Ducha a my můžeme prožívat Jeho zastavení, půso-
bení, chtějme se mu poddávat, aby On byl Pánem našeho života. Abychom nezůstali 
nezměnění v srdci. (Mt 7,22n)

Pokud se na někoho hněváme, někdo nám ublížil, rozzlobil nás, nenechme nad 
svým hněvem zapadnout slunce. Neřešený hněv a nenávist totiž otvírají v našich živo-
tech prostor tomu Zlému.

David Sláma (Cheb)

 středa – 5. srpna

Síla přátelství

Jónatan, rozpálen hněvem, vstal od stolu a toho druhého dne po novoluní při hodu nejedl, 
protože se trápil pro Davida, že ho jeho otec potupil. (První Samuelova 20,34)

Máte blízkého přítele? Co všechno jste pro něj ochotni obětovat?
V této kapitole máme velký příklad přátelství Davida a Jónatana. Více se tu hovoří 

o Jónatanovi. David měl strach ukázat se před Saulem, protože věděl, že ho chce zabít. 
Jónatan ho nenutí jít s ním, ale dovoluje mu, aby se ukryl, dokud se nedozví, jestli se 
jeho otec opravdu rozhodl pro nejhorší. V té chvíli je Davidův život v jeho rukou – nic 
mu nebude vzkazovat, když bude vše v pořádku. Pokud ne, bude ho varovat. David 
mu důvěřoval.

Jónatan ví, že s Davidem je Bůh, že se rozhodl učinit ho králem místo jeho otce. 
On jako Saulův syn přichází o královské místo. Nežárlí na Davida, nechce se ho 
zbavit jako nepřítele, který stojí v cestě jeho kariéře. Má ho rád. A poslouchá Boha, 
sklání se před Jeho vůlí a plány. Pokorně přijímá důsledky, které měl i pro něj hřích 
jeho otce.

Hloubka jeho přátelství je vidět na tom, jak Davida brání před svým otcem, když 
vybuchl proti Davidovi hněvem. Snáší i strašné urážky, které na něho jeho otec vy-
chrlil. Nereaguje na to, že se tak sám připravuje o trůn. Dokonce uniká pokusu Sau-
la ho zabít. A odchází rozpálen hněvem, nejí a nepije při hodu o novoluní – ale ne 
proto, že by se sžíral nespravedlností svého vlastního otce vůči němu, nenávistí vůči 
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němu nebo sebelítostí. Trápí se pro Davida: že otec potupil jeho. Nemyslí na sebe, 
ale na přítele. Tak moc ho měl rád. Nevím, jestli jsem až takto měl rád nějakého 
přítele.

Je to výzva milovat přítele více než sebe. Opravdově. Je to výzva milovat toho, kdo 
nás nazval svými přáteli, Pána Ježíše. Jak moc Ho miluji? Jsem ochoten pro něj snést 
nadávky a utrhání, posměch od svých nejbližších? Posměch od lidí, když jim svěd-
číme o Pánu Ježíši a netrápit se tím, že zesměšnili nás, ale že nepřijali Pána? Jsem 
ochoten jít za Ním, kam mne vede a poslouchat Ho, i kdyby mi i nejbližší říkali, že je 
to k mé škodě, že si tak neužiji život, zahodím spoustu příležitostí pro to mít se dobře, 
zajistit se?

Kéž je Jónatanova láska vůči Davidovi výzvou pro naši lásku k Pánu Ježíši. Na ta-
kovou lásku nemáme sami ze sebe. Nevynutíme ji v sobě. Máme ale Ducha Svatého, 
který v nás takou lásku k Pánu Ježíši chce působit a působí. Když po ní toužíme a pro-
síme za ni, dává ji.

Když žijeme svůj každodenní život s Bohem, blízko Jemu, budeme mít příležitosti 
tuto lásku projevit – slovem svědectví, skutkem pomoci, modlitbou za někoho, po-
slušností Božímu hlasu, útěkem od pokušení…

David Sláma (Cheb)

 čtvrtek – 6. srpna

Malá lež

I přišel David do Nóbu ke knězi Achímelekovi. Achímelek vyděšen vyšel Davidovi vstříc 
a otázal se ho: „Proč jsi sám a nikdo není s tebou?“ David knězi Achímelekovi odvětil: 
„Mám pověření od krále. Poručil mi: Nikdo ať nezví nic o tom, k čemu tě posílám a čím 
jsem tě pověřil. Družině jsem uložil, aby čekala na určeném místě.“ 
(První Samuelova 21,1–2)

David prchá před Saulem. Utíká do Nóbu ke knězi Achímelekovi. Asi se chce dozvě-
dět od Boha, co má dál dělat. Jeho muži i on byli hladoví, potřebuje se nasytit. Hledá 
útočiště a pomoc u Boha. To je velmi dobré.

Achímelek mu ochotně pomůže. Má jen předkladné chleby, které byly ve svatyni 
v Boží přítomnosti a které mohli jíst jen kněží. Ale dá je Davidovi, má s ním soucit. 
Doptá se na jeho situaci Boha. Dokonce mu dá meč Pelištejce Goliáše.

David ale Achímelekovi neřekl celou pravdu. Vlastně mu lhal, když tvrdil, že je 
vyslán králem, a že tato záležitost byla tak neodkladná, že si s sebou ani nestačil vzít 
zbroj. Achímelek mu věří.

Byl tam tehdy ale v uzavření před Bohem (asi kvůli rituálnímu znečištění) Dóeg 
Edémský, Saulův vrchní pastýř. Ten vše viděl, slyšel. A poté to vyzradil Saulovi. To 
stálo život Achímeleka a celý jeho rod.

Jedna lež, neupřímnost, zatajení skutečnosti a stálo to tolik životů.



174

Neminimalizujme nikdy význam hříchu, lži. Ani malá, nevinná lež na záchranu naší 
„kůže“ se nevyplatí. Bůh se o nás postará, když budeme mluvit pravdu, žít v pravdě – 
tak jako se postaral o Davida před tím, když se utekl k proroku Samuelovi (1S 19).

David Sláma (Cheb)

 pátek – 7. srpna

Z těchto lidí má být armáda?

Také se kolem něho shromáždili všichni utlačovaní, všichni stíhaní věřitelem a všichni, 
jejichž život byl plný hořkosti. Stal se jejich velitelem. (První Samuelova 22,1–5)

David se uchýlil do skalní skrýše, do jeskyně Adulám. Sem za ním přicházejí jeho brat-
ří, rodiče, celé příbuzenstvo. Bezpochyby měli strach před Saulem. Byli ale také na 
druhé straně ochotni se přiznat k Davidovi, opustit své rodiště, domy, majetek a spojit 
svůj úděl s jeho – být jako on vyhnanci a pronásledovaní.

K Davidovi se také uteklo na 400 dalších mužů. Ne moc valné existence: utlačova-
ní, stíhaní věřitelem, lidé s trpkým životním údělem. Asi docela nesourodá společnost 
problémových lidí. Možná bychom o takové nestáli. David se ale stal jejich velitelem. 
Pod jeho vedením se z nich nestala banda loupežníků, kteří by si vylepšili svůj život, 
obohatili se, ale stala se z nich skupina bojovníků, kteří chránili i v pozici vyhnanců 
Izraelce, kteří byli ohrožováni např. Pelištejskými vpády (viz 1S 25,14–16). Stalo se 
z nich také jádro Davidovy silné armády, byli to bohatýři v boji. (2S 23,8nn)

(Určitě to bylo dané i příkladem Davidova vztahu s Bohem, a jeho vedení ostatních 
k Bohu – v období vyhnanství David napsal několik žalmů, ve kterých hledá pomoc 
a útočiště v Bohu (např. Ž 34, 52, 54, 57, 63, 142). Jeho vojáci ho asi slyšeli tyto žalmy 
zpívat.)

K Pánu Ježíši podobně jako k Davidovi přicházelo mnoho lidí, o kterých druzí ne-
měli valné mínění: hříšníci, celníci, nevěstky. Učedníci nebyli z urozených rodin. Pán 
Ježíš jim odpustil, změnil je a učinil z nich své následovníky, Boží syny a dcery. Pavel 
říká, že i v církvi nejsou mnozí urození, vážení, moudří, ale slabí. I mnozí z nás přišli 
k Pánu Ježíši, protože cítili, že je svírá dluh, který mají vůči Bohu, ti, kteří si pokazili 
život hříchem, ti kterým teklo do bot… Pán Ježíš i z nás učinil své učedníky, odpustil 
nám, dává nám právo Božích dětí, dává nám svou moudrost, vede nás. I z nás učinil 
svou armádu, která má mocí lásky šířit Jeho království.

	 , kteří vydrželi s Davidem v jeho vyhnanství, pronásledováních a útrapách, ti, 
kteří byli ochotní se vzdát všeho svého, byli ochotni s ním umřít, ti se dočkali i jeho 
kralování a byli s ním i potom. 	 , kteří jsou ochotni se vzdát vlády nad svým životem 
a dají ji Pánu Ježíši, ti s Ním budou vládnout v Jeho království. 	 , kteří s Ním byli 
ochotni zůstat v době, kdy je Jeho království skryté, pronásledované, pomlouvané, ti 
s Ním budou i poté, když se Pán Ježíš vrátí v slávě. 	 , kteří s Ním vytrvali až do konce 
v Jeho pronásledováních, budou s Ním, když bude vládnout. (2Tm 2,11–13)
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Děkujme za to, že i nás Pán Ježíš přijal, odpustil nám, stal se naším dobrým Pánem, 
že nás vede a stará se o nás. Prosme za to, abychom s Ním vytrvali až do konce. Stojí 
to za to. 

David Sláma (Cheb)

 sobota – 8. srpna

Co dokáže žárlivost!

Obkličte a usmrťte Hospodinovy kněze. (První Samuelova 22,17)

Ve 22. kapitole 1. Samuelovy čteme o králi Saulovi, který pronásleduje Davida pro 
jeho úspěchy. Začalo to po tom, co David přemohl Goliáše a poté dosáhl mnoha jiných 
vítězství. Získal si přízeň lidu. (1S 18,6n) Lid oslavoval Davidovo vítězství zpěvem: 
„Saul pobil své tisíce, ale David své desetitisíce.“ Do té doby měl Saul Davida v oblibě. 
Toto ho ale rozzlobilo a od toho dne se na Davida díval s nedůvěrou. Bál se ho a říkal 
si, že teď už mu chybí jen to království.

Saul se tak nechal ovlivnit žárlivostí, že se ho druhého dne zmocnil zlý duch a on 
běsnil v paláci jako posedlý. David stával před Saulem a hrou na citaru mu přinášel 
Saulovi úlevu. Saul po něm ale tentokrát hodil kopí a snažil se ho zabít. Žárlivost je tak 
nebezpečná, že může člověka dovést do nepříčetnosti.

Nezůstalo jen u toho. Saul se nechal vláčet svou nenávistí a závistí vůči Davidovi. 
Nechtěl uznat, že od něj Bůh odstoupil, nechtěl činit pokání. To vedlo až k tomu, že 
nechal bez zaváhání povraždit 85 kněží a celé kněžské město Nób – jen proto, že ne-
mohl dostihnout Davida a proto, že mu kněz Achímelek poskytl pomoc.

Žárlivost se může projevit v našem křesťanském životě a vzít na sebe mnoho po-
dob. Můžeme žárlit na ty, kteří umí něco lépe než my, jsou oblíbenější, mohou si dovo-
lit koupit víc věcí… Můžeme prožívat i něco podobného, co vyznává žalmista: „Avšak 
moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty, neboť jsem záviděl potřeštěncům, 
když jsem viděl svévolné, jak pokojně si žijí.“ (Ž 73,2n)

Varujme se tohoto zlostníka – jeho jméno je žárlivost.

Alois Sauer (Cheb)

 neděle – 9. srpna

Boží vedení

David se doptával Hospodina: „Mám jít a pobít tyto Pelištejce?“ Hospodin Davidovi řekl: 
„Jdi, pobiješ Pelištejce a zachráníš Keílu.“ Davidovi muži však namítali: „Už tady v Judsku 
žijeme ve strachu; natož když potáhneme ke Keíle proti bitevním řadám Pelištejců.“ Proto 
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se David doptával Hospodina znovu a Hospodin mu odpověděl. Řekl: „Jen táhni dolů 
ke Keíle, já ti vydávám Pelištejce do rukou.“ (První Samuelova 23,2–4)

Jdete do věcí „po hlavě“, nebo s rozmyslem? Co je nejdůležitějším faktorem při vašem 
rozhodování?

David se doslechl, že Pelištějci zaútočili na město Keílu v Judském pohoří. Asi to 
byl jeden z nájezdů, kdy je chtěli připravit o úrodu. David se rozhoduje, jestli proti 
nim zasáhne. Ptá se Boha, jestli má jí. Není mu lhostejné, co se děje, ale nechce udělat 
něco, v čem s ním Bůh nebyl.

Bůh mu odpověděl, že má jít a zaslíbil, že Pelištejce porazí.
Přichází ale Davidovi muži a zrazují ho od boje, mají strach – už tam, kde jsou, se 

musí schovávat ze strachu. A nyní by měli jít do boje proti Pelištejské armádě.
David jejich obavy bere vážně. Znovu se ptá Hospodina, jestli mají jít. Možná ne-

slyšel prve dobře? Bůh ho utvrzuje v tom, aby do boje šel. David neváhá a jde. V roz-
hodování se nenechal odradit strachem lidí, ani strachem z lidí. Nedal na to, že mají 
pravdu, že je to nebezpečné, ani na to, co řeknou, když se přesto vydají do boje. Roz-
hodující bylo, co říká Bůh. Když slyšel Jeho slovo, ujištění, neváhá a jde – ve víře v Boží 
slovo, slib.

Když se pak později dozví, že Saul se rozhodl jej v Keíle obklíčit a zahubit, znovu 
se ptá Boha na to, co má dělat. Předkládá Mu, co se dozvěděl, svěřuje Mu své obavy, 
hledá odpovědi na své otázky. A Bůh mu odpověděl. David se podle slova znovu zaří-
dil a Saulovi unikl.

David žil s Bohem. Svěřoval se Mu a nechal se vést. Je v tom vidět jeho důvěra 
v Boha, blízký vztah. Můžeme s Bohem stejně tak mluvit o svých rozhodováních, oba-
vách, o tom, co přichází do našich životů a prosit o Boží odpověď, vedení.

Když se rozhodujeme osobně v životě nebo i ve sboru, ptejme se Boha – jestli je to 
Jeho vůle, abychom uskutečnili určitý záměr, pustili se do určitého díla. Když nám od-
poví, kéž bychom se pak podle toho zařídili. Bez ohledu na obavy, strachy, zrazování 
lidmi okolo. S důvěrou v Boží slovo, zaslíbení.

V hledání Boží vůle a vedení se můžeme spolehnout na zaslíbení Pána Ježíše: „kaž-
dý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“ (Mt 7,8) 
Bůh nás chce vést ještě víc, než my stojíme o Jeho vedení (John White).

David Sláma (Cheb)
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33. týden

 pondělí – 10. srpna

Když je k tomu příležitost, vezmu situaci do vlastních rukou?

Pak Davidovi řekl: „Jsi spravedlivější než já. Ty mi odplácíš dobrým, ale já jsem ti odplácel 
zlým. Dals mi to dnes najevo, když jsi mi prokázal dobro. Hospodin mě vydal do tvých 
rukou, ale tys mě nezabil.“ (První Samuelova 24,18–19)

Příběh o tom, jak David nezabil Saula, zní ve světle Starého zákona až neuvěřitelně, 
jako by tam ani neměl místo. Ale právě v tomto je Bible jedinečná, protože její hlavní 
zvěst – evangelium, prosvítá nejen na stránkách nové smlouvy, ale i na mnoha dřívěj-
ších místech. 

To, co David udělal (nebo spíš neudělal), bere dech. Po tolika dlouhých měsících, 
možná letech, má svého pronásledovatele přímo před sebou a může se ho jednodu-
še zbavit. Navíc mu jeho blízcí přátelé vehementně dávají najevo, že takové řízení 
nemůže být náhoda a musí být od Hospodina. (24,5) Co kdyby tedy David vzal si-
tuaci do vlastních rukou a jednoduše se zbavil Saula tím, že ho zabije? A ač se David 
musel velice rychle rozhodnout, poznal, že za Boha jednat nemůže, ba dokonce ne 
takovým hříšným způsobem. Bůh vše dokončí, rozsoudí a sjedná právo svým věrným. 
David to uznává a říká Saulovi, že on se mu mstít nebude, protože Hospodin sám se 
za něj postaví a Saula ztrestá. (24,12–13) Saulovi pak nezbývá nic jiného než uznat, 
že má David pravdu, že jednal čestně a že on, Saul, činil Davidovi zlo a nemůže se 
mu rovnat. 

I když před námi bude stát lákavé jednoduché řešení, které by snadno vyřešilo 
naše často dlouholeté starosti, neberme si situaci do svých rukou, zvlášť pokud by se 
jednalo o nečestné jednání. Mysleme nejprve na to, co si o tom myslí Bůh a až potom, 
jaký užitek bychom z toho mohli mít my. Ostatním lidem pak nebude zbývat nic ji-
ného než uznat, že jsme jednali správně. A to i našim nepřátelům. Právě jim je velice 
těžké odplácet dobrým, když od nich přijímáme jen zlé (Lk 6,27; Ř 12,17–21), ale ta-
hle nepříjemná skutečnost se díky evangeliu mění skrze Ducha svatého v obrovskou 
svobodu. A tak nejednejme zbrkle, ale vždy v perspektivně věčného života, který nám 
Bůh zaslíbil. A v modlitbě se na takové situace už předem připravujme, protože někte-
rá rozhodnutí, která musíme udělat v několika minutách, mohou mít velké následky.

Tomáš Kratochvíl (Brno)
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 úterý – 11. srpna 

Být nástrojem pokoje a smíření

Ale nyní, můj pane, jakože živ je Hospodin a jakože živ jsi ty, Hospodin ti zabránil dopustit 
se krveprolití a pomoci si vlastní rukou. (První Samuelova 25,26a)

Nábal Karmelský byl bohatý, ale také arogantní, zlý a chamtivý muž. Navíc byl dost 
hloupý. Když nic jiného, mohl si alespoň spočítat, že se mu vyplatí mít dobré soused-
ské vztahy s Davidem a jeho ozbrojenou skupinou. Jenže ho zcela ovládla jeho cham-
tivost. Za nic se nechtěl rozdělit o to, co měl, přestože Davidovi a jeho mužům dlužil 
za ochranu svých velkých stád ovcí, a tudíž i za svou prosperitu. Odmítl Davidovu 
pokornou prosbu o pomoc, o jídlo. Hrubě Davida urazil a ponížil.

David se právem cítil uražen. Vzplál v něm spravedlivý hněv a rázná touha po 
pomstě. Rozhodl se, že vezme spravedlnost do svých rukou. Schylovalo se ke krve-
prolití…

Díky Bohu za tu moudrou ženu Abígail. Pochopila vážnost celé situace a rozhodla 
se konat. Napravila to, co její muž Nábal pokazil. Poslala dostatek jídla hladovým vo-
jákům. Sama se pokořila a prosila Davida za odpuštění. Vzala Nábalovu vinu na sebe. 
Svým jednáním odvrátila Davidův hněv a na poslední chvíli zabránila hrozné pomstě. 
David se uklidnil a dovolil, aby jeho při řešil Hospodin. Nábal nakonec neušel Božímu 
trestu, ale David se přitom neprovinil.

Umíme být jako Abígail? Umíme vkročit mezi dvě znepřátelené strany se slovy 
a činy, které vedou ke smíření a pokoji? Umíme vést druhé k odpouštění, shovíva-
vosti a víře v Boží spravedlnost? „Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš.“ 
(Jk 1,20) Kéž se více podobáme nejen Abígail, ale zvláště Pánu Ježíši, který pro naše 
smíření s Bohem vzal náš hřích na sebe. Tak se stal prostředníkem smíření. 

Pavel Coufal (Brno)

 středa – 12. srpna

Překvapuje nás zlo?

Saul hned sestoupil do pouště Zífu se třemi tisíci muži vybranými z Izraele, aby v poušti 
Zífu hledal Davida. (První Samuelova 26,2)

Pokoj mezi králem Saulem a Davidem neměl dlouhé trvání. Saul sice v jeskyni Én-gedí 
činil pokání, dokonce v pláči (viz závěr 24. kapitoly). Uvědomil si, že ho David mohl 
zabít, a tak se ho zbavit, a přesto to neudělal. Uznal, že Hospodin nakonec dá vládu 
nad Izraelem Davidovi. Zavázal Davida přísahou, že se potom David nebude mstít na 
Saulově rodině. Rozešli se ve vzájemném pokoji…
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Čím to je, že Saul nedokázal mít Davida rád? Proč neustále rušil to, co Davidovi 
slíbil? Při první příležitosti, kdy se mohl Davida opět zmocnit, aby ho zabil, zase zapo-
mněl na svá slova i na příměří. Co to bylo za sílu, která tak silně ovládala krále Saula? 
Kde se v něm brala ta hluboká a trvalá nenávist?

Saul se vzbouřil proti Hospodinu. Zatvrdil se a jednal svévolně. Vědomě odmítl 
činit Hospodinovu vůli. Nakonec ho Hospodin zavrhl a jeho Duch od Saula odstoupil. 
Saul se otočil k Bohu zády, a proto ho Bůh vydal do moci Zlého. (1S 16,14) Saulo-
va neutuchající touha zničit Davida byla odrazem duchovního boje ďábla proti Bohu 
a jeho plánům. Vždyť z Davida a jeho rodu měl jednou vzejít Mesiáš, který „rozdrtí 
satanovi hlavu“. (Gn 3,15) Saul byl jen nástrojem Zlého.

Často můžeme i my být překvapeni nenávistí, pomstychtivostí nebo neláskou ně-
kterých lidí vůči nám. Nezapomínejme, že stojíme uprostřed duchovního zápasu. Buď-
me si vědomi toho, že v jádru nebojujeme proti „krvi a tělu“ (Ef 6,12), tj. proti lidem. 
Nezapomínejme také, že duchovní boje se bojují duchovními zbraněmi. (Ef 6,10–17) 
Buďme odolní a vytrvalí. Dobrá zpráva je, že stojíme na straně Vítěze, Pána Ježíše. 

Pavel Coufal (Brno)

 čtvrtek – 13. srpna 

Bázeň před Bohem nás chrání před pastí pomstychtivosti

Chraň mě však Hospodin, abych vztáhl ruku na Hospodinova pomazaného. Vezmi tady to 
kopí, které má v hlavách, i džbánek na vodu a odejděme. (První Samuelova 26,11)

Když sledujeme příběhy o zápasu Saula proti Davidovi, jistě nám neunikne vnitřní zá-
pas obou těchto mužů. Saul se nedokázal oprostit od zášti vůči Davidovi. Stále v něm 
viděl úhlavního nepřítele. Měl sice chvíle, kdy se zastavil a slíbil, že zanechá svého 
zlého jednání, ale nikdy neměl sílu to dodržet. Proto dál a dál způsoboval Davidovi 
těžké problémy a usiloval o jeho život. Jakoby král Saul neuměl vítězit sám nad sebou, 
nad pokušením a hříchem.

Jak jiný byl David. Také vnitřně bojoval. Také byl vystaven situacím, kdy byl v po-
kušení. Měl možnost se zbavit svého nepřítele. Jak silné to muselo být pokušení, když 
si opakovaně mohl pomoci k lepšímu životu a mohl defi nitivně vyřešit svůj letitý pro-
blém! 

David však uznával Hospodina nad sebou. Rozhodl se, že i kdyby měl jít cestou 
útrap, i kdyby měl žít život psance, nebude dělat nic, co by bylo proti Hospodinu. 
Uznával, že Saul byl jednou pomazán ke službě krále, a to z Hospodinova rozhodnutí. 
A to mu bylo svaté. Proti tomu David nemohl jít. Zároveň však znal sám sebe a svoji 
lidskou slabost, a proto prosil, aby ho Hospodin ochránil před pokušením.

I nás chrání bázeň před Bohem a poslušnost Božímu slovu před tím, abychom ne-
upadli do pasti pomstychtivosti nebo do jiných pastí. Věřme, že Hospodin má náš 
život pevně ve svých milujících rukou. Neodbočujme z Boží cesty, i kdyby se nám 
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naše lidské zkratky zdály řešením naší bolesti. Hledejme východisko svých životních 
trápení vždy v souladu s Bohem, nikdy bez něho.

Pavel Coufal (Brno)

 pátek – 14. srpna

Davidovi nakonec žehná i jeho úhlavní nepřítel

Saul Davidovi pravil: „Buď požehnán, můj synu Davide! Jistě mnoho vykonáš a dokážeš.“ 
David pak šel svou cestou a Saul se vrátil ke svému místu. (První Samuelova 26,25)

Proměna lidského srdce je vždy úžasná věc. K takové proměně ale přispěje jen Boží 
milost a rozhodnutí a úsilí člověka. Na počátku všeho je však uvědomění si vlastní 
hříšnosti. Saul si přesně tohle uvědomil a musel uznat, že jeho pronásledování Davi-
da a usilování o jeho život bylo nesprávné. A nejenže si to uvědomil, ale navíc ocenil 
jednání Davida a požehnal mu. Věděl, že tak správný člověk jistě v budoucnu vykoná 
mnoho velkých skutků. A potom si šel vlastní cestou.

Saulovo srdce zůstalo nezměněné, nepokořil se ani se nesnažil o nápravu, jeho 
hříšné jednání zašlo tak daleko, že už nebylo cesty zpět. A co je nejhorší, neuvědomil 
si, že tím vším hřešil proti Bohu. Nečinil pokání, neobrátil se, nelitoval svých činů, 
neoblékl žíněné roucho a neusedl do popela. Věděl, že jednal zle, ale k Bohu se svým 
proviněním nešel. A proto také došlo na Davidova slova a Bůh sám Saula za jeho jed-
nání ztrestal. 

Je to podobné jako s člověkem, který se chorobně přejídá. Ví, že jedná špatně, 
může obdivovat ostatní, kteří poznají, kdy si říci dost, ale pokud s tím nezačne něco 
dělat, bude mít jeho chování zdravotní a možná i jiné důsledky. Stejně tak my, když 
víme, že jsme se něčím prohřešili, napravme své chyby – omluvme se, pokořme se, 
přestaňme s tím a hlavně nezakrývejme to před Bohem, protože bez jeho odpuště-
ní a slitování skončíme stejně mizerně jako Saul. David tohle všechno věděl, jednal 
správně, byl bezúhonný, a pokud nejednal správně, vždy se modlil k Bohu, aby mu 
odpustil. Proto i díky jeho zbožnosti máme v Bibli tolik osobních žalmů, které mluví 
právě o prohřešení se vůči Bohu. David na Hospodina bezmezně spoléhal, jeho trápe-
ní a útrapy trvaly dlouho a situace, ve které se nacházel, se často zdála být beznadějná. 
Bůh se ale nakonec vždy zasadí o spravedlnost a stejně tak jako Davidovi dá i nám 
poznat, že jeho věrnost trvá navěky.

Tomáš Kratochvíl (Brno)
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 sobota – 15. srpna

Když Hospodin mlčí, Saul hledá odpověď u věštkyně

Tu řekl Saul svým služebníkům: „Vyhledejte mi ženu, která vyvolává duchy zemřelých. 
Půjdu k ní a dotážu se jí.“ Jeho služebníci mu řekli: „Taková žena, která vyvolává duchy 
zemřelých, je v Én-dóru.“ (První Samuelova 28,7)

Proč se Saul dotazoval Hospodina? Bylo to proto, že se bál a hrůza naplnila jeho srd-
ce. A jaké jsou naše důvody, když se dotazujeme Pána? Možná se něčeho bojíme, ale 
možná jen chceme vědět, že Bůh je, a že se o nás stará. 

A jaký byl výsledek Saulova doptávání? Žádný. Hospodin mu neodpovídal ani skr-
ze sny, ani skrze urím, ani skrze proroky. Saulovi nezbylo než zažít Boží mlčení. Může-
me třeba říct, že Saul nežil zbožný život, a tudíž si ani odpověď na své dotazování ne-
zasloužil. Ale co nám říkají další části Bible? Kdy Bůh mlčel a kdy promlouval? Pokud 
se podíváme do prvních knih Bible, zjistíme, že Bůh promlouval často. Téměř každý 
den. A dokonce jej bylo možné spatřit či „alespoň“ spatřit Jeho slávu! Přesto, jak pro-
cházíme příběhy těch dávných dob, vidíme, že ani tehdy nebyli lidé poslušní. I když 
Boží příkazy byly jasné, neposlechli je (např. Ex 19–33). Bůh se v té době zjevoval 
mocným a zázračným způsobem, například u Eliáše a jeho zápalné oběti (1Kr 18), ale 
nemusel vždy konat tímto zřejmým, snadno slyšitelným způsobem. Ve skutečnosti 
Eliáš utekl v obavě o svůj život hned po zhlédnutí Božího zázračného konání a napříš-
tě již Bůh nepromlouval k Eliášovi skrze oheň nebo vítr nebo zemětřesení, ale skrze 
jemný šepot.

Možná, že nás Bůh chce něčemu naučit skrze mlčení. Něčemu, na co nebyl Saul 
ochoten čekat. Co Bůh řekl během 400 let mezi knihou Genesis a Exodus? A co 400 
let ticha mezi Starým a Novým zákonem? Jak dlouho musel čekat Job, než k němu 
Bůh promluvil? 

Co mi chce Bůh říct dnes? Mluví skrze své Slovo, prostřednictvím jiných lidí, skrze 
šepot, nebo skrze mlčení? Jsem ochotná čekat a poslouchat, nebo vstanu a najdu své 
vlastní řešení, jako to udělal Saul? 

Ailsa Randall (Brno)

 neděle – 16. srpna

Neslavný konec kdysi pomazaného Hospodinova

Pak zesílil boj proti Saulovi. Objevili ho lukostřelci a těžce ho postřelili. Saul řekl svému 
zbrojnoši: „Vytas meč a probodni mě jím, než přijdou ti neobřezanci, aby mě neprobodli oni 
a nezneuctili.“ Zbrojnoš však nechtěl, velmi se bál. Saul tedy uchopil meč a nalehl na něj. 
(První Samuelova 31,3–4) 
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Měl všechny předpoklady k tomu, aby byl jeho život požehnaný. Měl všechny před-
poklady k tomu, aby se zapsal do dějin Izraele jako moudrý, silný a dobrý král, který 
jako pastýř dobře povede Boží lid. Z lidského pohledu – byl fyzicky silný a zdatný, od 
ramen vzhůru převyšoval ostatní lidi. Mnohem důležitější však bylo, že ho pro toto 
poslání vyvolil Bůh. A koho Bůh vyvoluje a povolává k nějakému úkolu, toho také 
zmocňuje a vybavuje vším potřebným.

Saul však neměl pevnou víru v Hospodina. Měl o sobě silné pochybnosti, které 
nepřekonal vírou v Boží možnosti. Byl vnitřně nestálý a rozervaný. Vždy se chtěl více 
líbit lidem než Bohu. Neuměl čekat na Hospodina a jeho jednání. Svévolně porušoval 
Hospodinův zákon i jeho konkrétní příkazy, které dostával skrze proroka Samuele. 
Protože vzdoroval Bohu a zavrhl Hospodinovo slovo, zavrhl Hospodin Saula jako krá-
le. Potom už byl jeho život jen jako na sestupné spirále. A jeho konec byl více než 
potupný – v poslední prohrané bitvě si zoufale vzal život.

Jistě nechceme, abychom prohráli svůj život tak, jako kdysi král Saul. Postavme 
proto svůj život na pevném základě. Tím základem je náš Spasitel Pán Ježíš Kristus. 
Věřme v Něho a žijme podle Jeho Slova. Bůh má s každým z nás svůj plán, pro který 
nás povolal a vybavil svými dary. Když se necháme Pánem vést, provede nás skrze 
mnoho zápasů až k vítěznému konci.

Pavel Coufal (Brno)

34. týden

 pondělí – 17. srpna

Touha po vzájemném duchovním sdílení

Toužím vás spatřit, abych se s vámi sdílel o některý duchovní dar a tak vás posílil, to jest 
abychom se spolu navzájem povzbudili vírou jak vaší, tak mou. (Římanům 1,11–12)

 
Bible nám říká, že jsme stvořeni k obrazu Božímu. Součástí tohoto obrazu je schop-
nost vztahu a touha po něm. Bůh nás stvořil tak, že můžeme používat své duchovní 
dary ve prospěch lidí kolem nás. Když člověk používá své duchovní dary ke službě 
nebo k výuce nebo k podpoře ostatních, je on sám také povzbuzen a budován. Snažte 
se používat svá obdarování takovýmto způsobem a budete povzneseni spolu s lidmi, 
pro které žijete.

Larry Lewis (Plzeň – Mozaika)
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Zcela zřejmým dokladem těchto Larryho slov je i plzeňská skupina nově obrácených 
kolem jeho rodiny. Vzájemné sdílení je v křesťanově DNA. Křesťan nemůže být dlouho 
sám. Nežije-li pro druhé, strádá. Je jeho přirozeností sdílet svůj život s druhými – sdí-
let svou radost ze spasení, sdílet svou víru, používat svůj talent ve prospěch druhých. 
Prožíváme spolu s Pavlem ono „toužím vás spatřit, abych se s vámi sdílel“. Táhne nás to 
dohromady a to přitahuje i ostatní. Modleme se i dnes za příležitost sdílet s někým 
něco z toho, co nám Bůh dává.

Daniel Kuc (Plzeň – Mozaika)

 úterý – 18. srpna

Přemýšlení o stvořitelském díle vede k poznání Stvořitele

Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé 
přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. (Římanům 1,20)

 
Svět je umělecké dílo. Bez ohledu na to, jak tvrdě by se umělec snažil, nemůže znovu 
vytvořit mistrovské dílo, jaké nám Bůh dal v přírodě. Například i v dokonalé fotografi i 
je něco, co by chybělo. Zvuky, vůně, často barvy. A podíváme-li se na svět pečlivěji, 
vidíme, jak to všechno funguje dohromady – uspořádání přírody, uspořádání těla. Je 
těžké tvrdit, že je to náhoda. Je těžké tvrdit, že není někdo, kdo to všechno naplánoval. 
Z tohoto důvodu neexistuje žádná omluva pro ty, kteří odmítají Boha. On sám nás 
obklopil důkazy o své existenci. Rozhlédněte se kolem sebe a uznejte mistrovské Boží 
dílo. Nechme k nám mluvit stvořený svět i umění, které Bůh vložil do lidí kolem nás, 
a my budeme znovu vědět, že existuje Bůh, který nás miluje.

Larry Lewis (Plzeň – Mozaika)

 středa – 19. srpna

Pravé poznání Boha

Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené 
mysli, aby dělali, co se nesluší. (Římanům 1,28)

Opětovně se i u nás v Plzni setkáváme se zájmem o duchovno. Mnozí by rádi obohatili 
svůj život o zkušenost s něčím novým, s něčím, co je přesahuje, co je zahaleno rouškou 
tajemna. Různí lidé mluví o tom, co je nad námi. Rádi by byli informováni. Rádi by byli 
moderními lidmi, kteří „vědí“ a kteří si na věc udělali svůj vlastní názor. Ovšem bez 
ochoty přijmout „pravé poznání“ Stvořitele. Přijmout poznání někoho, kdo nám dal 
život, kdo je tvůrcem, majitelem, pánem. Nejsme připraveni někomu skládat účty. Ne-
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jsme ochotni být někomu za svůj život vděční, cítit se zavázáni, nebo dokonce být ně-
komu za svá rozhodování odpovědni. A tak jsme vydáni sami sobě napospas. Sebelep-
ší informace o Bohu nestačí. Dál jsme pod mocí své vlastní sebestřednosti a hříchu.

Ale i jako křesťané poznáváme, že v Božích věcech nelze oddělit informaci od se-
bevydání. Nelze „vědět“, aniž bychom dali sami sebe Bohu se vším, co jsme. Znovu 
mezi námi zaznívají předsevzetí, že až budem připraveni (dostatečně biblicky vzdě-
láni) uděláme to a ono, necháme se pokřtít, urovnáme vztahy s bližními, vstoupíme 
do služby. A to vše až jednou, až budeme znát, až budeme vědět „jak na to“. Pravého 
vědění o Bohu ale nedosáhneme bez poslušnosti, bez odevzdání se Bohu ve věcech, 
ke kterým jsme už dospěli. Jedině tady se rodí skutečné poznání.

Udělejme dnes krok poslušnosti tam, kde víme, že jsme ho už možná dávno měli 
udělat a Bůh nám ukáže další kus cesty a zjeví nám sám sebe novým způsobem.

Daniel Kuc (Plzeň – Mozaika)

 čtvrtek – 20. srpna

Souzením jiných vlastní hříšnost nevyřešíš

Myslíš si snad, když soudíš ty, kdo takto jednají, a sám činíš totéž, že ty ujdeš soudu 
Božímu? (Římanům 2,3)

Vyhlížíme lepší život, spravedlivější společnost. Toužíme být lepšími lidmi, lepšími 
křesťany. Přáli bychom si líbit se Bohu, žít posvěcený život, ale znovu narážíme na své 
hranice. Bolestně si uvědomujeme svou slabost a zklamáni sebou samými, ale i lidmi 
kolem sebe, příliš často sáhneme po řešení, které se jakoby nabízí. Jde o pokus dát 
věcem pevnější řád, pečlivěji defi novat dobré a špatné, narýsovat ještě užší hranice – 
pro jistotu. A tak se naše prohry mění v zoufalou snahu prosadit posvěcení přísnějšími 
pravidly a omezeními. Ovšem uchopit takto například lásku je natolik nesnadné, že 
z naší snahy zbude většinou jen přísně předepsaný způsob oblékání, přítomnosti na 
předepsaných akcích, seznam doporučených a zakázaných knih, aktivit, přátel (ne-
přátel). Stavíme se pod přísnější disciplínu a ku „prospěchu“ všech stavíme do lajny 
i druhé. A z dobře míněné touhy po svatosti zůstává zákonictví a pokrytectví, ve kte-
rém nutně ubližujeme jeden druhému. Soudíme druhé, ale sami děláme totéž.

Cestou ven je ochota si svou vlastní slabost a křehkost přiznat a pokorně se spo-
lehnout na Boží milost, na jeho odpuštění a pomoc. Uprostřed pádů se znovu v poká-
ní chytáme Boží ruky. Vždyť spravedlivý není ten, kdo neupadne, ale jak čteme v Pří-
sloví: „Spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane.“ S vědomím vlastních selhání 
nemůžeme odsuzovat druhé. Komu se dostalo lásky, miluje. Kdo okusil odpuštění, 
odpouští. Kdo byl obejmut Božím milosrdenstvím, umí být milosrdný. Otázkou zůstá-
vá, zda se v našich přísných soudech neukazuje, jak málo Božího odpuštění jsme byli 
schopni sami pro sebe přijmout.

Daniel Kuc (Plzeň – Mozaika)
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 pátek – 21. srpna

Stav srdce nepoznáš podle zevnějšku

Pravý žid není ten, kdo je jím navenek, a pravá obřízka není ta, která je zjevná 
na těle. Pravý žid je ten, kdo je jím uvnitř, s obřízkou srdce, která je působena 
Duchem, nikoli literou zákona. Ten dojde chvály ne od lidí, nýbrž od Boha. 
(Římanům 2,28–29)

Neznámo nahání strach. Neumíme žít v nejistotě. Toužíme se najít, najít své místo, 
zorientovat se. Hledáme něco, čeho se chytit. Vytváříme si měřítka. Kreslíme mapy 
našeho života. Třídíme. Zařazujeme do škatulek. Přáli bychom si mít v tolika věcech 
jasno. A to nejraději rychle a snadno. To se ovšem nevyhneme rychlým soudům. Jaksi 
se nám nechce dát si práci zkoumat věci do hloubky, podívat se pod povrch. Nemáme 
trpělivost zůstat už déle u nezodpovězených otázek. A tak si příliš často vystačíme 
s tím, co je vidět na první pohled. Zjevná obřízka? Pravý žid! Citace těch správných 
veršů? Opravdový křesťan!

To ale není Boží způsob vidění skutečnosti. S naším pohledem, s touto naší mate-
matikou, se nemůžeme divit, když se přepočítáme. Opakovaně docházíme k špatným 
závěrům. Boží život je hluboký, není plně popsatelný na první pohled. Boží život je 
obřízka srdce, totální proměna lidského nitra. A míjíme-li se cílem, ruku v ruce se 
pleteme v nástrojích. Vnější změny lze totiž dosáhnou literou zákona, vnitřní změny 
nikoli. Křesťanství zjevné na těle lze vymoci vhodnou sadou „biblických“ instrukcí. 
Stačí pár zákazů, pár příkazů, a taky trocha strachu z toho, co kdybychom neposlech-
li. A za potlesku „bratří“ hluboko ve svých srdcích zůstáváme pohany. Skutečná pro-
měna srdce je působena Duchem. Je to rekonstrukce od základu. Pro mnohé možná 
příliš zdlouhavá a nákladná, ale jediná, která dojde chvály od Boha.

Daniel Kuc (Plzeň – Mozaika)

 sobota – 22. srpna

Všichni lidé jsou si rovni

Nikdo není spravedlivý, není ani jeden, všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. 
(Římanům 3,10 a 23)

Já a ti ostatní. My a ti druzí. Tak nějak zní lákavé měřítko pro rozdělení našeho světa. 
A to, že sebe a svou stranu vidíváme obyčejně v tom příznivějším světle, nemusím 
snad ani dodávat. Podobné černobílé vidění světa sebou přináší řadu nespravedlivých 
soudů, mnohá nedorozumění, hořkost, neochotu si naslouchat a nakonec i otevřená 
nepřátelství, ať už jde o malé sousedské války či mezinárodní konfl ikt. Můj národ, můj 
názor, moje církev, můj pohled, a na opačné straně barikády ti druzí, ti cizí, ti divní, ti, 
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kteří nechápou, ti liberálové či fundamentalisté, ti, co to přehánějí nebo naopak berou 
na příliš lehkou váhu. Vyberte si. Prostě ti druzí.

Skutečnost je ovšem taková, že my všichni jsme jen pouhé střepy k vyhození. Jsme 
úlomky jediného velikého obrazu, který byl stvořen jako obraz Boží. O co jsem lepším 
střepem než člověk vedle mne? Trosečník vedle trosečníka. Každý možná v jiném tri-
ku. Všichni však tak nějak na jedné lodi. S různým temperamentem, různého vkusu, 
možná odlišného jazyka, společně odkázáni na Boží smilování. A jen z veliké lásky nás 
Ježíš bere znovu do rukou, aby nás vrátil na naše místo. Sám mistr zde vytváří mozai-
ku, kde i ten můj všelijak otlučený střípek najde místo pro svůj tvar a odstín, aby spolu 
s ostatními vytvářel obraz, který tomuto světu nechá zahlédnout záblesk Boží slávy.

Daniel Kuc (Plzeň – Mozaika)

 neděle – 23. srpna

Jediná naděje pro všechny

Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. (Římanům 3,24)

Přichází nedělní ráno a spolu s ním dobrá zpráva pro celý svět. Nechme se znovu 
přemoci dobrou zprávou o tom, že náš problém je vyřešen. Kolik energie jsme ještě 
ochotni vynaložit pro vyrovnání se s tím, kdo jsme a jací jsme? Opakovaně zažíváme 
rozčarování ze sebe samých. Sebelítostivě shazujeme vinu jeden na druhého. Utíká-
me před vlastními stíny. Bojujem s vlastní povahou, myšlenkami, pocity. Posuzujeme 
druhé a býváme nemilosrdně posuzováni. Nerozumíme a sami nebýváme pochopeni. 
Snad konečně unaveni natolik, abychom opět uslyšeli ono „Dokonáno jest“. Začíná 
nový den. Probudili jsme se do nového světa. Cena je zaplacena, dluhy smazány, my 
vzati na milost, je nám odpuštěno. Přistupme tedy směle k trůnu milosti. Nastává sku-
tečný sabat, den odpočinku. Otevřená náruč Otce nás zve k odpočinutí v jeho lásce. 
Dnes je den dobrých zpráv, den evangelia. A tak spěcháme, abychom spolu s církví 
zaslechli Boží hlas. A Bůh k nám mluví, mluví mnoha způsoby a v posledním čase 
promlouvá skrze svého Syna Ježíše. Ano, Kristus je tou dobrou zprávou. Skutečným 
evangeliem je osoba, je jím Ježíš. Tak dobré ráno a vítejte v Jeho dni.

Daniel Kuc (Plzeň – Mozaika)
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35. týden

 pondělí – 24. srpna

Abraham získal spravedlnost skrze víru v Boha

Co říká Písmo? ‚Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost‘. 
(Římanům 4,3) 

 
V předchozích kapitolách už jsme viděli, jak apoštol připravoval cestu na učení o spra-
vedlnosti z víry. V prvních dvou kapitolách ukazuje, že člověk není spravedlivý sám ze 
sebe, že se nemůže sám ospravedlnit, ba naopak, že jak Židé, tak pohané jsou všichni 
pod hříchem. Není mezi nimi žádný rozdíl: „všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy“. 
A nyní nám čtvrtá kapitola odhaluje další důležitý fakt, nutnost ospravedlnění skrze 
víru, které znali už Abraham a David. Apoštol píše Židům a bere si za příklad dva Boží 
muže, s jejichž životy jsou čtenáři dopisu velmi dobře obeznámeni a ke kterým cítí vel-
ký respekt. Ukazuje na to, že ani Abraham, ani David nebyli spravedliví sami ze sebe. 
Cele spočinuli ve svrchované Boží milosti a v Božím milosrdenství. „Uvěřil Abraham 
Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost“ (Ř 4,3). „Vždyť i David prohlašuje za blaho-
slaveného člověka, jemuž Bůh připočítává spravedlnost bez skutků: ‚Blaze těm, jimž jsou 
odpuštěny nepravosti a jejich hříchy přikryty. Blaze tomu, jemuž Hospodin nepočítá hřích.‘ “ 
(Ř 4,6–8) Apoštol nemohl vybrat příhodnější vzory k ilustraci lidské univerzální po-
třeby Božské spravedlnosti. Jsou zde dva Boží muži, jeden z nich je nazýván přítelem 
Božím a ten druhý proslul v Izraeli svými písněmi. Oba nenašli pokoj ve svých dob-
rých skutcích, ale v milosti a nezaslouženém Božím milosrdenství. Je pravda, že David 
velmi tragickým způsobem zhřešil proti Bohu, ale nezaměřil své pokání na skutky, 
které by mohly odčinit jeho hřích, ale na Boží milosrdné odpuštění. 

Předmět víry není pouze abstraktní teologická otázka. Konkrétně Abrahamova 
víra není něco, co se týká jen Abrahama, a nás už ne. V závěru této kapitoly je řečeno: 
„To, že mu to bylo počítáno‘, nebylo napsáno jen kvůli němu, nýbrž také kvůli nám, jimž 
má být započteno, že věříme v toho, který vzkřísil z mrtvých Ježíše, našeho Pána, jenž byl 
vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění.“ (Ř 4,23–25) Co je tedy 
myšleno vírou? Víra je silné vnitřní přesvědčení, které je zjevné ve vnějších skutcích. 
Nemůžeme k tomu najít lepší ilustraci, než je Abrahamův život. Abraham věřil Bohu. 
Jeho život byl život víry v Boha. Důvěřoval Božímu slovu a vydal se Boží cestou. Zde 
máme jednoduchou defi nici toho, co je to víra – důvěra v Boží slovo a chození po 
Božích cestách. 

Danny � laTawn Bawitlung (Křesťanský bratrský sbor Čjinů)
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 úterý – 25. srpna

Jsme přijati skrze víru

Proto mu to ‚bylo počítáno za spravedlnost‘. To, že mu to ‚bylo počítáno‘, nebylo napsáno 
jen kvůli němu, nýbrž také kvůli nám, jimž má být započteno, že věříme v toho, který 
vzkřísil z mrtvých Ježíše, našeho Pána. (Římanům 4,22–24)

V Božích očích není nikdo dokonalý. Nikdo si nezaslouží, aby ho Bůh přijal za syna. 
A proto nás Bůh může považovat za dobré jen skrze víru. Můžeme to vidět u Abraha-
ma. Skrze vzkříšení Ježíše Krista můžeme být dobrými lidmi, jak o tom mluví Bible. 
Skrze vzkříšení jsme ty i já viděni Bohem jako přijatelní. Díky Bohu!

Na světě žije sedm miliard lidí a mezi nimi jsou pouhé dvě miliardy křesťanů. Proč 
tomu tak je? Proč ti ostatní Boha neznají? Protože je málo těch, kteří by jim řekli o spa-
sení. Pán Bůh ti dává za úkol říkat ztraceným lidem o spasení. Podívejme se na Českou 
republiku, tolik lidí a tak málo křesťanů. Někdy přemýšlím, proč tomu tak je. Když se 
zeptáme sami sebe, tak se ujistíme, že je náš Bůh živý, odpouští nám hříchy a očišťuje 
nás. Tak proč mu lidé nevěří? Proč by věřili, když ji cestu spásy nikdo nevysvětlí.

Pán Bůh nám dává za úkol zvěstovat lidem, že náš Bůh je živý a mocný. Nesmíme 
zapomínat na úkol zvěstovat jeho Slovo a mluvit o něm. Modleme se a zvěstujme dob-
rou zprávu těm, kteří ho ještě neznají, zprávu o jeho milosti. Ať nám všem Pán Bůh 
žehná.

Bawi Peng Siakhel (Křesťanský bratrský sbor Čjinů)

 středa – 26. srpna

Boží milosrdenství

Neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, 
že dosáhneme slávy Boží. (Římanům 5,2)

Bůh a člověk jsou odděleni už od dob Adama a Evy. Od té doby nejsou lidé v Božích 
očích čistí. Pán Bůh by chtěl, abychom si byli opět blízko, a tak poslal na zem Pána 
Ježíše. On opustil svou slávu a pozval nás, abychom společně oslavovali Boha a vzda-
li mu chválu. I když stále hřeším, Pán Bůh je se mnou. Skrze víru v Ježíše Krista se 
stávám pro Pána Boha přijatelným. „Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj 
s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista.“ (Ř 5,1) 

Adam neposlechl Boha a lidstvo se kvůli tomu dostalo do hříchu. Jak je náš hřích 
velký a jak se ho zbavit? Člověk se nemůže sám zbavit hříchu, proto nám Pán Bůh 
poslal svého Syna a dal nám jeho život. Skrze jeho Syna můžeme vidět jeho lásku. 
Sláva Bohu. Byli jsme jeho nepřátelé, ale skrze víru jsme se stali jeho přáteli. Kvůli 
Adamovu hříchu musíme všichni zemřít, ale Boží láska je větší než lidský hřích. „S mi-
lostí tomu však není tak jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí 
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propadli smrti; oč spíše zahrnula mnohé Boží milost, milost darovaná v jediném člověku, 
Ježíši Kristu.“ (Ř 5,15)

Jeho dar je větší než náš hřích, ale jen skrze víru v Ježíše Krista. Pán Bůh skrze 
naši víru nevidí náš hřích. Jan Křtitel řekl: „Hle Beránek Boží, který snímá hřích světa.“ 
(J 1,29) On vzal na sebe naše hřích a zakryl je svým milosrdenstvím. A tak mohou mít 
lidé s Bohem opět dobrý vztah, být v Božím milosrdenství. Skrze víru už nebudeme 
souzeni. Hřích už nám nekraluje. Ježíš Kristus nás pozval k sobě a patříme mu. 

Když jsme Boží děti, tak vše co je Boží, náleží i nám. „Tak Boží Duch dosvědčuje na-
šemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové – dědicové Boží, spoludědicové 
Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy.“ (Ř 8,16–17) 

Ale bez utrpení s Ježíšem s ním nemůžeme slavit. Když jsme pronásledováni nebo 
zakoušíme příkoří, vzdáváme tím Bohu chválu. Jeho oslava má větší váhu než naše 
utrpení. Doufáme a vyhlížíme nový život, kde už bude jenom s ním a budeme se ra-
dovat.

Biak Hmung Lungum (Křesťanský bratrský sbor Čjinů)

 čtvrtek – 27. srpna

Bezpodmínečná Boží láska

Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli 
hříšní. (Římanům 5,8)

Kdybychom chtěli vidět, jak nás má Pán Bůh rád, tak se můžeme vždy znovu a znovu 
podívat na stvoření. Také v Genesis 1,26 si můžeme přečíst o nesmírné Boží lásce 
k nám. V Genesis 2,15 se píše, že Hospodin Bůh tehdy vzal člověka a usadil ho v za-
hradě Eden, aby ji obdělával a střežil. Ale člověk neposlechl Boha, uvěřil satanu, a tím 
končí vztah mezi Bohem a člověkem. A Hospodin Bůh člověku přikázal: „Z každého stro-
mu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho 
pojedl, propadneš smrti.“ (Gn 2,16–17) Protože Bůh miloval člověka, dal mu možnost 
poznat dobré a zlé. „Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; 
a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili.“ (Ř 5,12) Proto jsme ovlivněni hří-
chem, i když dostáváme požehnání mnoha dobrých věcí, zůstáváme v hříchu. Člověk, 
který je v hříchu, je jako člověk, který se topí. Topící člověk se neumí zachránit sám, 
potřebuje jiného člověka, aby mu pomohl. Takto vypadá i náš život.

„Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva 
kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo 
odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, 
když jsme ještě byli hříšní.“ (Ř 5,6–8)

Chvála Bohu! Jeho láska k nám je pro nás vzácný dar. Sijón říkával: „Hospo-
din mě opustil, Panovník na mě zapomenul.“ „Cožpak může zapomenout žena na své 
pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já 
na tebe nezapomenu.“ (Iz 49,14–15) Láska člověka k člověku jednou skončí, ale 
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láska Boží se nemění ani včera, ani dnes, ani zítra. Je nekonečná. Ať vám Pán Bůh 
žehná!

Siang Peng Lian Khup Sawn (Křesťanský bratrský sbor Čjinů)

 pátek – 28. srpna

Cesta Božích dětí

Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho 
jediného mnozí se stanou spravedlivými. (Římanům 5,19)

Podívejme se do Bible na život Adama a na život Ježíše Krista. Nejprve se podíváme na 
to, kdo byl Adam. I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. 
Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí 
i nad každým plazem plazícím se po zemi.“ (Gn 1,26) Adam byl prvním člověkem na 
zemi, tvorem, který měl Boží obraz a který vládl všemu živému. Aby mu nebylo smut-
no, stvořil mu Bůh ženu a nechal je žít v zahradě Eden. Řekl jim, že můžou jíst všechno 
ovoce, kromě ovoce stromu poznání dobrého a zlého. Ale had přesvědčil ženu, aby 
to ovoce ochutnala. V tom okamžiku se Bůh na člověka rozzlobil a od té doby ovládá 
všechny Adamovy potomky smrt. Všichni jsme vinni kvůli jednomu člověku. Když 
Pán Bůh přemýšlel o tom, co se stalo, byl zarmoucen. Proč mi lidé, které jsem stvořil, 
nevzdávají chválu, ale hřeší proti mně? 

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, 
nezahynul, ale měl život věčný.“ (J 3,16) Kdo je ten jedinečný Boží Syn? „Anděl jí řekl: 
‚Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno 
Ježíš.‘ “ (Lk 1,30–31) Ježíš je ten jedinečný Boží Syn. A v Bibli je pro nás napsán důle-
žitý příkaz: „Toto je skutek, který žádá Bůh: abyste věřili v toho, koho on poslal.“ (J 6,29) 
Víme, že ten, který věří, nebude zahanben, protože Pán Bůh nedělá rozdíly mezi lidmi 
a všechny miluje. 

Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze 
mne.“ (J 14,6) A proto bychom neměli žít jako Adam, který neposlechl Boha, ale jako 
Ježíš, který zemřel za všechny hříchy. Skrze víru v Ježíše Krista máme věčný život. 
Protože Ježíš řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život.“ Bůh vám žehnej. Amen

Kep Hnin Nguntual (Křesťanský bratrský sbor Čjinů)

 sobota – 29. srpna

Svoboda od hříchu

Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo 
zbaveno moci a my už hříchu neotročili. (Římanům 6,6)
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Když Adam s Evou v zahradě Eden porušili Boží řády, stali se v tom okamžiku vinný-
mi. „Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáh-
la všechny, protože všichni zhřešili.“ (Ř 5,12) Když šli Izraelité pod vedením Mojžíše 
z Egypta do Zaslíbené země, dostali od Boha zákon. Farizeové a učitelé zákona k Moj-
žíšovu zákonu přidali mnoho dalších příkazů a zákazů, celkem jich bylo nakonec 613. 
Zákon byl pro lidi tak těžký, že jeho příkazy nedokázali dodržet. Farizeové si mysleli, 
že oni jsou jediní, kteří jsou schopni zákon plnit, ale ostatní toho schopni nejsou. Dí-
vali se na ostatní lidi shora. A tak se hřích se stále více rozšiřuje, viz příběh v evangeliu 
Lukáše 11,37–52.

Jan Křtitel říkal lidem: „Odvraťte se od hříchu, přijměte křest a Bůh vám odpustí“, 
a poté je pokřtil. Z toho se můžeme naučit, že pouhým dodržováním zákona nemůže-
me Boha uspokojit. V listu Římanům vidíme, že Pavel bojoval proti zákonictví. „Což 
nevíte, bratří – vždyť mluvím k těm, kteří znají zákon – že zákon panuje nad člověkem, jen 
pokud je živ?“ (Ř 7,1) „Vždyť ze skutků zákona ‚nebude před ním nikdo ospravedlněn‘, 
neboť ze zákona pochází poznání hříchu.“ (Ř 3,20) Jak bychom se mohli Bohu zalíbit? 
„Já však, odsouzen zákonem, jsem mrtev pro zákon, abych živ byl pro Boha. Jsem ukřižován 
spolu s Kristem.“ (Ga 2,19) A proto my hříšníci nemáme jinou cestu na svobodu, ani 
si ji nemůžeme sami vytvořit, ani zákon není cestou ke svobodě. Ale pro toho, kdo 
věří v Pána Ježíše Krista, který zemřel za všechny hříšníky na kříži, je cesta na svobo-
du. „Neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu 
a smrti.“ (Ř 8,2) Haleluja, Amen.

Biak Hnin Hranca (Křesťanský bratrský sbor Čjinů)

 neděle – 30. srpna

Odevzdej svůj život Bohu

Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho 
užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný. (Římanům 6,22)

Pán Ježíš je cesta k Pánu Bohu, proto ten, kdo v něj věří, získá věčný život, protože 
Ježíš zemřel za naše hříchy na kříži a poté vstal z mrtvých. Ten, kdo uvěří, bude osvo-
bozen od hříchu, ale jak je psáno v Jakubově listu 2,26 „Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak 
je mrtvá i víra bez skutků“. V Bibli čteme: nelži, nenadávej, nekraď, nezabíjej, nemysli 
jen sám na sebe, nezáviď, neměj pohlavní styk před svatbou, nepomlouvej, neopíjej 
se atd., protože mzdou hříchu je smrt (viz Ř 6,23). Žít spravedlivě (plnit výše zmíně-
né věci) dokáží i nevěřící, ale pokud neznají Ježíše Krista, nebudou mít věčný život. 
(Lk 18, 18–21) Jak má tedy vypadat naše víra? 

„Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle 
Boží v Kristu Ježíši pro vás.“ (1Te 5,16–18) Chvalme Boha, když jsme veselí, i když 
jsme smutní, při práci, při jídle, když jdeme spát, i když nám něco schází. Bůh má rád, 
když ho chválíme a když mu předkládáme své potřeby. I Ježíš Kristus to tak dělal, a to 
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i před svou smrtí. Když se podíváte do Žalmů, uvidíte, jak jsou modlitby dobré a dů-
ležité. Je dobré se modlit před každou naší činností a Pán Bůh nám požehná. Pokud 
jsme skutečně křesťané, tak bychom se měli modlit stále. Modlitbou přinášíme Bohu 
oběť. Když budeme žít život modlitby, tak budeme plni Ducha svatého, budeme jed-
nat spravedlivě a budeme plní radosti. Potom se už nebudeme ničeho bát a dokážeme 
stát statečně před Bohem i lidmi. A proto vírou a modlitbou dáváme Bohu svůj život. 
Bůh vám žehnej. Amen.

Bie Lai � a Fawthlau (Křesťanský bratrský sbor Čjinů)

36. týden

 pondělí – 31. srpna

Svoboda od vášně pro vášeň

Právě tak, moji bratři, jste i vy zemřeli Zákonu skrze tělo Kristovo, abyste se oddali jinému, 
tomu, který byl vzkříšen z mrtvých, abychom přinesli ovoce Bohu. Neboť když jsme byli 
v těle, působily v našich údech hříšné vášně probouzené Zákonem, aby přinesly ovoce 
k smrti. Nyní však jsme byli zproštěni Zákona, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli pevně 
drženi, takže sloužíme v novotě Ducha, a ne ve zvetšelosti litery. (Římanům 7,4–6)

Apoštol Pavel mluví o tom, kdo jsme. Co se s námi stalo, když jsme zemřeli spolu 
s Kristem a stejně tak spolu s Ním vstoupili na cestu nového života. Byla v nás prove-
dena radikální změna. A dnes má každý křesťan na své cestě duchovního života na 
výběr více možností, jakou cestou se vydá. Ten výběr není ale dán přímo Bohem, ale 
spíše naším nepochopením Božího záměru. 

Byly časy, kdy cesta Zákona byla jediná správná a bohulibá. Stalo se ale, že to, co 
Bůh požadoval od starého stvoření, již od nového nepožaduje, ba ani nechce, abychom 
tou starou cestou šli. Máme patřit cele Kristu, jenom Kristu. On sám musí být pro nás 
tím, kdo nás aktivuje a dává nám motivaci ke správnému, bohulibějšímu životu. 

Jako křesťan můžu pociťovat, že Boží zákon mně svazuje a zakazuje mi všechno, co 
přináší opravdovou radost. A vysvětlení typu „zákon je instrukce pro můj život“ mně 
neuspokojuje. Já přeci nejsem jen pouhou věcí, aby mně někdo přirovnával k foťáku 
nebo počítači. Nemyslím, že mobilu bude příjemné, pokud ho použiji jako kladívko. 
Mně ale všechno, co zákon zakazuje, přináší jistou vášeň, a to tak silnou, že i přes 
všechny rozumové důvody nakonec dělám to, co dělat nemám. 

Není tomu tak ale s Kristem. Pokud se jemu oddám, tak se ta vášeň stává vášní 
jiného druhu. Oddanost Kristu mně také vybízí dělat to, čemu se rozum často vzpírá. 
Rozdíl bude jen v tom, že vášeň vyvolána svázaností zákonem přináší ovoce smrti, 
a vášeň přicházející z oddanosti Ježíši přináší ovoce Bohu. 



193

Bůh ze své strany vykonal již všechno potřebné a nyní je na tobě jakou cestou se 
tento den vydáš. Na konci dne ti bude zřejmé, zda i dnes jsi žil podle zákona, anebo 
v novotě Ducha. 

Oleg Grytsyk (Praha – Církev XXI. století) 

 úterý – 1. září

Oklamaní

Já jsem kdysi žil bez Zákona; když však přišlo přikázání, hřích ožil, a já jsem zemřel. 
I ukázalo se, že přikázání, které mělo být k životu, bylo mi k smrti. Neboť hřích využil 
příležitosti, které se mu skrze přikázání dostalo, oklamal mě a skrze ně mě zabil. A tak 
Zákon je svatý i přikázání je svaté, spravedlivé a dobré. Tedy to dobré mi způsobilo smrt? 
Naprosto ne! Ale hřích, aby se ukázal jako hřích, působil mi tím dobrým smrt, aby se hřích 
skrze přikázání stal nadmíru hříšným. Neboť víme, že Zákon je duchovní, já však jsem 
tělesný, prodaný do otroctví hříchu. (Římanům 7,9–14)

Oklamaní Božím zákonem. To není dobrý začátek pro klidné ranní rozjímání nad 
duchovními věcmi. Může to ale být motivem k přečtení dnešního textu ještě jednou 
a k pochopení, zdá opravdu apoštol píše, že nás Zákon klame. 

Ano, není to Zákon, ale hřích, který používá Zákon k tomu, aby nás oklamal. Mu-
sím říci, že hřích to doopravdy umí. Proto, aby nás oklamal, použije duchovní, svatou, 
spravedlivou a dobrou věc. Přece když přicházím do styku s duchovní a svatou věcí, 
nestávám se i sám tak trochu duchovní a svatý? Jak to, že se stávám oklamaný? Neměl 
by snad být Zákon garancí toho, že nebudu oklamán? Vypadá to, že ne.

Představte si, že neumíte plavat a pravě teď se topíte. Voláte o pomoc, někdo vás 
slyší a chce vám pomoci. Ten, kdo vás slyší, ví, že váš život je cennější než všechno 
bohatství, které má svět. Ale pravě před chvilkou ten, který vás zaslechl, přeměnil své 
bohatství v 10 kg zlatou cihlu. Jelikož je život nad zlato, tak pro vaši záchranu hodí 
těchto 10 kg ryzího zlata přímo k vaším tonoucím rukám. Ten, kdo nám tu cihličku 
hodil, se jmenoval pan Hřích.

Ano, Zákon je dražší než ryzí zlato, ale ten který ho se chopí, půjde rychleji ke dnu. 
Pravda je v tom, že Zákon nikdy nebyl Bohem určen k tomu, aby nás zachránil, měl 
jiné účely. A ten hlavní v tom, aby poukázal na Krista našeho Spasitele. Ten, který se 
chopí ukazatele, a ne Krista, zůstane navěky ztracen, jelikož se nevydal cestou, kterou 
mu ukazoval. Zůstal na správné cestě a byl s tím spokojen. 

Dnes jsme zváni se tou správnou cestou vydat. Tak pojďme tedy teď k Pánu Ježíši 
a poděkujme za jeho spasení. Spasení, které i pro dnešní den je od něho připraveno. 
Spasení od všech marností, které jsme schopní činit, ale které činit nemusíme. 

Oleg Grytsyk (Praha – Církev XXI. století)
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 středa – 2. září

Zpátky do zajetí anebo dopředu ke svobodě

Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je 
dobrý. Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně. Vždyť nečiním 
dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, 
ale hřích, který ve mně přebývá. Objevuji tedy takový zákon: Když chci činit dobro, mám 
v dosahu jen zlo… Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině 
Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho!… neboť zákon Ducha, který vede k životu 
v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. (Římanům 7,16–21, 24–25; 8,2)

V dětství jsem se zajímal o vědecké metody poznání bytí, a tak jsem se vědecky (skrze 
opakovatelná pozorovaní) snažil pochopit, co se stane s mouchou a dalším hmyzem, 
který má křídla a skrze vědeckou intervenci tato křídla ztratí. Výsledek vždy byl stej-
ný – hmyz se do nebe nikdy nedostal, ale zůstával v zajetí země. 

Nevím, zda je pro čtenáře přijatelné číst o trhání motýlích křídel, ale myslím, že 
pro našeho Pána je mnohem hroznější dívat se, jak se nositelé Božího Ducha v praxi 
zříkají Jeho síly.

Kolikrát jsme slyšeli a často i sami říkali, že text ze 7. kapitoly Římanům je popisem 
křesťanského života. Zdá se být neuvěřitelné, že by si někdo myslel, že náš Pan zemřel 
za nás, abychom mohli pokračovat v životě v zajetí zákona hříchu. Přece kvůli tomu 
ani neměl umírat. Pokud Jeho spása je v tom, abych já nečinil dobro, které chci, nýbrž 
zlo, které nechci, tak potom co je záhuba? Slyšel jsem, že Římanům 7,14–25 je dobrá 
zpráva pro ty, kdo bojují s hříchem a nemohou obstát, nýbrž stále hřeší. Prý sám apo-
štol činil zlo, které nechtěl. 

Nevěřím, že pro housenku, která získala křídla, by byla dobrá zpráva, že je znovu 
ztratí. Taktéž ospravedlňovat svojí bezmocnost žít novým životem na základě tohoto 
textu je nepřípustné i dnes. Ano, Písmo jasně učí, že jsme bezmocní žít tak, abychom 
se Bohu líbili, a pravě proto nám Kristus svojí smrtí vybojoval „cizí“ silu. Není to naše 
síla, je to síla Ducha svatého, který nás osvobodil od zákona hříchu a smrti.

A tak jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho, za to, že dnes smíme 
žít v selhání své síly a zároveň v jistotě síly Ducha. Nejsme povoláni zpátky do zajetí, 
ale dopředu ke svobodě.

Oleg Grytsyk (Praha – Církev XXI. století)

 čtvrtek – 3. září

Usmrcující život 

Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil 
z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá. A tak, 
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bratří, jsme dlužni, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Vždyť žijete-li 
podle své vůle, spějete k smrti; jestliže však mocí Ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. 
(Římanům 8,11–13)

Velice často slyším, že pokud žiješ život v moci Ducha, tak budeš mít vidění, nikdy 
neuděláš praktickou chybu, z tvých úst budou vycházet tajné zvuky, tvé tělo bude 
uzdraveno a účet v bance bude stále větší a větší. A pravě takovéto sliby zamlžily pra-
vý význam biblické zvěsti. 

Žít duchovní život, žít v moci Ducha, dát se vést Duchem, to vše má jeden a tentýž 
význam – vítězství nad dnešním pokušením. Ano, i dnes budeme v pokušení, svádění 
a vábení svou vlastní žádostivostí. Ale moc Ducha je natolik veliká, že vzkřísila mrtvé 
tělo, a proto nám dá obživení a sílu, abychom mohli usmrtit hříšné činy a žít podle 
Boží vůle. 

Kde bychom měli začít, pokud chceme přestat hřešit a použít moc Ducha k vítěz-
ství nad tak banálními věcmi jako jsou: závist, podlost, hádky, žárlivost, vášeň, opil-
ství, nestřídmost a podobně? 

1. Přestat smýšlet způsobem, že my máme právo dělat to, co sami chceme. 
2. Přestat si sobecky myslet, že my máme právo na štěstí, protože pokud se nechá-

me vést sobectvím, pak nás to dovede k smrti, a ne ke štěstí. 
3. Naše soustředění se na sebe musí byt proměněno na soustředění se na Pána. 

Tato 3 rozhodnutí správného smýšlení pak připraví cestu k tomu, že přestaneme 
žít z vlastních sil. A tak dalšími kroky budou: 

4. Vyznání, že vlastní síly nikdy nestačí pro život, který by se líbil Bohu. Že sami 
o sobě nic nejsme a nic nedokážeme, co by se Bohu na nás zalíbilo. 

5. Pamatovat, že dluh, který před Bohem máme, je větší než jakýkoliv jiný dluh, 
a že my nemáme na to, abychom ho splatili. 

A pravě teď by mělo přijít plné uvědomění, že pro nás není jiná alternativa, než 

6. Začít žít v naprosté závislosti na moci Ducha Svatého a byt Jím obživeni i v dneš-
ním nesnadném dni. 

Oleg Grytsyk (Praha – Církev XXI. století)

 pátek – 4. září

Nejúčinnější modlitba

Neboť všichni ti, kdo jsou vedeni Duchem Božím, jsou Boží synové. Nepřijali jste ducha 
otroctví, abyste se opět báli, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! 
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A stejně tak i Duch se spolu s námi ujímá naší slabosti. Vždyť my nevíme, jak a za co se 
máme modlit, ale sám ten Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit slovy. 
A ten, který zkoumá srdce, ví, jaké je myšlení Ducha, totiž že se podle Boha přimlouvá 
za svaté. (Římanům 8,14–15, 26–27)

Pokud bychom chtěli najít nejkratší modlitbu zapsanou v Bibli, tak je to „Otče, Otče!“ 
Nic víc. A tomu apoštol říká modlitba v Duchu. Nevím, proč jsem vždy myslel a možná 
i stále myslím, že duchovní modlitba má být dlouhá a mnohomluvná. Duch Kristův, 
Duch synovství nás učí jinému typu modlitby. A je to v souladu i s Ježíšovým učením: 
„Když vy se modlíte, netlachejte jako pohané; ti totiž myslí, že budou vyslyšeni pro svou mno-
homluvnost.“ (Mt 5,7 – Žilkův překlad)

Někdo se ale zeptá: „Je taková modlitba efektivní?“ Máme-li posuzovat dle efektu, 
pak se zeptám jinak: „Odpoví Otec svým Ano na takovou modlitbu?“. Taková mod-
litba je nejefektivnější. V takovéto modlitbě „Otče, Otče!“ pravě vyznáváme v praxi 
(a ne jen dogmaticky) to, že nevíme, jak a za co se máme modlit. Důvěřujeme Duchu, 
že On je ten, kdo se za nás přimlouvá. 

Opakem je modlitba Jabese. (1Pa 4,10) On věděl přesně, co chtěl – spoustu dob-
rých věcí pro sebe, nešlo mu však o plnění Boží vůle (alespoň takovouto prosbu 
u něho neslýcháváme). Nám ale, kdo se chceme Bohu líbit, je důležité mít vztah s Ot-
cem, chtít oslavení Jeho Jména, prosit o příchod Jeho Království a usilovat o to, aby 
Jeho vůle byla vykonaná teď a tady na zemi. Pravda ale je, že pokaždé, když já přesně 
vím, jak má být Boží jméno oslaveno, kdy má přijít Jeho království, a znamená plnit 
Jeho vůlí tady na zemi, a ve své moudrosti naformuluji duchovní modlitbu, tak potom 
mám jistotu, že přece takovou modlitbu Otec nemůže přeslechnout a určitě se stane 
dle mé formulace. 

Boží slovo ale zase vše v mém myšlení převrátí, moji přirozenou představu o mod-
litbě škrtne a sdělí mi: „Ty ale stále nevíš, jak a za co se máš modlit.“

Oleg Grytsyk (Praha – Církev XXI. století)

 sobota – 5. září

I naše rozhodnutí jsou v Boží režii

Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle 
uložení jeho povoláni jsou. (Římanům 8,28; Kral.)

V roce 2011 jsme s manželkou byli před těžkou životní volbou. V 6. měsíci těhoten-
ství se do manželčina břicha dostala infekce. Přijeli jsme do porodnice. A jeden den 
odděloval smrt dítěte od jeho života. Pokud se dnes rozhodneme pro ukončení jeho 
života, tak to bude považováno za potrat. Pokud počkáme 24 hodin, tak bude dítě po-
važováno za člověka, kterému na neonatologickém oddělení mají zachraňovat život. 
Opravdu si to pamatuju, jak těžká chvíle to byla. Pro nás se naše holčička narodila ve 



chvíli, kdy byla počata. Proto jsme po modlitbě žádali lékaře, aby dítěti dali život. Po-
rodili jsme Eleonoru. Ale ani po třech měsících se její plíce neotevřely a kvůli velkému 
množství kyslíku se zastavilo její srdce. Smrt. Zpopelnění. Pohřeb. Dcera předešla své 
rodiče. 

Asi by bylo jednodušší se tenkrát rozhodnout pro potrat, kdybychom měli jistotu, 
že si Eleonoru Bůh stejně povolá. Ptám se nyní, zda nebylo naše rozhodnutí větším 
trápením pro dítě? Pro nás? Možná že ano! Ale právě Boží Slovo nás ujistilo, že my 
jsme milující Boha, a všecky věci nám napomáhají k dobrému. Nejen to rozhodnutí, 
ale i následné cesty a návštěvy oddělení, kde byla dcera. Naše svědectví a rozdávání 
Božího slova nemocničnímu personálu. Pomoc a podpora od věřících přátel. Zkuše-
nosti s pohřbem a mnoho dalších vážných zkušeností. Ve všem jsme cítili přítomnost 
a ruku Boží. Takže záleží na našem rozhodnutí, jestli říkáme ANO, když nás Bůh po-
volává, a milujeme-li Boha, tak můžeme činit ve své podstatě podle svého přesvědče-
ní. Ať vám všecko napomáhá k dobrému.

Igor Gricyk (Praha – Církev XXI. století, stanice Kladno)

 neděle – 6. září 

Když Bůh je s nimi, proč ne se mnou?

Kteréž pak předzřídil, těch i povolal, a kterýchž povolal, ty i ospravedlnil, a kteréž 
ospravedlnil, ty i oslavil. Což tedy díme k tomu? Kdyžť jest Bůh s námi, i kdo proti nám? 
(Římanům 8,30–31; Kral.)

Je tu velmi známá chvála: „Když Bůh je s námi, kdo je proti nám, s námi je Bůh, Im-
manuel.“ Zpíváme. A já si kladu otázku. Proč jsme si tak jistí, že Bůh je právě s námi? 
Z historie o izraelském národě víme, že Židé považovali za Boží přítomnost mezi 
sebou, když měli Hospodinovu truhlu smlouvy. Jednou, když chtěli zvítězit, vzali si 
sebou truhlu do boje. A byli poraženi. Bůh je s námi, ale ti, co jsou proti nám, nás 
přemohli. (1S 4–6)

Truhla smlouvy s cheruby, kde se Bůh zjevoval Mojžíšovi, pro mě dnes znamená 
jakoukoliv materiální představu o přítomnosti Boha. Pamatuji si, že když jsem šel do 
zaměstnání s dobrým platem, byl jsem si jist, že Bůh je na mé stráně. Když mi dali 
výpověď, tak ihned přišla myšlenka, že Bůh mě opustil. Děje se to i s majetkem. Když 
má někdo lepší bydlení, auto, tak se zdá, že oni se víc zalíbili Bohu a že je víc přítomný 
v jejich životě. Když mě vykrade zloděj, tak si myslím, že mě Bůh trestá a vzdaluje 
se. To samé se děje i s fyzickým stavem mého těla. Zdraví – Bůh je se mnou. Nemoc 
– trestá mě, opouští. Avšak kdyby to byla pravda, tak bychom vůbec, ale vůbec nepo-
třebovali Boží slovo.

Tyto materialistické názory nejsou Božími ani v textu epištoly Římanům 8, ani ve 
Starém zákoně. V dalších verších jasně čteme, že nic z toho, co stvořil Bůh, nás nemů-
že od Boha oddělit. Apoštol píše: „Jist jsem zajisté, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani 
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knížatstvo, ani mocnosti, ani nastávající věci, ani budoucí, ani vysokost, ani hlubokost, ani 
kterékoli jiné stvoření nebude moci nás odloučiti od lásky Boží, kteráž jest v Kristu Ježíši, 
Pánu našem.“ (v. 38–39) Bůh není přítomen, když hřeším a nečiním pokání. Izraelští 
byli poraženi právě z důvodu hříchu, který je odděloval od Boha. (1S 3,13)

Igor Gricyk (Praha – Církev XXI. století, stanice Kladno)

37. týden

 pondělí – 7. září

Odmítnutí Krista Izraelem – velký smutek apoštola Pavla

Mluvím pravdu v Kristu, nelžu, a dosvědčuje mi to mé svědomí v Duchu svatém, že mám 
veliký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci. Přál bych si, abych já sám byl zavržen od 
Krista místo svých bratrů… (Římanům 9,1–5)

V těchto verších je vyjádření hlubokého Pavlova smutku, že jeho národ odmítl Spasi-
tele. Apoštol píše, že je připraven na cokoli, dokonce i na smrt – jen aby jeho lid uvěřil 
v Krista. 

Dnes se lidé hlavně obávají fyzických problémů, fi nančních potíží, politických krizí 
a netrápí je, že žijí bez Boha. Dokonce i křesťané leniví uspokojeni tím, že chodí do 
kostela, a často jsou nominálními křesťany. Ale v sázce je – věčnost. Mnoho lidí umírá 
každý den, bez naděje, aniž by slyšeli evangelium. Pouze evangelium je schopné dát 
člověku život, skrze víru v evangelium obdrží člověk ospravedlnění a smíření s Bo-
hem. Evangelium má moc změnit člověka, dát mu naději a radost. Velké poslání Krista 
je hlásat evangelium. To nejlepší, co můžeme udělat pro naše bližní je říci jim o Kristu. 
Myslím, že mnozí z nás by měli roztrhnout oblečení a posypat hlavu popelem, protože 
po fyzické smrti uvidíme, jak mnoho lidí, kteří nám byli blízko, je nyní pod věčným 
hněvem Božím a budou nám vyčítat lenost, zbabělost, nečinnost, protože jsme s nimi 
nesdíleli evangelium. Podívejte se na příklad apoštola Pavla, jak si přál zachránit ales-
poň jednu duši, a zejména lidi ze svého národa. Jaké je naše srdce? Rmoutí nás, že lidé 
kolem nás neznají Krista a jdou do záhuby?

Bogdan Yablinskiy (Plzeň – Agapé)
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 úterý – 8. září

Odmítnutí Izraele a Boží plán – věrnost Božích slibů

… dětmi Božími nejsou tělesné děti, nýbrž za potomky se považují děti zaslíbené… 
(Římanům 9,6–13)

Předchozí úryvek nám ukázal velký Pavlův smutek z toho, že Izrael zamítl Krista. 
Chtělo by se ptát, kam se díval Bůh? Proč si nezachránil svůj lid? Proč Židé ukřižovali 
svého krále a přebývají v odmítnutí Božího řádu? Cožpak se to Bohu vymklo z rukou? 
Co je s Boží smlouvou s Izraelem? Boží slovo není pravda? V této pasáži Pavel před-
kládá odpovědi na tyto otázky. 

Zaprvé apoštol říká, že stav Izraele je v souladu s Božími sliby. 
Jde o to, že Bůh ve skutečnosti volí národ stejně jako rodinu. Podobně jako v rodině 

si vybírá určité lidi. To znamená, že byly vždy dva Izraele: fyzický a duchovní – tedy ti, 
kteří vírou přijímají Boží zaslíbení a důvěřují Mesiáši. Lidé si často myslí, že pokud žijí 
v křesťanské zemi a o svátcích zajdou na bohoslužby, je vše v pořádku, jsou spaseni. 
Nebo si někteří rodiče myslí, že v případě, že jsou věřící sami, jejich děti se automatic-
ky stanou věřícími, a nestarají se o to, jak se za děti modlit a vysvětlit jim evangelium, 
číst Bibli, aby děti skutečně přijaly Krista vírou. Neměli bychom řešit otázky týkající 
se víry, spasení a věčnosti formálně. Boží Slovo a Jeho sliby jsou pravdivé a plní se. 
Dokud jsme naživu, musíme udělat vše, abychom se my a naše děti smířili s Kristem 
a svěřili mu svůj život.

Bogdan Yablinskiy (Plzeň – Agapé)

 středa – 9. září

Odmítnutí Izraele a Boží plán – věrnost Božích slibů

Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji. (Římanům 9,15)

Zadruhé apoštol říká, že stav Izraele je v souladu s Boží osobností. 
K Bohu můžete přijít pouze za jeho podmínek. Spasení není závislé na našem 

vzdělání, na našich zásluhách, i když lidsky můžeme být velmi dobrými lidmi. Často 
si lidé myslí, že v případě, že nikoho nezabili, moc toho nenakradli a dobře se chovali, 
pak je Bůh musí automaticky spasit. Pavel ukazuje, že spasení je výlučně Boží výsada 
a že On zachraňuje po svém. V historii Ezaua a Jákoba byl z našeho pohledu Ezau 
lepší, silnější, první syn, ale Bůh zvolil podle svého přání. Bůh si vyvolil Abrahama ne 
proto, že byl nějak zbožnější nebo lepší než ostatní. Ne, byl obyčejný pohan. Někdy 
lidé, kteří v životě spáchali hrozné věci, se bojí jít k Bohu, protože si myslí, že takovým 
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špatným lidem, jakými jsou, Bůh neodpustí. Ale tak to není. Kdokoli může přijít požá-
dat Boha o odpuštění. Kristus zemřel a trpěl, aby zachránil hříšníky.

Bogdan Yablinskiy (Plzeň – Agapé)

 čtvrtek – 10. září

Odmítnutí Izraele a Boží spravedlnost

Člověče, co vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Řekne snad výtvor svému tvůrci: „Proč jsi mě 
udělal takto?“ Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci, aby z téže hroudy udělal jednu nádobu 
ke vznešeným účelům a druhou ke všedním? (Římanům 9,20–24)

Je vším vinen Bůh? Lidé často obviňují za všechno zlé Boha, obzvláště když se něco 
stane jejich blízkým, nebo dojde k teroristickým činům nebo katastrofám. Lidé se pta-
jí, kam se díval Bůh, kde je jeho milosrdenství, kde jeho spravedlnost? Kde je Jeho 
láska? Každý člověk si sám určuje, co je dobré a co špatné, co je správné a spravedlivé, 
a co ne. 

Pavel uvádí tři argumenty, proč nemůžeme soudit Boha: 

1. Člověk a Bůh jsou nesrovnatelní. 
Kdo jsi, člověče? Člověk je slabý, podléhá nemocem, náhle umírá, je zranitelný a ome-
zený. Člověk je chamtivý a rád dělá ohavné činy. Při vší logice a rozumu se lidé do-
pouštějí hloupých chyb. Proto nemůže být člověk srovnáván s Všemohoucím, Moud-
rým, Svatým, Dokonalým Bohem. Bůh je vždy Bůh, a člověk – člověk. Bůh Stvořitel 
a Soudce vesmíru. 

Nejsprávnější rozhodnutí je poddat se Bohu. 

2. Bůh má absolutní moc nad svým stvořením. 
Je s podivem, že i přes naše hříchy a nepravosti Bůh ve své svrchované vůli a milosti 
z nás dělá čestné nádoby. Naším úkolem je nezatvrdit své srdce, abychom se nestali 
nádobami hněvu. Podřiďme se Kristu. 

3. Bůh má své cíle, které někdy nechápeme. 
Bůh měl dvojí cíl: na jedné straně ukázat svou moc, hněv, stejně jako jeho milost a mi-
losrdenství. Existuje pouze jedna suverénní bytost ve vesmíru – a to je Bůh. On je 
středem vesmíru, ne my. My se máme pokořit.

Bogdan Yablinskiy (Plzeň – Agapé)
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 pátek – 11. září

Stav Izraele v současné době – Spasení je z víry

Izrael však, který usiloval o spravedlnost podle zákona, k cíli zákona nedospěl. Proč? 
Protože nevycházel z víry, nýbrž ze skutků. Narazili na kámen úrazu, jak je psáno: „Hle, 
kladu na Siónu kámen úrazu a skálu pohoršení, ale kdo v něho věří, nebude zahanben.“ 
(Římanům 9,31–33)

Izraelci se snažili zasloužit si spravedlnost dodržováním zákona. Ale my víme, že zá-
kon nám slouží jako vychovatel ke Kristu. To jest, že prostřednictvím zákona chápe-
me, že svými silami se nijak nepřiblížíme k Božímu standardu spravedlnosti, a proto 
potřebujeme Boží milosrdenství a odpuštění. Potřebujeme, aby byl někdo potrestán 
na našem místě. A tím čistým Beránkem, který nesl trest za hříchy světa, se stal Kris-
tus. Když Židé zamítli Krista, odmítli milost a zůstali pod odsouzením zákona. Musí-
me si uvědomit, že spása je z milosti skrze víru v Ježíše Krista. Našimi silami nemů-
žeme dosáhnout spravedlnosti, protože máme hříšnou přirozenost, takže uděláme 
jeden dobrý skutek, a spácháme deset špatných. My hřešíme nejen skutky, ale i svými 
myšlenkami. Potřebujeme darovanou spravedlnost. Každý, kdo věří v Krista, nebude 
zahanben.

Bogdan Yablinskiy (Plzeň – Agapé)

 sobota – 12. září

Jak se stát požehnáním pro druhé

Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen. (Římanům 10,14–15)

Verš říká, že každý, kdo by vzýval jméno Boží, bude zachráněn. Náš text mluví o tom, 
jak se mohou stát naši blízcí šťastnými lidmi. Šťastnými se stanou, když uvěří v Ježíše 
a dají Mu celý svůj život. Ale potřebujeme ty, kteří lidem kolem nás řeknou a vysvětlí 
jim evangelium Ježíše Krista. 

Lidé, kteří slouží Bohu a kážou evangelium, jsou v Božích očích krásní. Je důležité, 
že používáme své životy, zdraví a schopnosti, které nám Bůh dal, k slávě Boží. Kazatel 
hlásá dobrou zprávu – nejdůležitější a úžasnou zvěst. Je to výzva pro nás všechny. Bez 
kázání evangelia není spásy. Chcete-li změnit podstatu člověka, je nutné, aby mu Bůh 
dal nové srdce. Ten, kdo vyřizuje evangelium, neříká jen nějaká svá slova, ale předává 
poselství samotného Boha. Evangelium je založeno na faktech. Mluvíme o historic-
kém Ježíši, o skutečném životě. Je důležité věnovat pozornost verši 9 z desáté kapitoly. 
Potřebujeme přijmout Krista jako svého Pána. Často lidé zvou Boha na pomoc pouze 
v obtížné situaci, jako nějakého džina, ale ve chvíli, kdy je vše v pořádku, potřeba 
Boha mizí. To znamená, že lidé nechápou, kdo je Bůh, nepokořili se před Ním. 
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Aby se lidé kolem nás změnili, stali se šťastnými, měli naději, musíme jim vyřídit 
a vysvětlit Boží dobrou zprávu – evangelium. Každý věřící je posel Boží. Všemohoucí 
Bůh nás posílá nést poselství o smíření a naději pro ostatní.

Bogdan Yablinskiy (Plzeň – Agapé)

 neděle – 13. září

Bůh sám je hoden chvály a slávy

Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou 
jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty! (Římanům 11,33–36)

Mnoho věřících se ocitá v různých obtížných situacích a způsob, jakým se z těchto 
situací dostávají, nám může ukázat, v jakého Boha věří. Nejlepší pomocí pro nás je 
vědět, kdo je náš Bůh. Podívejte se na Pavla a jeho emoce, když obdivuje Boha poté, co 
poznal Boží plán, jak Bůh vše moudře zařídil, dal spásu beznadějně hříšnému člově-
ku, a přitom zůstal spravedlivý. Bůh dočasně ustupuje od Izraele a zachraňuje pohany, 
zřizuje církev, kde není žádné rozdělení podle toho, z jakého jsi národa, ale kde je 
důležité, že jsi nové Boží stvoření pro dobré skutky. 

Pavel se raduje v Bohu. Bůh je nekonečný. Je to nekonečná hloubka. Boha pro 
sebe můžeš objevovat nekonečně. Jako když plaveš v oceánu a uvědomíš si, že jsi tak 
daleko od břehu, že k němu nikdy nedopluješ. Bůh je jako mnohostranný diamant, 
na kterém pokaždé najdeš nový aspekt. Pavel je více než tím, co ví, nadšen tím, co 
ještě o Bohu neví, obdivuje samotnou podstatu Boha. U Boha není nic nového. Bůh 
nepotřebuje poradce. On ví všechno nejlépe. Bůh je vždy spravedlivý, nemůžeme ho 
z ničeho obvinit. Bůh je naprosto svrchovaný. Představte si na chvíli, že by nám Bůh 
vystavil účet za to, co nám dává: za vodu, vzduch, za teplo… Jsme na Něm zcela závislí. 
Oslavujte Boha – On je zdrojem všech věcí, vše chrání, udržuje při životě, On je nej-
vyšším cílem všech věcí – všechno slouží k Boží slávě. 

Je nemožné zůstat lhostejným k Bohu. Nezatvrzujte svá srdce. Pokořte se před 
Bohem a žijte pro Jeho slávu. Snažte se poznat Boha. On jediný zná budoucnost – 
důvěřujte mu.

Bogdan Yablinskiy (Plzeň – Agapé)
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38. týden

 pondělí – 14. září

Jenom novým myšlením je možné rozpoznávat Boží vůli

„A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli 
rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“ (Římanům 12,2)

Toužíte se líbit Bohu? Pokud je pro vás Bůh na prvním místě, pak určitě ano. Když se 
chceme líbit někomu z lidí, většinou se to pozná. Pozná se to na našem oblečení, na 
pečlivosti výběru, na čase stráveném před zrcadlem, a sami to poznáme při zkoumání 
našich myšlenek. Zamilovaný člověk přirozeně a rád přemýšlí o osobě, která ho uchvá-
tila. Touží být stále s ní. Společný čas není břemenem, ale vyhledávanou radostí. 

Podobně je tomu v našem vztahu s Bohem, Pánem Ježíšem Kristem. Když naše 
srdce hoří láskou k němu, není pro nás břemenem s ním trávit čas na modlitbách, 
při čtení jeho dopisu lásky – Bible, nebo trávit čas s jeho přáteli v církvi. Časem se ale 
může stát, že naše láska k němu zevšední. 

Jak moc si přejme znát Boží vůli pro náš život? Jak moc toužíme konat dobro, trá-
vit čas s Bohem a rozpoznávat to nejlepší pro náš život? Jistě v hloubi srdce ano. Ale 
vliv tohoto světa, jeho lákadel a „důležitých“ marností přizpůsobuje naši mysl myšlení 
tohoto Bohu nepřátelského světa. 

Návod apoštola Pavla v listu Římanům je jistě aktuální i pro nás. Neustále obno-
vujte své myšlení! Jen tak můžete rozpoznávat Boží vůli na každý den. Jan tak se 
můžete líbit Bohu. Omezte vliv světa na svou mysl zkoumáním všeho, na co hledí vaše 
oči, co čtete nebo sledujete na monitoru nebo displeji.

Modlitba: Pane Ježíši, toužím být ti blízko. Toužím rozpoznávat tvoji vůli od té mé, 
poznat dobré od špatného, tobě milé od tobě odporného, rozlišit mezi tím, co je dokonalé, 
a padělkem tohoto světa. Dej mi sílu k proměně mysli a pomoz mi soustředit mé smysly na 
nové začátky s tebou. 

Petr Coufal (Olomouc)

 úterý – 15. září

Nepřeceňuj své obdarování, važ si také obdarování druhých 

Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte výš, než je 
komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému 
Bůh. Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. 
(Římanům 12,3 a 10)
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Jedno staré přísloví říká: Kdo chce jít rychle, jde sám, ale kdo chce dojít daleko, jde 
s druhými.

Možná si myslíme, že jsme nenahraditelní a všechno nejlépe zvládneme sami. Ano, 
jsou situace, které vyžadují zabrat a sám dotáhnout něco do konce. Problémem je, 
když se tento vzorec opakuje stále, a my máme pocit, že naše obdarování, naše služba 
pro Pána je ta nejdůležitější. Je tragédie, když naše úsilí v práci pro Boha vychází z to-
hoto postoje pýchy. 

Dnešní text nás vybízí ke skromnosti a pokoře. Nesmýšlej o sobě výš, než bys měl, 
ale smýšlej o sobě střízlivě. Každý úd těla má jinou funkci a každý dar je dán z milosti 
Boží a Jeho rozhodnutím. Bůh ví, že se navzájem potřebujeme a že je nesmysl přeceňo-
vat své obdarování a znevažovat dary, které dal druhým duchovním sourozencům. 

Každý je potřeba, každý křesťan má své místo. Každý musíme objevit své dary 
a rozvíjet je. Používat hřivny, které nám Duch svatý dává „jak sám chce“. Jeden ze 
způsobů poznání našeho obdarování je ptát se sám sebe, pro co hoří mé srdce. Dále se 
můžeme ptát druhých, kde vidí naše obdarování. A jistě nás Dárce nenechá na pochy-
bách a sám nás ujistí o svých darech. Vždyť je v Jeho zájmu, abychom svůj dar nebo 
dary objevili a rozvíjeli pro slávu Božího království. 

Na druhou stranu ale nepodceňujme své obdarování. Važme si obdarování dru-
hých i toho svého. Když nás vševědoucí Bůh obdaroval konkrétním darem, někdo nás 
potřebuje, a měli bychom jím posloužit k prospěchu církve a společnosti, ve které ži-
jeme. I kdyby tvá služba Bohu a lidem právě nenesla velké výsledky, vytrvej! Používej 
svůj dar, ať je jakýkoli. 

Petr Coufal (Olomouc)

 středa – 16. září

Jak je možné přemáhat zlo 

Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. (Římanům 12,21)

Známe to: zvyšuje se náš srdeční tep, stoupá krevní tlak, člověk zčervená. Kolikrát 
jsme se už pořádně naštvali. Protože jsme „civilizovaní“, místo fyzického napadení 
se uchylujeme spíše k urážkám nebo výhrůžkám. Hněv je silná afektivní reakce na 
překážku, která se nám staví do cesty. Jde o Bohem danou emoci. Podle intenzity se 
rozlišuje rozzlobenost neboli zloba (nejslabší), hněv, zlost a vztek (nejsilnější). 

I Ježíš se hněval, když viděl, že Jeruzalémský chrám neslouží k modlitbám, ale k ob-
chodování. Ale těžko si představit našeho Pána Ježíše Krista jako zarudlého cholerika, 
který je plný hněvu a zla. Naopak Ježíš – a celý Nový zákon – nás vedou k životu 
sebeovládání a k šíření pokoje.

Proč bych ale měl chtít přemáhat zlo? Copak není důležité zlo po zásluze odplatit? 
Nakonec, je třeba jednat spravedlivě?! To ano, ale je rozdíl mezi spravedlností nebo 
spravedlivým hněvem a touhou se pomstít. Nemáme se nechat zlem přemoci do té 
míry, že se přestaneme ovládat. 
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Jak je ale možné přemoci zlo? Uspokojí takové přemáhání naší přirozenost? Ano, 
je to výraz poddání se spravedlnosti Boží. Když se rozhodneme přemoci zlo dobrem, 
důvěřujeme Bohu, že se postará o vyrovnání vah. 	 , kteří konají zlo, jak říká Písmo, 
dojdou odplaty. To tvrdí i známé přísloví, že Boží mlýny melou. Možná pomalu, ale 
jistě. Když poddám své emoce pod Boží autoritu a začnu usilovat o dobro navzdory 
okolnostem, vydávám svědectví o moci Božího království, které již je mezi námi. „Otče 
náš, … zbav nás od zlého.“

Petr Coufal (Olomouc)

 čtvrtek – 17. září

Boží dítě není svobodné od občanských povinností 

Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, 
komu čest. (Římanům 13,7)

V naší společnosti úcta a respekt k jakékoli autoritě klesá. A platí to často i o autoritě, 
kterou máme vnímat v našem vztahu k zákonům v naší zemi. 

Možná namítnete, že i v Písmu máme příklady, kdy se lidé právem bouřili proti 
těm, kteří jim vládli: Daniel pokračoval v zakázaných modlitbách, Šadrakova trojka 
se odmítala klanět komukoli jinému než Bohu Izraele, Petr a Pavel pokračovali v za-
kázaných kázáních…). Ale vždy šlo o neposlušnost jako reakce na porušování Božích 
nařízení jejich nadřízenými. V takových případech je určitě lepší poslouchat Boha než 
císaře. 

Ježíš také platil daně, i když někdy dost neobvyklým způsobem. (Mt 17,27) Na 
prvním místě jistě máme ctít Boha. Ale Písmo nám říká, že Boha uctíme také tím, že 
ctíme autority, které na nás dohlížejí a mají nás chránit. Když ctíme autority, uznává-
me Bohem daný řád. 

Boha ctíme prvotinami z úrody nebo desátky. (Př 3,9–10) Vyjadřujeme tím naši 
plnou závislost na něm i náš dík. Když dáváme desátek Hospodinu, nejde o samotné 
peníze, ale o úctu k němu. Máme mu dát to první a nejlepší, co vytvoříme. Když mu 
dáme jen to, co nám z našich peněz nebo z našeho času zbude, Bůh z našich darů 
nemá radost. (Mal 1,6–10) 

Podobně ani vztah k vládě nebo zákonům této země nemáme brát na lehkou váhu. 
V 1 	 moteovi 2,1–2 nás apoštol Pavel vybízí k modlitbám za ty, „kteří mají v rukou moc, 
abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.“ Ř 13,1–7 
nám říká, že čest je nejvíce vidět na jednání, nejen v lichotivých slovech. 

Plaťme daně, plňme své občanské povinnosti.

Petr Coufal (Olomouc)
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 pátek – 18. září

Láska a pokora vede k ohleduplnosti 

Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru 
do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení. (Římanům 14,13)

Jednou bude každého z nás soudit Bůh. Možná vás to překvapí, ale my nejsme Bůh. 
Přestaňme se tedy soudit, ale raději přemýšlejme, jestli žijeme tak, abychom nezadali 
věřícím v našem okolí příčinu k pádu. Pravidla jsou fajn, ale láska a pokora jsou nej-
vyšší ctností.

Ano, Bohu jde o naše srdce. On ví, jestli jsme v našem posuzovaní druhých vedeni 
falešným zákonictvím, mrtvou tradicí, nebo opravdovým zájmem o druhého. On zná 
naše motivy, on nejlépe ví, jestli je naše jednání opravdu vedeno radostným odevzdá-
ním se do jeho náruče a láskou k bližnímu. Dovolíme dnes Jeho Duchu, který nám byl 
dán, aby nastavil zrcadlo k našemu nitru? Aby nám ukázal na případné kameny, které 
jsme zbytečně nakladli do cesty našemu bratru či sestře?

Náboženství (ve smyslu mrtvé tradice) nikdy nepřineslo pokoj, radost ani spásu. 
Vždy jen války, sváry a rozdělení. Možná je problém i v tom, že každý z nás máme 
oblasti, ve kterých jsme silní, a naopak. Proto je potřeba posuzovat na prvním mís-
tě sebe, hledat nejprve třísku ve vlastím oku. A ani takový zákrok do vlastního oka 
nás neopravňuje k tomu, abychom soudili a odsoudili druhého. Ptejme se dnes: „Jak 
mohu z cesty mých duchovních sourozenců odstranit překážky, které jsem jim na-
stražil?“ Budeme-li takto myslet v lásce na druhé, bude ještě méně odřených kolen, 
modřin z klopýtnutí a místo pohoršení budeme působit polepšení. 

„Otče, naplň naše srdce láskou a ohleduplností, abychom je mohli sdílet s ostatními. 
Amen.“

Petr Coufal (Olomouc)

 sobota – 19. září

Když jsi přijat od Krista, i ty přijímej ochotně jiné 

Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. (Římanům 15,7)

Máme si připomínat, že se máme navzájem přijímat? Není to zbytečné? Není. Je tak 
snadné podívat se na bratra nebo sestru a soudit je podle jejich jednání nebo vzhle-
du. Ale kdo jsme, že se tak snadno povyšujeme jeden na druhého? Copak neděláme 
všichni chyby? Ano. A jak nás vidí Kristus? Jsme nedokonalí, chybující, často nepo-
slušní, nechápající jako jeho učedníci, a přesto je i nás, kdo mu vírou patříme, přijímá 
s otevřenou náručí.

Jsme totiž všichni stvořeni k Božímu obrazu. Jestli Bůh přijímá člověka, který je 
se mnou součástí Kristova těla, kdo jsem já, že nedokážu přijmout svého bližního? 
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Následuji jeho příkladu, nebo příkladu lidí? Chci být skutečně podobný Kristu? Po-
tom to musí platit i o mém přijetí bratra nebo sestry. Je to tak snadné.

Bez přijetí a milování bratra Kristovou láskou není opravdové lásky k Bohu. Není 
možné přijímat Krista, a nepřijímat bratra. Mít plná ústa víry v Boha, plné ruce nebo 
diář práce pro něj, … a přitom nepřijímat jeden druhého jako části jednoho těla Páně, 
církve.

Povzbuzujme se k lásce a dobrým skutkům. Přijímejme se, jako Kristus přijal nás. 
Vždyť jde o Boží slávu, ne o naši pýchu. Vždy jde o jednotu jeho církve, ne o naši vý-
jimečnost a sobecké ambice. Chcete dnes oslavit Boha svým životem? Zde je návod: 
začněte u ztišení a přemýšlení nad milostivým přijetím, kterého se vám dostalo od 
Pána Ježíše Krista. Přijímejme jeden druhého také tak. 

Petr Coufal (Olomouc)

 neděle – 20. září

Podepírej Boží služebníky svými modlitbami 

Prosím vás, bratří, pro našeho Pána Ježíše Krista a pro lásku, která je z Ducha, pomáhejte 
mi v boji svými přímluvami u Boha. (Římanům 15,30)

Apoštol Pavel znal sílu a moc modlitby. Bral tuto modlitební podporu v duchovním 
boji naprosto vážně. Pavel v 15. kapitole Římanům prosí o modlitby za ochranu, aby 
mohl posloužit v Římě. V Božím plánu bylo vyslyšet druhou část této modlitby – ale 
cestou utrpení. Bůh byl věrný a dovolil Pavlovi kázat v Římě. 

Nebuďme skleslí, když Pán Bůh otálí z odpovědí nebo když způsob jeho vyslyšení 
neodpovídá našemu.

Když se modlíme a přimlouváme za Boží služebníky, kazatele, starší sboru, vedou-
cí pracovníky nebo misionáře, vedeme duchovní zápas se zbraní nejvyššího kalibru. 
Tato zbraň přímluv pomáhá k vítězství těm, kteří zápasí s hříchem, zkouškami nebo 
těžkostmi. Sloužit na duchovním poli často znamená nevidět hmatatelné výsledky 
naší práce. A tak může brzy dojít ke zklamání, nechuti dokončit, k čemu byl člověk 
povolán, ke stavu označovanému jako „vyhoření“, k silným útokům nepřítele lidských 
duší, ďábla. 

Apoštol Pavel očekával překážky a zlo. Ježíš i po modlitbě v Getsemane očekával 
zlo a věděl, co ho čeká při nesení kříže. (J 18,4) Když věříme v Boží svrchovanost 
a jeho moc, nemusíme se bát. (Iz 54,17) Podobně jako se naše svaly neutužují při 
nicnedělání, stejně tak naše modlitby potřebují zápas, těžkosti, někdy i slzy, abychom 
si plně uvědomili naši závislost na Bohu, a volali: „Pane, já tě potřebuji.“ Nečekejme, 
až nás Boží služebníci budou vyzývat k modlitbám za ně samotné. To už jde opravdu 
do tuhého.

Petr Coufal (Olomouc)
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39. týden

 pondělí – 21. září

Upřímná zbožnost Jóba

Byl muž v zemi Úsu jménem Jób; byl to muž bezúhonný a přímý, bál se Boha a vystříhal se 
zlého. (Jób 1,1) 

Jób, hlavní postava stejnojmenné knihy Bible, zřejmě žil někde na východě v zemi 
Ús, což je krajina mezi Mrtvým a Rudým mořem. Tento muž ztělesňuje v sobě pře-
devším pravzor věřícího člověka. Jób navzdory tomu, že je obklopen tmou pohanství, 
má v srdci světlo poznání živého Boha, jemuž neochvějně důvěřuje a pokorně se mu 
podřizuje. Jób vyniká především svým charakterem: Jób úzkostlivě dbá na svůj život, 
na to, aby si ani v nejmenším nezadal s tím, co je zlé v očích Božích. Ve svém úsilí líbit 
se Bohu byl opravdový, upřímný, zbožný. Výrazem pravé zbožnosti je v Bibli (zvláště 
ve SZ) bázeň před Bohem. Což není strach, děs před ním, ale úcta, poslušnost jeho 
svaté vůle. Jób byl tedy muž bezúhonný a přímý, jenž se bál Boha a varoval se zlého. 
Tím, že se o něm takto mluví, se mu dostává toho nejlepšího vysvědčení, jaké je vů-
bec možno člověku vystavit. Dokonce i sám Hospodin hodnotí dvakrát Jóba stejnými 
slovy. (1,8; 2,3) Jób je tedy mužem podle srdce Božího. Ruku v ruce s tím přišlo i Boží 
požehnání, které na Jóbovi a jeho domě spočinulo. Jób měl všechno, co si jen člověk 
může přát. Na prvním místě jsou tu jmenovány děti (o nichž se praví, že jsou dědic-
tvím od Hospodina – Ž 127,3), ale také ohromný majetek, početná stáda dobytka, 
přemnoho služebnictva. Jóbova zbožnost se projevovala i v péči o to, aby ani jeho 
děti neupadly do pasti hříchu či modloslužby, aby se při svých hostinách neprovinily 
špatným smýšlením či rouhavými slovy proti Bohu. Aby je uchránil od Božího hněvu 
za jejich (i domnělé) pochybení a hřích, zástupně za ně obětoval. (1,5) Jób může být 
příkladem každému z nás. Apoštol píše: „žijte tak, abyste se líbili Bohu.“ (1Te 4,1) Ale 
i když se zdá, že obrazu tohoto dokonalého člověka Božího nic neschází – je tomu ve 
skutečnosti jinak. Pravé víry v Boha, dokonalosti zbožnosti se nedosáhne za ideálních 
podmínek, ale tak, že se osvědčí ve zkoušce, v presu životních okolností, jimiž je člo-
věku dáno procházet. 

Jan Vychopeň (Vsetín)

 úterý – 22. září

Satan nevěří v upřímnou zbožnost Božích dětí

Satan však Hospodinu odpověděl: „Cožpak se Jób bojí Boha bezdůvodně? Vždyť jsi ho ze 
všech stran ohradil, rovněž jeho dům a všechno, co má. Dílu jeho rukou žehnáš a jeho stáda 



se na zemi rozmohla. Ale jen vztáhni ruku a zasáhni všechno, co má, hned ti bude do očí 
zlořečit.“ (Jób 1,9–11)

Mezi syny božími, tj. nadlidskými postavami, anděly, posly, služebníky Nejvyššího, 
kteří se před Bohem objevují a skládají před ním účty, je i satan. Satan tedy není ně-
kdo, kdo by byl protiváhou Bohu. Vládce zla proti vládci dobra. Satan může konat jen 
to, co mu Bůh dovolí. Satan je jakýsi prokurátor, žalobník, protivník lidí i Boha. Slídí, 
šmejdí po zemi po kdejaké nepravosti, „obchází jako lev řvoucí, hledá, koho by pohltil.“ 
(1Pt 5,8) Neváhá zasáhnout svým podezíráním kdekoho. Ani Jóba, jejž Bůh pochval-
ně označil jako bezúhonného, přímého, toho, jenž se bojí Boha, a proto se vyhýbá 
zlému. Proti důvěře v bezelstnost, upřímnost, ryzost vztahu Jóba k Bohu staví velký 
otazník, když říká: Cožpak se Jób bojí Boha bezdůvodně? Tvrdí tím, že jeho zbožnost 
je jen kalkulace z Jóbovy strany. Je takový jen z vypočítavosti, dokonalost, ryzost jeho 
zbožnosti chybí, protože je podmíněna tím, že Bůh je k němu velkoryse dobrý, přeje 
mu, chrání jej, skoro jej uplácí svým požehnáním. Jestliže mu však Bůh něco z toho 
vezme, tak se k němu otočí zády, místo dobrořečení mu bude zlořečit, proklínat, rou-
hat se mu. Na rozdíl od satana, který vidí člověka jen v jeho porušenosti, hříšnosti, 
Bůh, který hledí k Jóbovu srdci, důvěřuje mu, vidí i jeho klady, je na něho hrdý, když 
říká – můj služebník Jób. Bůh tedy spoléhá na Jóba, důvěřuje mu, že je takový, jak se 
mu jeví, jak ho stvořil. Proto také přistupuje na to, aby se prokázala pravda. Vydává 
Jóba v moc satanovi, aby se prokázalo, že satan nemá pravdu, že žalobník žaluje na 
něho neprávem. Tady nejde jen o Jóba. Jde tu o Boží čest a prestiž, o to, že Boží stvo-
ření je dobré, i když je narušeno zlem. Přestože život člověka provází mnoho těžkého 
a bolestného, člověk dokáže být Bohu věrný, věřit v něho děj se co děj. V pozadí toho 
je konstatování, že i na spravedlivého člověka může Bůh dopustit utrpení, bolest ze 
ztráty toho, co mu daroval, a to se týká nejen majetku, ale i blízkých a drahých mu 
bytostí. Jen aby se prokázala ryzost, opravdovost, hluboká vnitřní hodnota a síla jeho 
vztahu k Bohu. To ovšem také znamená, že tu nejsme jen diváky Jóbova dramatu, 
ale že se to může týkat každého z nás. Satanská otázka – není moje věrnost Bohu 
podmíněna tím, co mi dává? Zůstanu Bohu věrný, přijdu-li o všechno, co mám? Jsem 
schopen odevzdat Bohu celý svůj život a všechno, co mám, zcela bezvýhradně, nebo 
je moje víra jen pojistkou, abych se měl dobře?

Jan Vychopeň (Vsetín)

 středa – 23. září

Jób obstál v první zkoušce – ztrátě majetku a dětí

(Jób) pravil: „Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin 
dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno.“ Při tom všem se Jób nijak 
neprohřešil, a neřekl proti Bohu nic nepatřičného. (Jób 1,21–22)
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Jak nám, čtenářům Jóbova příběhu napověděla nebeská scéna, věci se daly do pohy-
bu. Satan odchází od tváře Hospodinovy, aby s jeho svolením a dopuštěním provedl 
zkoušku Jóbovy věrnosti. Jób sám nevěděl, o co tu jde. Nebyl účasten nebeské scény. 
Mohl si to vykládat jinak – jako spiknutí nepřátelských sil, jako rány nevyzpytatelné-
ho osudu. Na zemi se věci reálně mají tak, že na Jóbův majetek a děti dopadá jedna 
rána za druhou. On sám jen slyší „jóbovské zvěsti“ od svědků těch tragických udá-
lostí, aniž je mohl všechny naráz pochopit, aniž mohl cokoliv udělat. Mohl než je po-
korně přijmout a snažit se s nimi vyrovnat. Všechno, co ztrácí, ohrožuje zásadně jeho 
existenci a budoucnost. Se ztrátou majetku ztrácí materiální zajištění svého života, 
zdroj obživy, se ztrátou služebnictva pak je postižena životaschopnost celého jeho 
kmene, nejtěžší je pak pro něj ztráta dětí. Jako milující otec ztrácí všechno, co jej napl-
ňovalo radostí a hrdostí. Bez dětí končí všechno očekávání, naděje pro budoucí časy, 
již jeho děti představovaly; viděl v nich přece splnění Božích zaslíbení, a to nejen sám 
pro sebe, ale i pro svůj kmen, národ; jejich ztrátou ztrácí i svět, v němž žili, společnost, 
nenaplní se něco, co mělo a mohlo být skrze ně vykonáno, co mohlo svět obohatit, 
posunout jej kupředu. Jób přijímá svůj úděl s bolestí a se smutkem, jenž vyjadřuje 
navenek tím, že si roztrhne roucho a oholí hlavu. Ale také s pokornou odevzdaností 
do Boží vůle. Padl na kolena a klaněl se Bohu, uznal tak, že je svrchovaným Pánem 
a Bohem, jenž má právo na všecko, co mu dal, co mu požehnal. Vyznává, že přišel na 
svět nahý, bez majetku, a ze světa odejde rovněž takový, jaký do něho přišel. Nemá 
na nic právo, neuplatňuje žádné nároky. Hospodin dal, Hospodin zase vzal. Majetek 
nemá absolutní hodnotu, je pomíjivý, a z hlediska smrti vlastně bezcenný– neboť nic 
z toho co tu člověk má si do hrobu nevezme. I děti jsou jen darem od Boha, byť velmi 
cenným a milým, ale když si jej Bůh vezme zpět, je to jeho právo. Jób přijímá Boží 
vůli, ať je jakákoli. Obrátí nával bolesti a smutku ve chválu svrchovaného Pána života 
i smrti. Nezlořečil Bohu, nýbrž žehnal jeho jménu. On jistě ví, co činí, ať činí cokoliv. 
Ve zkoušce, kterou Jób podstoupil, obstál beze zbytku. Ukázalo se, že se Bůh ve svém 
věrném služebníku nezmýlil. Jób ve všem tom, co s sebou přinesla zkouška, nezhře-
šil a nepřivlastnil Bohu nic nepatřičného, nemoudrého, tak jak očekával a jak si přál 
satan. Jak bychom obstáli my, když by nás potkalo něco podobného? Přijali bychom 
jakékoli ztráty jako z Boží ruky, bez výčitek a drásání srdce? Unesla by to i naše důvě-
ra v Boha, neobrátili bychom se proti němu, nezatrpkli?

Jan Vychopeň (Vsetín) 

 čtvrtek – 24. září

Jób obstál i v další zkoušce – v hrozné nemoci a bolesti

Hospodin na to satanovi odvětil: „Nuže, měj si ho v moci, avšak ušetři jeho život.“ A satan 
od Hospodina odešel a ranil Jóba od hlavy k patě ošklivými vředy. Jób vzal střep, aby se 
mohl škrábat, a posadil se do popela. 

Jeho žena mu však řekla: „Ještě se držíš své bezúhonnosti? Zlořeč Bohu a zemři.“ 
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Ale on jí odpověděl: „Mluvíš jako nějaká bláhová žena. To máme od Boha přijímat je-
nom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme?“ Při tom všem se Jób svými rty neprohřešil. 
(Jób 2,6–10)

Lavina událostí, které se přehnaly přes Jóba, nekončí. Jóbovy ztráty se stupňují a za-
sahují ho postupně hloub a hlouběji. Když někomu záplavy smetou dům, který celý 
život budoval, je to zlé. Když mu při tom utone dítě, co je proti tomu zničený dům? 
Teď Jób, zasažený nemocí a bolestí neví, jestli se neblíží jeho konec. Trpící, bolestí 
zmítané tělo na pokraji sil jako by jen zviditelňovalo utrpení duše, zmítané otázkami: 
Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Čím jsem se provinil? Spravedlivý, vydaný 
do rukou satanových, se stává mužem bolesti, na němž není nic přitažlivého, natož 
úctyhodného. Proč se Bůh od něj odvrací?

Ve chvíli, kdy se zdá, že už nic víc nemůže Jóba zasáhnout, vstupuje na scénu Jobo-
va žena. Byla při tom všem, čím jim Bůh požehnal. Teď se, jako kdysi Eva, i ona stává 
satanovými ústy a zpochybňuje Boží zájem o člověka a jeho dobrý záměr s ním, když 
zpochybňuje smysl hluboké oddanosti Bohu. Nezapomeňme, že o totéž jde dodnes. 
Satan se snaží jakoukoliv věc v našem životě využít nejen k tomu, aby odpoutal naši 
pozornost od Boha, ale snaží se jít ještě dál, snaží se zpochybnit, že Bůh nás miluje 
a má moc použít vše k našemu dobrému. Nejde o to, abychom za vším viděli satana. 
Není to on, komu je dána veškerá moc. Jde jen o to, abychom nezapomínali na to, 
oč usiluje. Kniha Jób je dobrou školou o satanově strategii. Ztráta, bolest, blízkost 
smrti, opuštěnost. Z toho, co dosud Jób prožil, je tato chvíle nejtěžší. Jak je důležité 
mít i dnes v životě vedle sebe v rodině muže/ženu plně důvěřující(ho) Bohu, když při-
cházejí těžké věci, i když ten druhý může mít v sobě stejně bolestnou otázku „Proč?“! 
Jóba staví jeho žena před rozhodnutí, vyzývá Jóba k činu. Přichází s pokušením vzít 
věci do svých rukou. Vzít dokonce rozhodnutí o svém životě do vlastních rukou se 
zdánlivou možností vysmeknout se tak Bohu z jeho rukou a popřít všechno, co bylo. 
Jób to odmítá. Také cítíte v dálce příběh Getsemane? Proto nám do každé naší životní 
situace může znít apoštolovo: „Kdo nás odloučí od lásky Kristovy?“ (Ř 8,18–38) 

Petr Mrázek (Vsetín) 

 pátek – 25. září

Situace, kdy těšitelé nemají slova potěšení

O všem tom zlém, co Jóba potkalo, se doslechli jeho tři přátelé a přišli každý ze svého místa: 
Elífaz Témanský, Bildad Šúchský a Sófar Naamatský. Dohodli se spolu, že mu půjdou 
projevit soustrast a potěšit ho. Rozhlíželi se po něm už zdaleka, ale nemohli ho poznat. Pro-
pukli v hlasitý pláč, roztrhli své řízy a rozhazovali nad hlavou k nebi prach. Seděli potom 
spolu s ním na zemi po sedm dní a nocí a slova k němu žádný nepromluvil, neboť viděli, že 
jeho bolest je nesmírná. (Jób 2,11–13)
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Příchod přátel dává Jóbovi naději. Jim snad bude moci otevřít své srdce? Pomohou mu 
porozumět tomu, co se děje? Tváří tvář Jóbově bolesti ale nemají odvahu promluvit. 
Co se s nimi děje? Porovnávají se s Jóbem? Mohlo by se to stát jim? Proč s ním Bůh 
tak jedná? Jaká je jeho vina? Až promluví, budou jejich slova Jóbovi pomocí? Nebo 
budou jen prezentací jejich představ o Bohu? Lidské myšlení končí často v bludném 
kruhu. Mlčení přetrhne až Jóbův nářek. Jóba čeká těžká cesta sebepoznání v konfron-
taci s pohledem zvenčí. S příchodem přátel začíná paradoxně období rozhodující-
ho útoku na Jóba a jeho vztah k Bohu. Budou to právě Jóbovi přátelé, kteří jej svými 
otázkami přiblíží k pokušení za každou cenu obhájit svou bezúhonnost, kteří umocní 
jeho zahledění do sebe. Jakými bližními jsme my? Jakými (koho) posly jsme v takové 
chvíli my? Tváří tvář realitě se i nám často nedostává slov. Jaké je naše setkání s bolestí 
druhých? Přinášíme druhým pokoj a naději? Jsme si vědomi toho, že na našem mlčení 
a mluvení mohou záviset životy druhých? Máme čas a slovo pro ty, kdo to potřebují? 
Modlíme se za naše (i nevěřící) přátele, když jsou v těžkých situacích? Když ztrácí 
své děti v tomto světě, když přicházejí o práci, obživu, dostávají se do existenčních 
problémů, když přichází vážná nemoc, když ztratí někoho blízkého? Nic nám nebrá-
ní, abychom se za ně modlili. Modlitba nepotřebuje odpověď na otázku proč. Prosí. 
Nejen o Boží pomoc, o vhodné slovo, o moudrost jak dál, jak pomoci, ale i o sílu unést 
situaci, umět přijmout zlé věci. Události přivádějí Jóba a někdy i nás do ohnivé pece 
očišťující proměny. A někdy se pro bolest nedostává slov ani k modlitbě. Jen „jsme“ 
před Bohem. Už není co říct. Jedinými „slovy“ jsou slzy, někdy už ani ty ne. Modlitba 
ale také naslouchá, aby zaslechla: „Neboj se, vykoupil jsem tě, jsi můj…“ Ten, kterému je 
dána všechna moc na nebi i na zemi, má moc dát smysl věcem, ve kterých my smysl 
ještě nevidíme. Má moc využít je v našem životě k tomu, abychom Jej poznali tak, jak 
jsme Jej dosud neznali, abychom poznali více z jeho možností a velikosti. I všechna 
naše „Proč“ v tom mají své nenahraditelné místo. 

Petr Mrázek (Vsetín)

 sobota – 26. září

V hořkosti duše Jób zlořečí dnu svého narození 

Pak otevřel Jób ústa a zlořečil svému dni. Jób mluvil takto: „Ať zanikne den, kdy jsem se 
zrodil, noc, kdy bylo řečeno: ‚Je počat muž.‘ “ (Jób 3,1–3)

Už se vám někdy nechtělo žít? Starosti, prohry, bolesti těla i duše, hořkost z odmítnutí 
lidí jakoby vás pohltily. Nevidíte východisko ani naději, žádné světlo v tunelu života. 

Já se v těžkých chvílích ráda modlím slova Žalmu 69: 

   „Zachraň mě, můj Bože, vody mi pronikly k duši!
   V bahně hlubiny se topím,
   není na čem stanout,
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   do hlubokých vod se nořím,
   dravý proud mne vleče.“ 

Někdy jsem prosila Pána, aby si mě už vzal k sobě. Nebo aby mě nějak vygumoval 
ze života. Jób se cítil právě tak. Možná je to i tvá zkušenost. Třeba i ty procházíš těž-
kým obdobím, přišel jsi o všechno, zbankrotoval. Zemřel nejbližší člověk a zdá se ti, 
že už nemáš budoucnost. Ale přes naše naříkání, pocity, úvahy, zda jsme se měli vůbec 
narodit, zda máme právo žít, je tu Pán Bůh a jeho plán s každým z nás. Na seminářích 
křesťanské psychiatrie a pastorace jsme se učili naslouchající modlitbě. Ztišit se před 
Pánem a naslouchat, co On v temných chvílích mého života promlouvá do mé mysli. 
Prožila jsem mnohokrát Boží ujištění: „Chci, abys žila, chci, abys byla šťastná. Já jsem 
zemřel a dal svůj život, abys žila, a nejen přežívala. Já jsem ten dobrý pastýř, já jsem přišel, 
abyste měli život, a to v hojnosti.“ (J 10,10) Ptejme se Pána a naslouchejme Jeho hlasu. 
On má všechny naše dny ve své ruce – den narození, dny slunečné i temné, i den 
smrti. Naše budoucnost je v Jeho rukou. Žalmista v 31. žalmu 15. verši staví svou 
důvěru na Hospodinu: „Já však, Hospodine, důvěřuji Tobě, pravím: ‚Ty jsi můj Bůh. Moje 
budoucnost je ve Tvých rukou.‘ “ Nebojme se tedy ani my vyznávat se žalmistou: „Nezemřu, 
budu žít, budu vypravovat Hospodinovy skutky.“ (Ž 118,17) Bůh mění náš žalozpěv ve 
chvalozpěv.

Milada Zubíková (Vsetín, stanice Valašské Meziříčí)

 neděle – 27. září 

Těžká otázka trpících: „Proč ještě žiji?“

„Proč dopřává Bůh bědnému světlo, život těm, kdo mají v duši hořkost, kdo toužebně čekají 
na smrt – a ona nejde, ač ji vyhledávají víc než skryté poklady.“ „Čeho jsem se tolik stracho-
val, to mně postihlo, dolehlo na mě to, čeho jsem se lekal. Nepoznal jsem klidu ani míru ani 
odpočinutí – a přišla bouře.“ (Jób 3,20–21, 25–26)

Vzpomínám si, jak jsem za dob svých studií šel v Praze po Nuselském mostě a díval 
se na střechy domů hluboko pod sebou. Říkalo se, že právě toto je „oblíbené“ místo 
těch, kteří si dobrovolně berou svůj život. Co je přinutilo překonat všechny zábrany 
sebezáchovy, vždyť už ten pohled dolů byl odrazující? Jak hrozná a zároveň silná je 
opuštěnost člověka, výčitky, beznaděj. A to už je na cestě myšlenka vlastního zmaru, 
ba i výčitek: „Bože, teda jestli tam někde jsi, proč jsi to dopustil?“ Jób byl bezúhonný 
a bohabojný muž. Snažil se každý den žít posvěcený život, který se bude Bohu líbit. 
Bál se také o své děti a po každé jejich slavnosti (dnes bychom řekli párty) je posvěco-
val, aby nebyli shledání před Bohem hříšnými. A pak nastanou dny, kdy Jób v utrpení 
naříká: „Čeho jsem se tolik strachoval, to mně postihlo, dolehlo na mně to, čeho jsem se 
lekal.“ Někteří lidé říkají: „Já si raději všechno před sebou představuji černě a pak je 
příjemné, když se mi nic nestane.“ Odsuzují se k životu stálého přežívání a strachu. 
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Jób úzkostlivě usiloval o čistotu před Bohem, leč tato jeho snaha a stálé napětí padlo 
vniveč. Čeho se lekal, to na něj dolehlo. Ne, nechci znehodnocovat jistě dobré úsilí 
Jóba o čistý život. Ale z toho příběhu k nám promlouvá jedna vážná myšlenka: život 
s Bohem není křečovité úsilí o zbožnost ze svých sil, není plněním křesťanských po-
vinností. Náš Pán nás vybízí, abychom žili ve svobodě Božích dětí, v pokorné důvě-
ře a očekávání na Něj. Abychom prožívali vždy novou milost vysvobození a pokoje 
i uprostřed těžkostí a zkoušek života. Aby náš pohled na Něj nebyl zakalen beznadějí, 
výčitkami a ponoukáním ke zmaru. To si přeje Boží nepřítel ďábel, dostat nás do bez-
naděje. Kdyby ses chtěl vzdát svého života, dej ho do rukou Pána Ježíše a poznáš, že 
On je vedle tebe. Bůh i tobě říká: „Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.“ (Židům 
13,5b) Přijmi do svého srdce i pro sebe vyznání apoštola Pavla, který říká: „Nežiji už 
já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mně 
zamiloval a vydal sebe samého za mne.“ (Ga 2,20)

Jaromír Zubík (Vsetín, stanice Valašské Meziříčí)

40. týden

 pondělí – 28. září 

Když dobré úmysly nestačí

Teď došlo na tebe a těžce to neseš, sotva tě to zasáhlo, hned naplněn jsi hrůzou. (Jób 4,5)

Setkávání Jóbových přátel s trpícím Jóbem jsou jedinečnou učebnicí pastorace – ve 
smyslu „chybami se člověk učí“. V této starozákonní knize jsme konfrontováni se sku-
tečností, že dobré úmysly samy o sobě nemusí stačit, že věroučné teorie nemusí ladit 
s reálným životem a že sofi stikovaným poradenstvím nelze nahradit nedostatek lid-
ského přístupu. 

Elífazův úvodní pastorační vstup začal dobře. Tento muž se jeví z trojice Jóbových 
přátel nejcitlivějším. Na Jóbova děsivá „proč“ reaguje vstřícnou otázkou a připome-
nutím Jobovy dobročinnosti. Potom se však zvrtne rozhovor, když Elífaz vykreslí vel-
ký otazník nad Jóbovou bohabojností. V Elífazových námitkách vůči Jóbovým „proč“ 
sice nacházíme zrnka pravdy, ale jejich celkově vyznění tlačí Jóba do jemu nevlastní 
pozice. 

První námitka čerpá svou munici v Jóbově minulosti. Jak prý je nedůsledný ten, 
který byl kdysi mnohým klopýtajícím a klesajícím lidem příkladem rozvahy a pevnos-
ti. A najednou – když došlo na něj – klesá hned na duchu a je z toho celý pryč, když je 
sám postižen. Připomenout člověku závazek jeho vlastní minulosti může pomoci ve 
chvílích skleslosti, ale poučení z minulosti nelze dělat za druhé, natož proti nim. 
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Minulost i přítomnost druhých lidí je jejich minulost a jejich přítomnost, nikoliv 
naše. Proto se nikdy nemůžeme stoprocentně vcítit do kůže druhého. A pokud si ně-
kdo takové právo osobuje, pak snadno může „střelit kozla“. Tak jako když dav, sroce-
ný pod Ježíšovým křížem, křičel: „jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže.“ My však 
buďme agenti Kristova evangelia! „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, 
hle, je tu nové! To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, 
abychom sloužili tomuto smíření.“ (2K 5,17–18)

Petr Hlaváček (škola Dorkas) 

 úterý – 29. září 

Když za vším musí být hřích

Uvědom si konečně: Kdo nevinný kdy zahynul a kde byli přímí vyhlazeni? Podle toho, co 
jsem viděl, ti, kdo orají nepravost a rozsévají trápení, také ho sklidí. (Jób 4,7–8; ČSP)

Druhá Elífazova námitka vychází z jeho životní zkušenosti: světem prý vládne zákon 
nepodplatné neosobní spravedlnosti. Tento argument podepře poznatkem z přírody. 
Obraz nerozlučné spojitosti setí a sklizně vztahuje i na vztah mezi Bohem a člově-
kem. Cokoli člověk rozsívá, to také sklidí. Proč se tedy vzpírat svému osudu? V tomto 
vidění věcí je každý sám svého štěstí strůjce. Poukázání na Boží spravedlnost může 
klesajícímu člověku pomoci nalézt pravdivý sebeobraz, ale nelze si osobovat právo 
tlačit druhé do pozice hříšníka.

Dietrich Bonhoeff er sarkasticky popsal takovou primitivní evangelizátorskou stra-
tegii některých křesťanů. Nejprve zaženou člověka do kouta dvěma ranami na solar: 
„jsi hříšný!“ a „umřeš!“, aby po této dělostřelecké přípravě před vystrašeným člově-
kem dobrácky rozbalili krámek se svým duchovním zbožím. „Když Ježíš zachraňoval 
hříšníky, byli to skuteční hříšníci, ale Ježíš nedělal z každého člověka nejprve hříšníka, 
aby mu mohl přinést spásu. Neutvrzoval je v jejich hříších, nýbrž je z nich vytrho-
val… Také mezi duchovními existuje vytrženost z lidských vztahů, které se někdy říká 
„fl anďácké“ slídění za hříchy lidí, snažící se je nachytat… Nedůvěra a podezíravost 
jako základní postoj k lidem, to je vzpoura méněcenných.“ (Listy z vězení)

Kde Jób těžce zápasí o svůj vztah k Bohu, tam Elífaz zná jen věroučné teorie. Kaž-
dé utrpení prý má svou příčinu – hřích. Stačí ho objevit a odstranit, nebo alespoň 
pokorně přiznat, a vše se napraví. Toto však není pravda o Jóbovi, a proto mu nemůže 
odkrýt obzor naděje. Naději otevírá evangelium o Boží cestě za člověkem. „Pán, Kris-
tus, budiž svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás 
vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s uctivostí.“ (1Pt 3,15–16)

Petr Hlaváček (škola Dorkas) 
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 středa – 30. září 

Když všeobecná pravda nevystihuje konkrétní situaci

Aj, jak blahoslavený jest člověk, kteréhož tresce Bůh! A protož káráním Všemohoucího 
nepohrdej. Onť zajisté uráží, on i obvazuje; raní, ruka jeho také léčí. (Jób 5,17–18; Kral.)

Elífaz se při svém napomínání Jóba odvolává na svou zkušenost (4,8), na moudrost 
společné tradice (5,27) a dokonce i na působivé noční vidění (4,12–16). Jeho napo-
mínání vychází z teoretického, předem daného teologického stanoviska, které mu 
umožňuje vysvětlit jednoduše smysl utrpení. Pokud člověk uzná, že je Bůh spravedli-
vý, pak je nesmyslné vzpouzet se proti jeho úradkům. Rozumný člověk podle Elífaze 
přijímá svůj úděl bez reptání, protože ví, že utrpení není náhodné, nýbrž má původ 
v jeho počínání. Pak prý nelze jinak, než aby každý jednotlivec vměstnal svou životní 
zkušenost do tohoto schématu. Naprav se a opět se ti povede dobře. Vše, zdá se, do 
sebe krásně zapadá. Přesto pastorační snahy Jóbových přátel neobstojí před Hospo-
dinovým soudem: „Můj hněv plane proti tobě a oběma tvým přátelům, protože jste o mně 
nemluvili náležitě (pravdivě, správně) jako můj služebník Jób.“ (42,7)

Řada jednotlivých průpovídek Jóbových přátel vyjadřuje všeobecnou pravdu 
o Bohu, světu, člověku a životu. Některé tyto výroky jsou citovány i v Novém zákoně. 
Zařazením do rámce Jóbova života jsou však tyto výpovědi zavádějící a propojením 
s jeho životní situací se stávají naprosto scestnými. Tam, kde Jób bojuje svůj boj víry, 
se Elífaz zabývá věroučnými problémy. Kolik neštěstí napáchali „silní ve víře“, kteří 
bratra či sestru klesající pod svým trápením v rámci pastoračního „poradenství“ ozna-
čili za malověrné či věroučně nedozrálé a napomínali je k radikální nápravě. 

Všeobecné biblické pravdy nám pomáhají zakotvit naše poznání do smysluplného 
rámce, nesmíme však zapomínat, že naše poznání je jen částečné. A to platí i o našem 
vhledu do životních situací druhých. Při pastorační službě je třeba posuzovat životní 
osudy druhých velmi opatrně a s biblickými výroky zacházet s maximální obezřetnos-
tí. Rozlišujme jednotlivé životní situace! „Klademe vám na srdce, bratří, kárejte neukáz-
něné, těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost.“ (1Te 5,14)

Petr Hlaváček (škola Dorkas) 

 čtvrtek – 1. října 

Když je bolest neúnosná

Kde naberu sílu, abych to přečkal? Kdy to skončí, abych to vydržel? Je snad z kamene má 
síla a mé tělo z bronzu? (Jób 6,11–12)

Jóbovi přátelé sice hlubokomyslně teologizují, ale ve skutečnosti pouze kloužou po 
povrchu. Nenahlížejí vlastní podstatu Jóbova utrpení. Byla by to falešná pokora, po-
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kud by se Jób podvolil jejich napomenutím. Jób se nemůže ohlížet na člověka, pokud 
se má srovnat se samotným Bohem. Tuší, obdobně jako Jákob u potoka Jabok, že svůj 
životní zápas musí vybojovat přímo s Bohem. 

Jób na rozdíl od Elífaze nenachází slova, jimiž by mohl vysvětlit Boží jednání. Pro-
žívá hrozné Boží sevření, které se mu stává již neúnosným. Můžeme zde rozpoznat 
předobraz Velkého pátku. Předzvěst Ježíšova zápasu v getsemanské zahradě, kdy jej 
v předtuše nadcházejícího utrpení přepadla hrůza a úzkost, v níž zasténá: „moje duše je 
smutná až k smrti“ a volá k Bohu: „odejmi ode mne tento kalich…“ Odlesk Ježíšova totál-
ního osamění na kříži, když umíraje zvolá: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“

Nikdo z nás nemá tělo supermana a na každého z nás přijde chvíle, kdy nás opus-
tí všechny síly. Projít údolím stínu smrti čeká na všechny bez výjimky. Jedinou silou 
Jóbova života zůstalo, že neopustil Boha ani tam, kde jeho úradkům nerozumí. Je po-
žehnáním, pokud v této síle budeme moci vybojovat zápas se smrtí, naším posledním 
nepřítelem.

K umění života, které si máme osvojit, patří i srovnání se s faktem, že jsme smrtelní. 
Někdo se setká se smrtí náhle – bez varování. Jiný projde kratším či delším procesem 
umírání. Umírání bývá mnohdy spojeno s nesnesitelnou bolestí. K umění života patří 
také v pravý čas poodstoupit od svého lpění na životě. V praxi to znamená zanechat 
klasické léčby a přijmout dobrodiní paliativní medicíny, zaměřené na mírnění boles-
ti. Je velkým dobrodiním dnešní doby, že se rozšiřuje hospicová péče, která pomáhá 
zvládat tělesné a duševní útrapy závěrečné fáze života.

Petr Hlaváček (škola Dorkas) 

 pátek – 2. října 

Když se vytratí milosrdenství

Kdo své milosrdenství bližnímu odepírá, ten opouští bázeň Všemocného. (Jób 6,14)

Nelze vždy smířit rozdílná teologická stanoviska. Jób přechází do protiútoku a odmítá 
nepřiměřené napomínání svých přátel. Jób je ze svých přátel právem rozčarován. Ve 
chvílích svého neštěstí od nich očekával porozumění a solidaritu. Oni s ním však ne-
jednají jako s přítelem, nýbrž jako s případem. Stal se pro ně věroučnou kauzou. Pova-
žují se za obránce Božích řádů, a proto samospravedlivě volají Jóba k pořádku. Vztah 
k bližnímu je odrazem vztahu k Bohu a obráceně. Kdo přehlíží Boží milosrdenství, 
ten se míjí s cestou Páně. „Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal 
milosrdenství. Ale milosrdenství vítězí nad soudem.“ (Jk 2,13)

Svérázný biblicismus, který opomíjí milosrdenství, je pod Ježíšovým soudem: 
„Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, 
a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba 
činit a to ostatní nezanedbávat.“ (Mt 23,23) Není jistě náhodou, že jedním z nejpůso-
bivějších Ježíšových podobenství je příběh o milosrdném Samaritánovi a že Ježíšovo 
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prohlášení o posledním soudu (Mt 25,31–46) vyzdvihuje šestero skutků tělesného 
milosrdenství. 

Jób navzdory svému zklamání nazývá své věrolomné přátele bratřími. V závěru 
celého příběhu se stane jejich přímluvcem před Bohem. Touto prostřednickou rolí se 
Jób stal předobrazem Ježíše Krista coby velekněze, který je „schopen mít soucit s na-
šimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu.“ 
(Žd 4,15). Ježíš Kristus se stal naším věrným přítelem a bratrem. Na jeho příkladu se 
učme milosrdnému spolulidství!

Petr Hlaváček (škola Dorkas) 

 sobota – 3. října 

Když trpící naříká

A tak bránit nemohu svým ústům, mluví ze mne úzkost mého ducha, lká ze mne hořkost mé 
duše. (Jób 7,11)

Jób zklamán svými přáteli se obrací přímo na Boha. Hovory s druhými lidmi někdy 
vedou do slepé ulice, nebo nás dokonce zaváději do kalných vod falešných obviňo-
vání a nepodložených spekulací. Před Bohem můžeme – díky Bohu – vylít svoji duši 
bez obav, že nám bude špatně porozuměno. Jób se potřebuje ze své bídy vyzpovídat, 
a tak Bohu předkládá bez příkras a v celé jeho nahotě celý svůj život. Život dřiny, noč-
ních strachů a tělesných trápení. Úzkost ducha a hořkost duše však Jóbovi vyplývá 
především z tísně vědomí konečnosti lidského života, kterou pociťuje jako chaotické 
prázdno. 

Jak je důležité ani ve chvílích duchovního tápání, existenciálních úzkostí či ztrá-
ty smyslu života neumlknout a dovolávat se Božího rozpomenutí. Nikdy není pozdě 
obnovit svůj vztah k Bohu. Tak jako lotr na kříži, když se obrací s prosbou k Ježíšovi: 
„Pane, rozpomeň se na mne, když přijdeš do svého království“, tak uslyší „Amen pravím 
tobě, dnes budeš se mnou v ráji.“ (Lk 23,42–43)

Vedle toho však stále zůstává otázka nad možnostmi naší lidské spoluúčasti při tá-
pání a hledání našich bratří a sester. Jóbův příběh nás učí, že nejdůležitější pastorační 
dovedností je naslouchání. Kdo stojí v pastýřské službě, neměl by se nechat odradit 
výlevy lidské úzkosti a hořkosti. Neměl by je dobrácky zamlouvat ani karatelsky za-
křikovat. Trpící má právo na svůj nářek. Lépe než obcházet hořekování trpícího je pla-
kat s plačícím. (Ř 12,15) Naladit se na jeho vlnovou frekvenci. Upřímný soucit otevírá 
cestu k srdci druhého. A nikdy nezapomeňme, že pravé sdílení je vždy obousměrné!

Petr Hlaváček (škola Dorkas) 
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 neděle – 4. října 

Když si trpící přeje smrt

Raději bych se zadusil a zemřel, než se takhle trápit. Mám toho dost, nebudu žít věčně, 
nechej mě být, mé dny jsou pouhý vánek. (Jób 7,15–16; Závada, Segert)

Mezní situace, jako jsou ztráta nejbližších lidí či těžké onemocnění, představují pro 
každého člověka, ať už je věřící nebo není, nesmírně těžkou zkoušku. Mnohým se 
v takové situaci otřásají základy bytí. A některým se jejich stav zdá zcela bezvýchod-
ným. Netroufl  bych si soudit lidi, kteří si v takovém rozpoložení sáhli na svůj život. 
Jsem přesvědčen, že lidskému životu přísluší veřejná ochrana od jeho počátku až po 
přirozenou smrt. Zásadně odmítám legalizaci eutanazie. Nutno dodat, že za eutanazii 
nepovažuji ukončení mimořádných prostředků k prodloužení života, jestliže lékařská 
činnost pouze prodlužuje vegetování bez hnutí lidskosti, ani rozhodnutí nemocného 
přejít od klasické léčby k paliativní péči.

Je třeba si dobře všimnout, že přestože Jób opakovaně vyhlíží smrt jako svoje vy-
svobození, ani jednou nezmiňuje sebevraždu jako možnost úniku. Sice nerozumí 
smyslu svého utrpení, ale vyžaduje odpověď po Bohu. To ho drží při životě. „Chci na-
sadit svou kůži, dát svůj život v sázku. I kdyby mě zabil a já už neměl co očekávat, přece bych 
chtěl před ním obhájit své cesty. Vždyť on je má spása. Rouhač k němu nemá přístup. Slyšte, 
slyšte mou řeč, dopřejte sluchu tomu, co vám sdělím. Hleďte, předkládám svou při, vím, že 
budu uznán spravedlivým.“ (13,14–18) 

Jób hledá smysl svého života v Bohu. „Co je člověk, že mu přikládáš význam, že se 
jím zabýváš v srdci, že na něj dohlížíš každého rána a každou chvíli ho zkoušíš.“ (7,17–18) 
Tato Jóbova slova se velmi podobají slovům žalmista Davida: „Co je člověk, že na něho 
pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, koru-
nuješ ho slávou a důstojností.“ (Ž 8,5–6) Zatímco žalmista vyjadřuje úžas nad jedineč-
nou vznešeností lidství Bohem oslaveného, Jób projevuje zděšení nad znetvořením 
svého lidství Bohem poníženého. Jak jdou tyto dvě biblické výpovědi dohromady? 
Jak žalmista, tak Jób ukazují skrze sebe až k Ježíši Kristu – ke slávě i ponížení Syna 
Božího. Proto až z Kristova kříže bude vyřčena poslední odpověď na palčivé otázky 
Jóbovy. Bůh v Kristu vzal na sebe všechno lidské utrpení, aby nás už nic neodloučilo 
od jeho lásky.

 
Petr Hlaváček (škola Dorkas)
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41. týden

 pondělí – 5. října 

Keď obmedzený človek chce robiť Všemohúcemu advokáta

Na to navázal Bildad Šúchský slovy: „Chceš takhle rozprávět ještě dlouho? Slova tvých 
úst jsou jako prudký vítr. Což Bůh křiví právo, Všemocný snad překrucuje spravedlnost? 
(Jób 8,1–3)

Kniha Jóba popisuje príbeh spravodlivého muža, ktorý vo svojom živote prechádza 
obrovským utrpením. Tento príbeh stavia pred nás mnohé otázky a jednou z najťaž-
ších je, či je možné uprostred sveta plného nezmyselného utrpenia veriť v dobrého 
Boha? Alebo, prečo sa zlé veci dejú dobrým ľuďom? Aký je dôvod a zmysel ľudského 
utrpenia? Ľudstvo od nepamäti hľadá odpovede na tieto ťažké otázky života. 

Na otázku „Prečo musí trpieť“ odpovedá Boh Jóbovi nepriamo. Nikto v živote 
neunikne utrpeniu. Všetci chceme zistiť jeho pôvod a zmierniť tak svoju bolesť. Boh 
sa však rozhodol nezjaviť človeku odpoveď na túto otázku. Hoci je otázka utrpenia 
nevinného hybnou silou tohto príbehu, otázka: „Kto je múdry a kto má pravdivú od-
poveď“ zdá sa, že získava prednosť. Múdrosť si nárokujú aj traja priatelia, ktorí pri-
šli Jóba povzbudiť vo viere a vyjadriť mu sústrasť, ai oni majú svoje odpovede. Chcú 
robiť Všemohúcemu „advokáta“. Bildad je v zajatí tradičnej „mojžišovskej teológie 
požehnania a kliatby“ a teda odmeny za poslušnosť a trestu za neposlušnosť. (Dt 28) 
Ak priamo nezhrešil Jób, museli zhrešiť jeho synovia. (8,4) Jób svoju skúsenosť musí 
ponímať v rámci skúsenosti tejto tradície. (8,8–10) Nepripúšťa, že v Jóbovom prípa-
de sa odohráva niečo mimoriadne, „čo tu ešte nebolo“. Ale tento zákon odplaty je 
tu podrobený zásadnej kritike. Jóbovo utrpenie spôsobilo rozpad ich teologického 
obrazu sveta. Jóbovo i Bildadovo chápanie Hospodina sa zrútilo, pretože bolo príliš 
úzke; nechápali, že Boh vo svojej veľkosti a múdrosti prekračuje myslenie a múdrosť 
človeka. 

Cieľom tohto príbehu ani tak nie je vysvetliť problém utrpenia, ale poukázať na Bo-
žiu veľkosť, moc, slávu a múdrosť, v ktorej riadi beh sveta i naše životy. Na Božej múd-
rosti a jeho múdrej rade stroskotáva ľudská múdrosť i skúsenosť. Boh preto na prvom 
mieste pozýva človeka k hlbokému vzťahu s ním, aby poznal jeho moc, veľkosť a slávu 
i to, že život človeka je v Božom tajomstve dobre ukrytý a bezpečný. Len Boh má ko-
nečnú odpoveď. (28,12.23) Človek je odkázaný na Božiu milosť. Preto správna reak-
cia človeka je údiv nad Božou múdrosťou, pokánie a podriadenosť Bohu. (42,3b–6)

(Darko Kraljik, Hurbanovo)
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 úterý – 6. října 

Jób vie, že príčinou jeho utrpenia nie je jeho hriech 

Jsem bezúhonný. Nic na sebe nevím. Protiví se mi už život. Je to jedno, proto říkám: On 
skoncuje s bezúhonným jako se svévolníkem. (Jób 9,21–22)

V slovách tejto kapitoly sa Jób snaží reagovať na obvinenia jeho priateľa Bildada, že za 
jeho utrpením je určite nejaký hriech. Bildad tak vychádza z deuteronomistickej tra-
dície, že ak Hospodin odňal od niekoho svoje požehnanie a človek prechádza utrpe-
ním, je to pre neposlušnosť voči Bohu. (Dt 28) Bildad toto tvrdenie teraz obrátil proti 
Jóbovi ako matematickú rovnicu. Tak ale zamenil príčinu a následok!!! Kniha Jóba 
je ale hrádzou a poistkou proti takémuto uvažovaniu, ktoré bolo a je stále rozšírené. 
Jób síce vyznáva, že pred Bohom niet spravodlivého človeka, ktorý by nikdy nezhrešil 
(9,20); hovorí ale, že utrpenie môže byť dôsledkom našich chýb, ale nemusí; človek 
môže trpieť aj z iného dôvodu ako iba pre svoj hriech. 

Písmo hovorí, že aj v Ježišovej dobe mali ľudia podobný názor, že za utrpením člo-
veka musí byť nejaký hriech. (J 9,2; Lk 13,2) Ježiš ale odmietol takéto tvrdenie a nepri-
jíma automatickú spojitosť medzi utrpením človeka a jeho nejakým konkrétnym hri-
echom. Nevyjadruje totiž Božiu múdrosť, v ktorej Boh jedná s človekom. Potvrdzujú 
to aj slová Žalmu 103,10. Božia múdrosť je v tajomstve skrytá a človek ju nevystihuje 
svojou múdrosťou. Peter hovorí, že keď veriaci ľudia prechádzajú utrpením, nemali 
by sa diviť tomu, akoby sa im niečo mimoriadne stalo. (1P 4,12–13) Písmo zjavuje, že 
Bohu sa ani vtedy nič z rúk nevymklo: zlé veci si používa Boh ako nástroj, ktorým tes-
tuje náš život a našu vieru (Dt  8,2), používa aj zlé veci, aby nás v živote posunul, ako 
v prípade Jozefa. (Gn 45,4–8; 50,20) Boh skrze utrpenie v živote veriacich v Krista 
buduje Kristov charakter a cvičí nás v trpezlivosti (Jk 1,2–4), testuje dokázanosť našej 
viery (Jk 1,12), aby bol Kristov život manifestovaný – viditeľný v našom živote, jeho 
moc a sláva. (2Kor 4,11 a 12,9; J 9,2 ) Učí nás vo všetkom sa spoliehať jedine na neho 
a na dostatočnosť jeho milosti. (2K 12,7–9) Otázka preto nie je „prečo“ Bože trpím, 
ale Pane, čomu ma chceš naučiť, čo chceš dosiahnuť v mojom živote. Božie dieťa, vy-
uži tento „protivný vietor“, aby ťa dostal v živote viery vyššie. Pamätaj na to, že Boh 
dovolil, aby aj Syn Boží prechádzal utrpením, bolesťou, smrťou. (Iz 53; Žid 4,14–16) 
Boh v každej situácii nášho života sleduje svoj zámer a cieľ: naše zdokonalenie a upev-
nenie vo viere. (1P 5,10)

(Darko Kraljik, Hurbanovo)
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 středa – 7. října 

Jób pátra po príčine svojho utrpenia 

Život mě omrzel, dám teď volný průchod svému lkání, budu mluvit v hořkosti své duše. 
Řeknu Bohu: Za svévolníka mě nepokládej, dej mi vědět, proč vedeš spor se mnou. 
(Jób 10,1–2)

Tento príbeh odhaľuje Jóbovo utrpenie, rovnako aj jeho zmätok, pochybnosti a du-
chovný zápas, do ktorého sa dostal. Hovorí, že už nechce žiť, už sa mu oškliví jeho 
život, v duši má horkosť a na srdci jedinú, ale pritom zásadnú otázku na Boha: daj mi 
vedieť, prečo so mnou takto nakladáš? Aká je príčina a zmysel môjho utrpenia? Iste 
sú to otázky mnohých z nás. Dostávame sa do podobných situácií života a hľadáme 
odpovede. Aj Jób pátra po príčine svojho utrpenia. Vyvstáva tak zásadná otázka: aké 
sú príčiny ľudského utrpenia a zla na tomto svete? Kto za to všetko môže? 

Utrpenie je súčasťou života v padlom svete v ktorom teraz žijeme. (Gn 3,16–19) 
Po páde človeka do hriechu sa človek odcudzil svojmu Stvoriteľovi. Tak do nášho sve-
ta i do života človeka prišla bolesť, utrpenie, námaha i smrť. Takže utrpenie niekedy 
prichádza len preto, lebo je prirodzenou súčasťou nášho sveta i nášho života. Neraz 
je ale dôsledkom hriešneho jednania človeka. Naše zlé a hriešne činy a rozhodnutia, 
neposlušnosť Božích príkazov a jeho stvoriteľských princípov prinášajú do života člo-
veka bolesť a utrpenie. Lebo „čo človek rozsieva, to bude žať“. (Ga 6,7) Písmo to jasne 
potvrdzuje. (Nu 12,1–15; J 5,14) Hriech si vyžiada krutú daň. Utrpenie je neraz dôsle-
dok neposlušnosti Božích detí. Boh si ho potom používa na to, aby človeka zastavil 
na jeho zlej ceste ako v živote Jonáša či Božieho ľudu Izraela. (2Pa 7,13–14) Utrpenie 
môže byť aj ako dôsledok Božieho milostivého jednania s človekom, keď si ho Boh 
hľadá v tomto svete, keď ho chce zastaviť na ceste od Boha a chce ho priviesť k sebe. 
Takto si Boh zastavil Saula, neskôr apoštola Pavla na jeho bezbožnej a vzdorovitej 
ceste voči Ježišovi a jeho cirkvi, zrazil ho na zem, vzal mu na čas zrak, aby bol otvorený 
pre jeho spásne volanie. (Sk 9, 3–8) Môže mať však svoju príčinu aj kvôli evanjeliu 
a vernosti v službe a v napľňaní Božích zámerov v tomto svete. Vidíme to v živote Ježi-
ša Krista, učeníkov, v živote apoštola Pavla, ktorý mnoho trpel pre meno Ježiša Krista 
a pre evanjelium. (Sk 9,16; 2Kor 6,4–10) Utrpenie v živote veriacich ľudí môže byť aj 
dôsledkom útoku nepriateľa satana na ich život, ale iba v miere, ktorú schváli a pripus-
tí náš drahý Spasiteľ a Pán. Práve o tom svedčí Jóbovo utrpenie. (Jb 2,7)

Niekedy nemusí mať konkrétnu príčinu. Jednoducho Boh dovolí, aby sme pre-
chádzali rozličnými pokušeniami a skúškami, aby bola preskúšaná naša viera a ver-
nosť Pánovi. (Jk 1,2–3; 1P 1,6) Nech je akokoľvek, veriaci v Krista môžu vedieť, že 
za oponou diania stojí náš dobrý a láskavý Spasiteľ, ktorý všetky tieto veci smeruje 
k nášmu dobrému (R 8,28a), Jemu na slávu. 

(Darko Kraljik, Hurbanovo)
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 čtvrtek – 8. října 

Povzbudenie, ktoré je v skutočnosti obvinením 

Jestliže teď napravíš své srdce a vztáhneš své ruce k Bohu…Nadejde ti věk jasnější nad 
poledne, chmury obrátí se v jitro. (Jób 11,13a17)

Prečítané slová hovoria o tom, ako Cófar prichádza k svojmu priateľovi Jóbovi, aby ho 
potešil v jeho trápení a ukázal mu cestu z trápenia. V skutočnosti ho ešte viac zranil 
a zdeptal na duši. Nezaujímal sa o Jóba ako človeka, ale sa oháňal teologickými po-
učkami. Chce stáť v službe „pravdy“ a vníma, že je to chvíľa, keď Jóbovi niekto musí 
konečne pravdu povedať. 

Tento príbeh nás núti zamýšľať sa nad tým, ako my reagujeme a slúžime tým, 
ktorí prechádzajú utrpením? Niekedy na utrpenie našich blízkych reagujeme tak, že 
si zachováme určitý odstup. Bojíme sa akejsi citovej zaangažovanosti. Niekedy však 
máme pocit, že musíme dotyčnému pomôcť povzniesť sa nad danú situáciu, musíme 
urobiť či povedať niečo správne. Ak zápasí so smútkom, lebo stratil niekoho blízkeho, 
možno mu zbožne povieme: „Netráp sa s tým, on je už u Pána“. Najčastejšie sú však 
naše reakcie i naša pomoc poznačené našim vlastným porozumením vecí, vlastnou 
mienkou a vlastným nepokojom, lebo stojac tvárou v tvár utrpeniu blízkeho, cítime 
sa nepohodlne. A vtedy sa nám možno stane presne to, čo sa stalo Cófarovi. (12,5) 
Nie sme ochotní vystúpiť z našej zóny komfortu a bezpečia, a tak namiesto, aby sme 
blížneho povzbudili, ešte mu naložíme. Sami zápasíme s mnohými otázkami utrpenia, 
a tak hľadáme vinníka. Ak nechceme obviňovať Boha, tak hľadáme vinu na našom 
blížnom, ktorý trpí. (Jb 11,13–15) Náš blížny je vo svojom utrpení ako nalomená trs-
tina, my ho niekedy svojou službou potešenia zlomíme; je ako tlejúci knôt, v ktorom 
aj tu trochu nádeje vyhasneme. Náš Spasiteľ nás volá aj v tejto službe nasledovať jeho 
šľapaje. (Mt 12,20) Náš blížny vo svojom utrpení nepotrebuje na prvom mieste naše 
poučky a odpovede, naše obvinenia a riešenia. Predovšetkým potrebuje niekoho, kto 
mu bude priateľom, blízkym, kto mu pomôže niesť jeho bremeno (Ga 6,2), potrebu-
je naše porozumenie, súcit, lásku. Presne to Jób vyjadruje vo svojich slovách. (6,14) 
Staňme sa našim blízkym v utrpení priateľmi, bratmi – sestrami; postavme sa do služ-
by lásky, milosrdenstva a súcitu, tak ako ľuďom slúžil náš Spasiteľ Ježiš Kristus. 

(Darko Kraljik, Hurbanovo)
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 pátek – 9. října 

Lepšie je mlčanie ako zraňujúca reč 

Kéž byste konečně zmlkli, bylo by to od vás moudré. (Jób 13,5)

	 eto slová sú reakciou Jóba na slová jeho priateľa Cófara, ktorý namiesto toho, aby ho 
potešil, ešte viac udupal jeho ducha poučkami a obvineniami. Neuzdravil jeho dušu. 
Preto Jób hovorí, že takýto „lekár“ a „tešiteľ“ je na nič. (13,4; 16,2b) Jób hovorí, že člo-
vek v utrpení predovšetkým potrebuje niekoho, kto mu bude priateľom, blízkym, kto 
mu pomôže niesť jeho bremeno (6,14), potrebuje porozumenie, súcit, lásku druhého 
človeka. Slová nie sú vždy najlepším riešením a liekom. Niekedy je lepšie mlčky sedieť 
vedľa priateľa a mlčky s ním ísť kus cesty. Kniha kazateľa hovorí, že všetko má svoj čas 
pod nebom, a je i čas mlčaniu. (Kaz 3,7b) Umenie načúvať a v tichu trpiacemu prejaviť 
empatiu patrí ku vzácnym terapeutickým zručnostiam. Lenže my sami toto napätie 
ticha len ťažko znášame. Keď sme ticho, tak náš blízky vo svojom utrpení citlivo po-
zoruje náš postoj k nemu: z pohľadu našich očí, z výrazu tváre vyčíta, či prichádzame 
k nemu silní, alebo slabí, z povinnosti alebo z opravdivej túžby byť s ním a spolu s ním 
niesť jeho utrpenie. Naše gestá hovoria, ako sme na tom my sami, keď ide o utrpenie 
a bolesť. Keď prichádzame k človeku v utrpení, aj našim tichom potrebujeme vyjadriť, 
že sme tu kvôli nemu. Hlavnú úlohu nie vždy hrá umenie hovoriť, ale umenie pozorne 
načúvať utrpeniu a bolesti nášho blízkeho, hlasu jeho srdca, zápasom jeho duše. Nám 
je väčšinou bližšie dávať poučky, moralizovať, hodnotiť pocity trpiaceho. 	 chom vy-
jadrujeme, že nášho blížneho akceptujeme takého aký je, akceptujeme jeho prejavy, 
slová, pocity, zápas či snáď aj krízu viery. Tým mu prejavujeme úctu, milosrdenstvo 
a prijatie. Jóbova skúsenosť potvrdzuje, že vedieť, kedy máme mlčať, a vôbec vedieť 
mlčať a tichom prejaviť súcit s trpiacim je znakom múdrosti. Keď sa nám tejto múd-
rosti nedostáva, potrebujeme o ňu prosiť nášho Pána Ježiša (Jk 1,5), aby sme mohli 
v plnej miere stáť v službe pomoci našim blížnym. 

(Darko Kraljik, Hurbanovo)

 sobota – 10. října 

Elífaz obviňuje Jóba z nadutosti 

Na to navázal Elífaz Témanský slovy: „Může moudrý člověk hlásat tak naduté vědomosti, 
naplnit si břicho větrem od východu? Obhajovat se slovem, jež k ničemu není, řečmi, které 
neprospějí?“ (Jób 15,1–3)

Celá Kniha Jóbova je dlhou diskusiou, ktorá má vysvetliť nešťastie hlavného hrdinu, 
a tak mu poskytnúť úľavu a zároveň ukázať cestu nápravy. Paradoxnou skutočnos-
ťou je, že dlhá diskusia namiesto toho, aby Jóbovi pomohla, sa v skutočnosti stáva 
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pokračovaním Jóbovho utrpenia. (19,2) K prehĺbeniu Jóbovho utrpenia prispel znač-
nou mierou aj jeho priateľ Elifaz. Napriek tomu, že Elifaz začína svoju reč pomerne 
opatrne, neprejavuje s Jóbom žiadny súcit. Naopak, nesúhlasí s Jóbom, s jeho postoj-
mi, slovami, obrazom Boha, s predstavami o svete a utrpení. Sú pre neho neprijateľ-
né, a tak sa v tomto okamihu správa k Jóbovi ako k nepriateľovi. Na Jóbove otázky, 
prečo Boh s ním takto jedná, odpovedá útokom. Zaútočil na jeho charakter. Obvinil 
ho z falošnosti, bezbožnosti , arogancie a nadutosti. (15;4, 5,13) Toto nebola adekvát-
na a múdra reakcia Elifaza. V tejto chvíli, keď jeho priateľ v utrpení prechádzal mož-
no aj krízou viery, by bolo múdrejšie v debate nepokračovať a modliť sa za svojho 
priateľa. 

Vyvstáva tu ale otázka pre každého jedného z nás, a síce, ako sa my správame 
k tým, s ktorých slovami či postojmi nesúhlasíme alebo oni nesúhlasia s nami a s na-
šim presvedčením a postojmi k životu, k Bohu? Útočíme na ich charakter ako Elifaz 
v našom príbehu? Súdime ich slová, motívy, postoje? Alebo ich aj vtedy dokážeme 
milovať Kristovou láskou? Ježiš nás učí milovať aj svojich nepriateľov a nesúdiť niko-
ho. (Mt 7,1) Pamätajme na to, že „krotká odpoveď odvracia hnev, urážlivá ho vyvolá-
va“. (Pr 15,1) Prosme Pána, aby posvätil aj naše slová, aby odzrkadľovali lásku nášho 
Spasiteľa. 

(Darko Kraljik, Hurbanovo)

 neděle – 11. října 

Utrápený najlepšie vie, co potrebuje utrápený 

Já bych vám však svými ústy dodával odvahu, svými rty bych šetrně projevil soustrast. 
(Jób 16,5)

Príbeh Božieho služobníka Jóba a diskusia Jóba a jeho priateľov okrem iného, odhaľuje 
aj tajomstvo uzdravujúcej pastierskej služby našim blížnym, keď prechádzajú „tma-
vým údolím“ svojho života. Ukazuje, čím v tejto službe svojmu blížnemu pomáha-
me a čím škodíme; čo náš blížny skutočne potrebuje a čo v danej chvíli nepotrebuje. 
Nepotrebuje výčitky a obviňovanie (15,4–6), aby sme ho unavovali našimi slovami 
(4,2a), zľahčovali jeho situáciu (12,4a), napomínali ho prázdnymi rečami a bombar-
dovali argumentmi (13,12), „liečili“ tak, že jatríme jeho rany (13,4), „tešili“ tak, že ho 
ešte viac utrápime (16,2). Utrápený a trpiaci najlepšie vie, čo potrebuje človek v trá-
pení. Jób sa toto snažil vysvetliť svojim priateľom, že potrebuje tešiteľa, zástancu, pro-
stredníka, niekoho, kto sa bude prihovárať pred Bohom za neho na modlitbách, kto 
ukáže cestu a smer, kto mu bude zvestovať Božiu lásku a milosrdenství. (33,23; 6,14) 

Keď ide o službu Božiemu ľudu alebo jednotlivcovi v čase krízy, Boh si vždy hľadal 
„anjela“, hľadal posla so srdcom služobníka, zástancu a prostredníka (33,23), ktorý 
by sa postavil „v medzeru“ medzi Boha a trpiaceho človeka, ktorý by sa prihováral 
za svojho blížneho a zastal sa ho v jeho utrpení (Iz 59,16), hľadá si človeka, ktorý 
by „opravil ohradu“ a postavil sa v medzeru pred Božou tvárou za svojho blížneho 
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(Jer 22,30). Boh sa desí, keď nenachádza takýchto ľudí. (Iz 59,16) Jóbov príbeh kladie 
pred nás otázku, či som takýmto tešiteľom, takýmto služobníkom, „anjelom“ svojmu 
blížnemu? Som ten, ktorý pozdvihujem, alebo ťahám dolu; ktorý bremeno utrpenia 
pomáham niesť alebo mu ešte naložím; ten, ktorý buduje a opravuje „ohrady“ alebo 
borí; ten, ktorý zažne svetlo nádeje v živote blížneho alebo zastrie aj tu trochu svetla, 
ktoré má; som ten, ktorý prináša radosť a vlieva nádej, alebo šíri ducha beznádeje; 
som ten, kto prináša pokoj, alebo nepokoj? Tu je na mieste modlitba: „Preskúmaj ma, 
silný Bože, a poznaj moje srdce a moje myšlienky“. (Ž 139,23) Prosme o Božiu milosť, 
aby sme aj v tejto oblasti služby boli takými, ako náš Tešiteľ Ježiš Kristus. 

(Darko Kraljik, Hurbanovo)

42. týden

 pondělí – 12. října

Na Jóbovu obranu Bildad odpovídá novým útokem

Avšak světlo svévolníka zhasne, plamen jeho ohně nezazáří, světlo v jeho stanu ztemní, 
zhasne nad ním jeho kahan. (Jób 18,5–6)

Toto Bildadovo slovo je samo o sobě dobré. A určitě i každému z nás prospívá připo-
mínat si, jaký je konec svévolníků, zejména pokud všude kolem sebe vidíme, jak se 
jim daří, zatímco my sami můžeme prožívat těžké chvíle třeba při Boží výchově nebo 
v Božích zkouškách.

Bildad je jedním z Jóbových přátel. Na základě toho těžkého, co Jóba potkalo, ho 
jeho přátelé prohlásili za svévolníka. Za toho, kdo se musel provinit proti Pánu Bohu. 
Je v pořádku, že Jóbovi přátelé s tímto závěrem, který se nabízel jako první, přišli. Ze 
zaslíbení Božího Zákona vyplývalo, že život v poslušnosti Pánu Bohu a jeho Zákonu 
přináší člověku prospěch, zatímco svévolnost je zdrojem utrpení a zkázy. A taková 
byla i obecná lidská zkušenost.

Jób svá obvinění odmítá. A to právoplatně, neboť víme, že se v jeho případě jednalo 
o zkoušku od Pána Boha.

Jeho přátelé měli dále dvě možnosti. Buď si stát za svým a nadále Jóba obviňovat, 
anebo mu věřit a snažit se hledat jiné řešení. Oni zvolili to první, a to správné neby-
lo. Proti Jóbovi později zazní dokonce taková obvinění, jako že z druhých svlékal šat 
a nechával je nahé, že hladovému odepřel chleba, že vdovy posílal pryč s prázdnou, 
nebo že drtil paže sirotků. Jako by toho nebylo na Jóba dost, přichází ještě tato bolest 
od jeho přátel. Sám Pán Bůh ale prohlašuje, že pokud jde o to těžké, co Jóba potkalo, 
moří ho bezdůvodně.



A tak mne tato úvaha vede k tomu, abych nečinil unáhlené závěry o Božích ces-
tách, o Božím jednání, o životě druhého člověka.

Pavel Hrádek (Praha 3)

 úterý – 13. října

V nouzi poznáš přítele

Smilujte se, smilujte se nade mnou, přátelé moji, neboť se mě dotkla ruka Boží. Proč mě 
pronásledujete jako Bůh a nemůžete se nasytit mého masa? (Jób 19,21–22)

O tom, jak je skvělé mít přátele, kteří nás podrží, když se vše kolem nás hroutí, jistě 
není zapotřebí psát. Každý z nás s tím má větší či menší zkušenosti. I ono známé heslo 
v nouzi poznáš přítele je jistě hlubokou životní moudrostí. Co když nás ale naši přátelé 
nechápou a působí nám v utrpení více přítěže než pomoci?

To je situace, ve které se nachází těžce ztrápený a zkoušený Job. Jeho přátelé ho 
velice trápí svým nepochopením. „Jak dlouho ještě mě budete trápit a mučit svými řečmi?“ 
(Jób 19,2) Občas je největší pomocí mlčet. Když trpíme, potřebujeme mít po ruce sku-
tečné přátele, kteří budou procházet těžkou zkouškou s námi.

Takové přátele si musíme pečlivě vybírat, jak nám radí Sírachovec: „Chceš li se s ně-
kým spřátelit, prověř ho zkouškou, než mu začneš důvěřovat.“ (Sír 6,7) Ne každý dokáže 
být přítelem v těžké chvíli, a proto nám může způsobit mnoho utrpení. Jób je nám 
potom příkladem toho, jak nás můžou přátelé trápit stejně jako ruka Boží. Musí prosit 
o smilování nejen Boha, ale i své přátele.

Volme si proto své přátele pečlivě, aby nám nebyli přítěží, neupřímnými společní-
ky nebo těmi, kdo nám zasadí další bolestivou ránu, či se dokonce stanou nepřáteli 
v těžkých chvílích. Volme si své přátele tak, aby se nám stávali požehnáním a pomocí 
v cestě následování. „Věrný přítel je elixír života, najdou ho jen ti, kdo mají bázeň před 
Hospodinem.“ (Srov. Sír 6,6–17)

David Živor (Praha 3)

 středa – 14. října

Jistota víry

Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. A kdyby mi i kůži 
sedřeli, ač zbaven masa, uzřím Boha, já ho uzřím, pro mne tu bude, mé oči ho uvidí, ne 
někdo cizí, mé ledví po tom prahne v mém nitru. (Jób 19,25–27)
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Jóba opustili jeho přátelé. Stali se z nich ti, kdo jej nechápou a jen mu přitěžují v jeho 
utrpení. Je třeba hledat naději a útěchu někde jinde. A stejně jako my i Job ví, u koho 
je pravá naděje a pravé vysvobození z utrpení. Jedině u Hospodina, Boha všemohou-
cího, Boha sestupujícího, Boha zachraňujícího.

V tomto duchu formuluje svá slova, kterými se hlásí k naději. Před chvílí se bez 
rozpaků ostře ohradí proti svým přátelům, kteří mu přišli dávat rady. Nyní zaměří Job 
svou pozornost zpět na všemohoucího Boha, od kterého jediného mu může přijít po-
moc, a proto přechází ve chválu. Chvála Boha je odpovědí naděje, kterou trpící potře-
buje. Nemůže si ji ale nijak přivlastnit, ani si na ni sáhnout. Musí nyní pouze trpělivě 
důvěřovat Hospodinu.

Je to Živý Bůh, kdo má poslední slovo nad mým životem, který není víc než prach. Ať se 
děje cokoli, pořád v něj věřím a doufám. Po tom teď toužím nejvíc ze všeho. V těchto Jobo-
vých slovech slyším předobraz radosti apoštola Pavla, který se uměl radovat navzdory 
utrpení. On také věděl, že radost shůry nám nic na zemi nedokáže vzít.

Když nám životní okolnosti vezmou veškeré jistoty, nám zbude pouze jednodu-
chá volba – chvála Bohu, anebo zoufalství. Jób i Pavel si zvolili Boží chválu, která je 
díky výhni zkoušek, kterými prošli, mnohem opravdovější, hlubší a nadějnější. My se 
k těmto slovům můžeme jen přihlásit – my víme, že náš Vykupitel je živ a že vše, co se 
děje, mu jednou bude ke chvále!

David Živor (Praha 3)

 čtvrtek – 15. října

Elífaz stupňuje svá obvinění vůči Jóbovi

Trestá tě snad za to, že se ho bojíš, za to s tebou vchází v soud? Tvá zloba je velká, tvá 
nepravost nekonečná. (Jób 22,4–5)

Zralost věřícího člověka se projevuje duchovní střízlivostí, schopností rozvážně po-
soudit situaci a okolnosti. „Člověk obdařený Duchem je schopen posoudit všecko, 
ale sám nemůže být nikým správně posouzen.“ (1K 2,15) Není nic horšího, než když 
dochází k rozkolům v církvi Kristově. A to kvůli nesprávnému posuzování a následné-
mu odsuzování. Řeči Jóbových přátel jsou pro nás velikou výstrahou a ponaučením, 
zvlášť tyto věty, které nelítostně zasazují další ránu do jeho utrpení. V úvodu knihy Jób 
Hospodin v rozhovoru se satanem označuje Jóba takto: „Nemá na zemi sobě rovného. Je 
to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého.“ (Jb 1,8) Toto Boží prohlášení 
zaznívá dokonce dvakrát. Elífaz to ovšem neví a ve svých rozhovorech s Jóbem ho vede 
svým způsobem k prohlédnutí a následně ke smíření s Bohem. Ze začátku je to snaha 
přítele. Elífaz povzbuzuje Joba a připomíná mu, jak on sám povzbuzoval a napomínal 
ty, kteří to potřebovali. (Jb 4) Elífaz chce být Jóbovým těšitelem a připomíná mu Boží 
svrchovanost i v trestech: „Věru, blaze člověku, jehož Bůh trestá; kázeň Všemocného ne-
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odmítej. On působí bolest, ale též obváže rány, co rozdrtí, vyléčí svou rukou.“ (5,17–18) Jak 
to, že se přítel a utěšitel postupně stává krutým soudcem, který je schopen odvolávat 
se při tom na milosrdného Boha? Ve své mravní pošetilosti bez lásky a soucitu jsme 
schopni všeho možného, abychom naplnili literu nesprávně pochopenou. Krista kru-
tě odsoudili v Božím jménu ti nejspravedlivější ve vlastních očích. Nedopusťme tedy 
a nedopřejme místa zlému, abychom se z utěšitelů stali násilníky a vrahy svých bratrů, 
neboť i nad nimi bdí strážce Hospodin a vysvobozuje je ze zkoušek v určitý čas. „A tak 
od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek.“ (1K 5,16a)

Vladislav Vovkanič (Praha 3)

 pátek – 16. října

Člověk nemůže odvrátit Boží záměry

On pak zůstává stejný, a kdo ho od toho odvrátí? Po čem jeho duše zatoužila, to vykonal. 
Vždyť vykoná, co mi určil; při něm se najde mnoho tomu podobného. (Jób 23,13–14; ČSP)

Jsme tedy naprogramovaní roboti, kteří nemůžou nic ovlivnit? Určitě ne. Můžeme 
tedy říct, že Bůh nikoho nepředurčil ke spáse? Také ne. Má smysl se snažit, když Bůh 
ví, co bude? Křesťané nejsou fatalisté. Bůh je vševědoucí, ale je nadčasový. My jsme 
v čase. Proti osudovosti vystupuje úžasné záchranné dílo Mesiáše Ježíše. Není doda-
tečnou záplatou Božího plánu. Mesiáš byl součástí Božího plánu a záměru.

Pokud by se Bůh nedal ovlivnit, proč by nás vyzýval k modlitbám? Proč by Ježíš 
říkal podobenství o neodbytné ženě? A tak vnímáme na jedné straně Boží neměnnost 
a Boží svrchovanost (zkrátka jsme hlínou v rukou hrnčíře a jsme různými nádobami 
a Bůh rozhodl předem jakými). Zároveň vnímáme smysluplnost našich proseb a pří-
mluv, našeho činění učedníků Ježíši, našeho umírání hříchům každého dne, naši svo-
bodnou vůli třeba když se rozhodneme neposlechnout Boha.

Stavějme na Božích zaslíbeních. Bůh není antický stoik, který by byl vůči člověku 
netečný. Má smysl se modlit. Přesto potřebujeme vnímat, že Bohem je On.

Erik Poloha (Praha 3)
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 sobota – 17. října

Čisté svědomí je důležitější než nepravdivá obvinění

Trvám na své nevině – té se nepustím, po celý život mám čisté svědomí! (Jób 27,6)

Je až s podivem, kolikrát se zmínka o svědomí v Bibli vyskytuje. Apoštol Pavel napří-
klad píše ve svém listu 	 moteovi: „Ve dne i v noci děkuji Bohu, jemuž sloužím s čistým 
svědomím tak jako naši předkové, když na tebe vzpomínám ve svých modlitbách.“

Pavel zde vyznává, že má čisté svědomí – jako kdyby nás chtěl upozornit, jak je 
svědomí důležité. V jiném dopise píše tato slova: „Cílem našeho vyučování je láska z čis-
tého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry.“ (ČEP) Pavel uvádí 3 cíle, které nás chce 
naučit, a mezi lásku a víru vkládá „dobré svědomí“.

Už při stvoření dal Pán Bůh lidem senzor ukazující na to, co je správné a co je špat-
né v životech, svědomí. Je to dar od Boha, který funguje velice podobně v jakékoliv 
kultuře kdekoliv na světě.

Samozřejmě nemůžeme brát svědomí jako jediné měřítko našeho života. Pán Ježíš 
nikdy neapeloval na svědomí člověka, ale odkazuje na Boží slovo a Otcovu vůli. Nikde 
se přímo nesetkáme s tím, že by svědomí bylo označeno jako „hlas Boží“, ani nezpro-
středkovává Boží vůli v našich životech.

Přesto právě na příkladu apoštola Pavla můžeme vidět, jak důležitou roli hrálo svě-
domí v jeho životě. Čteme o tom například ve Sk 23,1. Pavel stál po vyvedení z vězení 
před veleradou a obhajoval se slovy: „Bratři, v každém ohledu mám čisté svědomí; až 
dodneška jsem se řídil Božími zákony.“ Také Job se při obhajobě svého života odvolá-
vá na své „čisté svědomí“, jak čteme v záhlaví naší úvahy. Přijměme společně výzvu 
apoštola Pavla, který nám říká: Zachovejte si víru a dobré svědomí! Skrze svědomí nás 
naše vlastní myšlenky někdy obviňují, a jindy obhajují. Odsuzuje nás naše svědomí? 
Udělali jsme v životě něco, co není v pořádku a naše svědomí není čisté? Nechme 
Pána Ježíše, aby nás očistil.

Jiří Boháček (Praha 3)

 neděle – 18. října

Pocit, že Bůh neodpovídá na naše volání

Křičím k tobě o pomoc, a neodpovídáš mi. Když jsem se dříve postavil k modlitbě, měl jsi 
pro mě pochopení. (Jób 30,20; ČSP)

V těžké životní situaci nebo v určité životní etapě můžeme mít podobně jako Jób pocit, 
že Bůh nám neodpovídá. Když poslouchám modlitby některých dětí, mám pocit, že 
Bůh je od toho, aby splnil veškerá lidská přání, nebo je neznalý věci a my mu musíme 
vysvětlit, jak to na světě chodí. V životě se učím Bohu předkládat svá přání, ale také 
očekávat Jeho vůli a prosit o zjevení Jeho přání, pokud už v Bibli danou situaci neřešil. 
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Občas mám pocit, že mne Bůh neslyší, ale to je opravdu jen pocit. A víra v Ježíše jako 
Pána a Zachránce nestojí na pocitech. Job své lamentování a debaty o Boží spravedl-
nosti a smyslu utrpení, které na něj Bůh dopustil, končí uznáním Boha. Uznal, že Bůh 
dobře ví, co dělá (Jb 42,1–3), i když my lidé tomu v daném okamžiku nerozumíme. 
Proto přes naše různé pocity uznejme, že Bůh dobře ví, co dělá. Buďme Mu napros-
to odevzdaní, Jemu, ketrý místo nás obětoval svého Syna, abychom mohli mít věčný 
život. Věřme Mu. Pocity nás mohou oklamat, mějme proto pevně zakotvenou víru 
v Mesiáši Ježíši.

„Toto jsem napsal vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný 
život. A to je ta naprostá důvěra, kterou máme k němu, že když bychom o něco žádali podle 
jeho vůle, slyší nás.“ (1J 5,13n)

Erik Poloha (Praha 3)

43. týden

 pondělí – 19. října

Moudrost není dána stářím

Řekl jsem si: Ať promluví léta, ti kteří mají let mnoho, ať s moudrostí seznamují. Avšak je to 
duch člověku daný, dech Všemocného, jenž lidi činí rozumnými. Nejsou vždycky moudří ti, 
kdo mají mnoho let, starci nemusejí vždy rozumět právu. (Jób 32,7–9)

Jóbovi přátelé Elífaz, Bildad a Sófar místo aby potěšili Jóba v jeho zkoušce, ved-
li s ním vášnivý spor, ve kterém se vybarvili jako tvrdí žalobci. Tvrdošíjně se snažili 
Jóba usvědčit z toho, že příčinou jeho ubohého postavení je nějaký hřích, který ať 
vědomě či nevědomě spáchal. Nakonec jim Jób přestal odpovídat, protože to nemělo 
smysl. Nemohli Jóbovi porozumět, mluvil pro ně jinou řečí a jejich moudrost čpěla 
příliš člověčinou, než aby mohli proniknout do tajemství, které vše zahalovalo. Byla 
to moudrost stáří, na kterou byli hrdi. Ukázalo se, že jsou s ní v koncích, nakonec již 
nevěděli kudy kam, a proto museli zmlknout. V průběhu rozhovoru se zvlášť agresiv-
ním Zófarem Jób řekl: „Což jen u kmetů je moudrost a rozumnost pouze v dlouhém věku? 
Moudrost, ta je u Boha, i bohatýrská síla, u něho je rozvaha i rozum.“ (12,12–13) Podob-
ně začíná svůj vstup na scénu čtvrtý účastník těchto rozhovorů – dosud nezmíněný 
a nezúčastněný Elíhú Búzský. Jako nejmladší ze všech se dlouho ostýchal promluvit 
vzhledem ke svému mládí. Nakonec to však už nemohl vydržet, jeho nitro bylo jako 
kvasící víno, které už už roztrhne nádobu. Slova, která měl na srdci, musela ven. Nej-
prve ostře odmítl všechno, co bylo druhými řečeno. I Jóba napomenul za jeho „mno-
homluvnost“ a pak se ve 4 řečech (kap. 32–36) pokusil vysvětlit a obhájit Boží spra-
vedlnost a nesrovnatelnost člověka s Bohem a ukázal, jak nemoudře jednají ti, kteří 
se s ním chtějí měřit. Boží divy přece nikdo nepochopí, před Bohem je možno jenom 
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zmlknout. Těmito slovy ukázal Bildad Jóbovi cestu a připravil jej k tomu, co mu chtěl 
říci Bůh sám. Nemluvil jen sám ze sebe, ale zřejmě mu to bylo dáno Božím Duchem. 
Ač mladíček, Bůh si jej mohl použít, protože nebyl tak jako ti moudří kmeti jen plný 
sám sebe, své moudrosti, ale byl otevřený Duchu Boží moudrosti. „Je psáno: Zahubím 
moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu. (Iz 29,14) … má řeč a mé kázání se 
neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí, aby se 
tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží.“ (1K 1,19, 2,4–5) 

Jan Vychopeň (Vsetín) 

 úterý – 20. října

Člověk ve své omezenosti nesmí obviňovat Boha

Hle, odpovídám ti: Zde nejsi v právu, neboť Bůh je větší než člověk. Proč s ním vedeš spor? 
Že svými slovy neodpovídá? (Jób 33,12–13)

Kdy má člověk blízko k obviňování Boha? Když trpí – ať duševně, fyzicky, hmotně… 
Jak na utrpení odpovídá Bible? Žalmy dobře vystihují lidský život s jeho radostmi 
i s utrpením:

„Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine…“ (Ž 130,1) A v Novém zákoně vidíme, že 
utrpení provází i první křesťany; prvotní církev zakoušela pronásledování i hlad, Pavel 
trpěl jakousi nemocí, trpěl od Židů či ve vězení a svým věrným do Smyrny nechává 
Pán napsat tato slova, jako by tam bylo několik Jóbů: „Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, 
ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou, a budete mít soužení po 
deset dní. Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života.“ (Zj 2,10) Jób byl boha-
bojný. Satanovi sloužilo jako záminka k jeho napadení to, že Jób žil podle rovnice: žít 
v Boží bázni = mít se dobře. Job po tragédii, která zasáhla jeho rodinu a majetek, do-
kázal přijmout od Boha i to zlé. Ale když utrpení neustávalo, přicházela znovu otázka 
po příčině a smyslu jeho utrpení.

My vyznáváme, že Bůh má s námi smýšlení o pokoji, ne o trápení. Ale co když 
člověk trpí a v utrpení umírá? Jób trpěl tak, že si přál zemřít, přál si nenarodit se… 
dokonce nechce už ani žít věčně. Přesto se drží svého kréda: zůstat za všech okolností 
bezúhonný. „Ale dokud budu dýchat, dokud Boží dech bude v mých chřípích, mé rty nevy-
sloví podlost a můj jazyk nebude hovořit lstivě.“ (Jb 27,3–4) Uložil si v srdci jedno jediné, 
zachovat věrnost. Ve svém trápení se Jób cítil Bohem zapomenut, opuštěn a zavržen. 
Není divu, že měl mnoho otázek, které snad zněly až příliš troufale, Bůh však Jóbovi 
rozuměl a ocenil jeho oddanost až na smrt. Při četbě Jóba hledáme, co je v jeho řeči 
a řečech jeho přátel správné, a co ne. A je to těžké rozhodování. Hledáme pro Jóba 
odpověď stejně jako jeho přátelé, a nenacházíme žádnou jednoduchou odpověď. Ale 
vidíme, že Jób se odpovědi dočkal, že si ji vyzápasil. Ač raněn jako Jákob – ba mno-
hem víc – poset ranami – jeho duše nalezla pokoj, nasytila se milostí Boží. Jób se 
dočkal přímé Boží odpovědi – to bylo to hojivé a vysvobozující a my přihlížející jen 
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vidíme rozhovor Boha s Jóbem a čteme zápis toho rozhovoru. Co nevidíme, je to, co 
Jób cítil: vždyť on se octl v proudu světla, lásky, milosti a moci Boží. Bez Boha jsme bez 
naděje na světě. Jen s Bohem máme naději. Jób se této naděje nikdy nevzdal a byl za 
to odměněn. 

Josef Vémola (Vsetín, stanice Valašské Meziříčí)

 středa – 21. Října

Lidská spravedlnost je nesrovnatelná se spravedlností Boží

Na to navázal Elíhú slovy: „Myslíš si, že je to podle práva říkat: ‚Moje spravedlnost 
převyšuje Boží?‘ “ (Jób 35,1–2) 

To je ta naše povaha – rys Adamův – jako Bůh znát dobré a zlé. 
Jsem silný, chodím po Božích cestách a On se přece musí zastavit, aby mi poklepal 

na rameno a řekl: „Jsi fakt dobrý.“ Ale co když je to jinak – není spravedlivý ani jeden 
a naše spravedlnost je před Bohem jako roucho ohyzdné. Oko za oko, zub za zub. 
Ano, dokážeme být okem slepému, když chceme, ale člověka nad propastí nepostaví-
me ani ke svému psovi. (Jb 30, 1)

Jaké máme pocity, když vidíme sexuální menšiny v objetí na ulici či soud s matkou, 
která své novorozené dítě nechala v igelitce pod stromem? Máme tendenci srovnávat 
– sebe s druhými jako Jób. Ale Bůh má moc pozvednout z kalu ubožáka i pachatele 
odporných činů a nás nechat stát stranou se slovy na rtech: „Ó Bože, děkuji 	 , že ne-
jsem jako oni“. Umím být milosrdný, laskavý a štědrý – jen si musím vybrat vůči komu 
a kdy. I nemocné navštívím, když najdu chvilku času. Hledám odpověď trpícímu a za-
pomínám, že to nejlepší je sednout do prachu, plakat s plačícím a mlčet s mlčícím. 
Proč bys musel na všechno znát odpověď? Mnohá slova, i dobře míněná, nebývají bez 
příměsi lidských soudů.

Je Bůh povinen odměňovat nás podle našich skutků? Vždyť od nás vzdaluje naše 
nevěrnosti jako východ od západu a každý náš dobrý čin je jen Jeho prodlouženou 
rukou. Jak pomůžeš Bohu svou spravedlností a jak mu ublížíš svou svévolí?

Jako Adam stojíme pod stromem a padá před nás ovoce poznání dobrého a zlého 
a jako Kain jsme schopni závisti. Snad nebudeš, Bože, žehnat tomuto člověku víc nežli 
mně, když já 	  všechno obětuji! Denár za den tě může pálit v dlani při pohledu na 
člověka, který ti včera ublížil a dnes jásá radostí nad Boží milostí.

Spravedlnost Boží nedohlédneš a ani se 	  nepodaří ji vysvětlit. Zahoď svůj metr, 
odlož své váhy a raduj se z každého dne, kdy ti Bůh dopřává nepadnout, ale přibli-
žovat se podobě Jeho Syna a Jeho spravedlnosti. Jen tato proměna přinese kousek 
protrženého nebe nad tvou hlavou.

Irena Vémolová (Vsetín, stanice Valašské Meziříčí)
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 čtvrtek – 22. října

Bůh převyšuje lidské poznání 

Hle, Bůh je vyvýšený, nad naše poznání, počet jeho let je nevyzpytatelný. (Jób 36,26) 

Závěr Elíhúovy řeči (Jb 36,22–37,24) zjevuje Boží vyvýšenost poukazem na přírodní 
úkazy, jako je déšť, blesky, oblaka či vítr. Dnes již známe fyzikální podstatu většiny 
těchto jevů, přesto zde zůstává nepřekonatelná a tajuplná bariéra nevyzpytatelnosti 
počasí. Stěží jsme v současnosti schopni počasí předpovídat na čtyři dny dopředu 
a dnes už víme, že dlouhodobá a přitom přesná předpověď je technicky a dokonce 
i fyzikálně nemožná. A tak, díky Pánu, nám zůstává na zemi stále něco, co nejsme 
schopni obsáhnout. 

V současnosti už asi málokdo považuje blesk za Božího posla a hrom za Jeho hlas. 
Když se však vcítíme do myšlení starověkého člověka, dokážeme si představit úžas 
i strach, který tyto jevy v lidech musely vyvolávat. Při pohledu na černou oblohu plnou 
blesků pak člověk musel uznat Boží autoritu a velikost, protože si proti nim připadal 
naprosto maličký a bezbranný – a připadá si dodnes, i když v blescích vidí elektrické 
výboje. I tak lze ale v bouřích spatřovat Boží velikost – On je tím, kdo stvořil fyzikální 
zákony a Zemi takovou, že se na ní mohou projevovat přírodní jevy v nevyslovitelné 
složitosti. Po obloze plují miliony mraků, každý je jiný a neustále se mění. Nikdy dva-
krát nepohlédneme na tutéž oblohu. A tak to, že se oblaka i tvář Země stále mění, je 
vlastně neustálým pokračováním stvoření. Kdo z nás by dokázal vymyslet něco tak 
fascinujícího?

Tomáš Vémola (Vsetín, stanice Valašské Meziříčí)

 pátek – 23. října

Otázky, na které člověk nemá odpověď 

Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného o tom. Víš, kdo stanovil 
její rozměry, kdo nad ní natáhl měřicí šňůru? (Jób 38,4–5)

V 38. kapitole knihy Jób promlouvá sám Bůh. Svou moudrost zjevuje především skrze 
své stvoření, což ukazuje na moudrost a správnost Elíhúových řečí, které předcházely 
v kapitolách 32–37. 

Jób a jeho prostřednictvím vlastně každý člověk je zde ve své omezenosti konfron-
tován s Boží neomezeností. Před Bohem můžeme zůstat s ústy otevřenými úžasem či 
zavřenými pokorou, každopádně jen mlčky. Co bychom mu mohli vysvětlit? On stvo-
řil vše, On stvořil i nás. Na počátek světa se nikdo z nás nepodíval, a tak nelze Bohu 
nic vysvětlovat. Můžeme pozorovat Vesmír, ale co z toho budeme moct vysvětlovat 
Tomu, který Vesmír stvořil? Jsme jen součástí velkolepého díla, náš pohled je ome-
zen, a tak můžeme jen podlehnout iluzi, že všemu rozumíme nebo časem rozumět 
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budeme. Naše iluze je podobná představě hliněné nádoby, která by chtěla pochopit, 
proč má takový nebo onaký tvar a jak funguje hrnčířský kruh. 

Všichni uznáme, že takový hrnek nemůže nic pochopit, protože nemá čím. My sice 
něco v hlavách máme, ale jaký je rozdíl mezi námi a hlínou, takový je rozdíl mezi Bo-
hem a námi. On se nás snadno zeptá na něco, na co zná odpověď jen On sám. My jeho 
těžko. A tak vidíme, že je lépe spoléhat se v životě na Jeho moudrost a Jeho přikázání 
než podlehnout iluzi, že víme všechno nejlíp.

Tomáš Vémola (Vsetín, stanice Valašské Meziříčí)

 sobota – 24. října

Osobní zkušenost s Bohem dává pravé poznání

Jób na to Hospodinu odpověděl: „Uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není 
neproveditelný. Kdo smí nerozvážně zatemňovat úradek Boží? Ano, hlásal jsem, čemu 
jsem nerozuměl. Jsou to věci pro mě příliš divuplné, které neznám. Rač mě vyslyšet a nech 
mě mluvit; budu se tě ptát a poučíš mě. Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě 
spatřil vlastním okem. Proto odvolávám a lituji všeho v prachu a popelu.“ (Jób 42,1–6)

 Závěr knihy Jób zasazuje Jóbovo životní drama zápasu o vztah člověka a Boha do 
zásadního kontextu. Jóbovo utrpení, jakkoliv se zdá být hlavním tématem této knihy, 
je k tomu jen odrazovým můstkem. To, co zaznívalo v náznaku, vyslovuje teď auten-
ticky, za sebe Ten Jediný, který to může říci. Bůh svým oslovením Jóba „Nuže, opásej si 
bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě“ a následnou otázkou „Kde jsi byl, když jsem 
zakládal zemi?“ vede Jóba na počátek stvoření. Tam je klíč, odpověď na všechny Jóbo-
vy otázky po spravedlnosti. Nejde jen o prohlížení nepostižitelného příběhu stvoření. 
Ožívá celý Adamův příběh. Odkazuje k jeho hříchu a pádu. „Kde jsi, Adame?“ O tento 
příběh tu jde, kniha Jób je ho plná od začátku do konce. Co víc může připomínat chvíle 
v zahradě Eden a následné události než kniha Jób? Opakují se stejní aktéři, satanovo 
zpochybňování dobrého Božího záměru, pokoušení Jóba, téma dobrého a zlého i prá-
va posoudit, zvolit si, rozhodnout co je pro mne dobré a co už ne… V tomto kontextu 
může být Jóbovo utrpení vnímáno jako manifestace následků jednání člověka zroze-
ného z ženy, odloučeného od Boha. Jób trpí tím více, čím více po Bohu touží. Možná 
právě ve svých zápasech nebo spíše ve své bezmoci v těžkých chvílích se dotýkáme 
nejvlastnější podstaty našeho vztahu k Bohu, naší nicoty a naší bytostné potřeby být 
s Bohem. Možná to jsou tyto věci, které nám připomínají, že také náš příběh je příbě-
hem Adamovým. Častá otázka – proč trpí spravedlivý? – se v tomto světle ukazuje 
jako otázka jen na půl cesty. Možná proto jsou těžké životní situace pro někoho pří-
ležitostí k přiblížení se k Bohu a pro jiného jsou na cestě k Bohu nepřekonatelnou 
překážkou . Jób – podobně jako Adam – prohlédá a vidí svou nahotu, svou nicotu. 
Prohlédá a uvědomuje si, že je jen prach ze země, beze zbytku závislý na Boží milosti. 
Poznává podobně jako Izaiáš: „Jako nečistí jsme byli všichni, všechna naše spravedlnost 
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jako poskvrněný šat.“ (Iz 64,5) Už nemá otázky. Jedinou skutečnou odpovědí i na naše 
otázky je setkání s Bohem. Pane, otevři mé oči, ať (Tě) vidím! Ukaž se i jiným, jako ses 
ukázal třeba Saulovi před Damaškem…

Petr Mrázek (Vsetín)

 neděle – 25. října

Změna Jóbova údělu

Hospodin také změnil Jóbův úděl, poté co se modlil za své přátele, a dal mu všeho 
dvojnásob, než míval. (Jób 42, 10) 

Když se Job modlil za své přátele, Hospodin mu navrátil vše, co ztratil, a dal Jobovi dvakrát 
více, než co měl dřív. (Jób 42, 10; B21)

Jóbovo drama končí. Bůh je končí. Jób není satanovou hračkou. Bůh „svého“ Jóba 
neopustil a nevzdal se jej ani tehdy, když jej vydal napospas svému nepříteli. Kniha 
Jób má jistě bezpočet rovin a vyvolává v nás řadu otázek. Někdy přicházejí do našeho 
života těžké věci, jsme bezradní, plní úzkosti, prohráváme, naše modlitby zůstávají 
nevyslyšeny. Náš život stejně jako život Jóbův je prostorem, kde se může uskutečňo-
vat Boží vláda a manifestovat Jeho velikost a sláva. S tím se snadno souhlasí. Méně 
ochotně přijímáme fakt, že to není automatické a že to nemusí být snadné. Líbilo by 
se nám možná být „hrdiny víry“, ale neumíme si představit, že by se nás to mělo nějak 
zásadněji dotknout. Přitom smyslu, významu a ceny nabývá jen to, co je prozkouše-
no. Ochranný oděv hasiče potvrzuje svou cenu teprve v žáru ohně, na přehlídkovém 
molu bude působit bizarně. Hliněné nádoby nebo cihly musí pobýt v rozpálené peci 
dostatečně dlouho, aby se naplnil záměr, ke kterému byly určeny. Když se Boží záměr 
naplnil, naplnil se i Jóbův čas. Závěrečná zástupná oběť za přátele, ke které jej Bůh 
zplnomocňuje, otevírá novou etapu Jóbova života. Jóbův zápas nese ovoce. Má-li být 
náš život prostorem pro uskutečnění Božích záměrů, pak počítejme s tím, že bude 
divadlem andělům i světu. Možná, až „příště“ přijde satan před Hospodina, uslyší: 
„Viděls mého služebníka Jóba a jeho tři přátele?“ A satan zavrčí, odplivne si a práskne 
dveřmi…

Zcela jistě ale platí slova Izaiáše: Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby 
položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli 
Hospodinovu. Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se tím, co zakusil. „Můj spravedlivý 
služebník získá spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme. Proto mu dám po-
díl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten 
mezi nevěrníky.“ On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných. (Iz 53,10–12)

Protože Jóbův příběh spásy nás odkazuje k příběhu Kristovu, do kterého jsme 
všichni voláni.

Petr Mrázek (Vsetín)
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44. týden

 pondělí – 26. října

Bez Boží bázně je poznání bezcenné

Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci. 
(Přísloví 1,7)

Boží slovo nás učí, že i kdybychom obsáhli veškeré lidské vědění, ale nepoznali toho, 
který vše stvořil a uspořádal, náš život by byl marný a zbytečný. 

Sám apoštol Pavel prošel ve vlastním životě podobnou zkušeností. Ve své době 
obdržel to nejlepší vzdělání, znal dokonale židovský Zákon a jeho poznání a znalosti 
jistě byly obdivuhodné. Bez sklonění před Stvořitelem se však ve skutečnosti stavěl 
proti Němu. Své znalosti a své poznání používal a nasazoval v boji proti Tomu, který 
ho tak miloval. Až na cestě do Damašku došlo k jeho životnímu zastavení – a v tu 
chvíli do Pavlova života vstoupila Boží bázeň. V plné nahotě je odhalena jeho pýcha, 
setkává se s Pánem Ježíšem a sklání se před Ním v hluboké bázni.

Často jsme pyšní na to, čeho jsme dosáhli. Jsme hrdí na své schopnosti, dovednosti 
nebo na své vzdělání. Všechno je však marné a zbytečné, pokud se neskloníme před 
Stvořitelem nebe a země. 

I ty dnes můžeš volit, zda svá rozhodování a přemýšlení necháš ovlivňovat Du-
chem Božím, nebo zda budeš spoléhat pouze na svou rozumnost. Naše prvopláno-
vá řešení se na první pohled mohou zdát logická a správná; když je ovšem v klidu 
a pokorně poměříme před Božím obličejem, poznáme, že to nemusí být nejspráv-
nější cesta. 

Přeji nám v dnešním dni moudrá a pokorná rozhodnutí v Boží bázni.

Robert Krejčí (Litoměřice)

 úterý – 27. října

Nenech se svést lákáním ke hříchu

Můj synu, kdyby tě lákali hříšníci, Nepřivoluj! Oni však strojí ty vražedné úklady proti 
sobě, číhají na vlastní duši. (Přísloví 1,10–18)

Proč je hřích tak nebezpečný? Důvodem je skutečnost, že hřích nám nabízí cosi láka-
vého, z čeho se nám zdá, že budeme mít užitek. 

Hřích k nám přichází krásně zabalený do nádherného pozlátka jako z nějaké bon-
boniéry a láká nás k tomu, abychom ho rozbalili a snědli. Na první pohled člověk 
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ani nemusí poznat, že by se mohlo jednat o nějakou špatnost. Pokud se nemáme 
ke hříchu nechat zlákat, je potřeba rozpoznat, že se jedná o bonbon, na který si musí-
me dát pozor. Ale jak na to, když je tak krásně zabalený a na první pohled nelze určit, 
že by mohlo jít o hřích? Mám snad ten bonbon rozbalit a ochutnat, abych poznal, 
jakou má chuť? 

Problém je v tom, že ten, kdo tyto bonbony nabízí, je Boží nepřítel. Ten nikdy ne-
řekne na rovinu, že pokušení zpočátku sladké po chvíli zhořkne a nakonec ještě ublí-
ží. Odpovědí na tyto otázky je Bible, která nám ukazuje na některé životní situace, 
které mají podobu sladkého, ale jedovatého bonbonu. 

Například Přísloví 5,1–4 mluví o cizí ženě, která má v puse med, ale potom je hoř-
ká jako pelyněk. To je první z mnoha rad, kterou dává Bible, abychom mohli rozeznat, 
co je a co není správné. V další kapitole téže knihy je poučení pro lenochy. Zpočátku 
je lenochům vše příjemné, trochu spánku přeci neuškodí… a jak to končí? Chudobou, 
která je velmi hořká. V prvním žalmu je blahoslaven člověk, který nesedává s posmě-
vači. Protože ten, kdo si s nimi rád posedí, si ze začátku užije mnoho legrace – mnoh-
dy na úkor druhých lidí. Teprve později zůstává člověk osamocen a sám se stává před-
mětem posměchu. 

Všimni si, že tyto příběhy se vždy obracejí proti těm, kteří se – možná z nevědo-
mosti – rozhodli bonbon rozbalit a ochutnat. Kéž je Bible každému z nás oporou 
i světlem v době, kdy se hřích snaží nás zlákat ke špatnostem. 

Vladimír Kasal (Litoměřice)

 středa – 28. října

Co zaseješ, to také sklidíš

Prostoduché zavraždí jejich odmítavost, hlupáky zahubí jejich netečnost. Ale kdo mě 
poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého. 
(Přísloví 1,32–33)

Včera jsme mluvili o nebezpečí lákavosti hříchu a dnes se budeme zabývat úrodou. 
Co člověk zaseje, to také sklidí. Pokud člověk odmítá nabídku Boží milosti, dříve nebo 
později sklidí to, co zasel – to znamená odmítnutí Božího plánu. 

Zrádnost hříchu je v tom, že dlouhou dobu není vidět, co z něho vyroste. Semínko 
klíčí a roste dole v hloubce, a zatím nic neproniklo z půdy na povrch. Může se stát, že 
si člověk začne myslet, že se nic neděje. Dál si poklidně žije, podniká a docela se mu 
daří. Ani si nevšimne, že se Božímu nepříteli podařilo zasít do lidského srdce předsta-
vu, že Bůh asi není nebo nevidí, co kdo na této zemi provádí. A jeho srdce dál tíhne 
k dalším a dalším nepravostem. 

Toto nebezpečí nečíhá jen na lidi, kteří Boha neznají, ale i na věřící, kteří přija-
li plán Boží milosti. Snahou nepřítele je totiž rozsévat plevel v srdcích Božího lidu. 
Když budeme podléhat hříšným svodům, v našich srdcích začne po nějaké době 
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vyrůstat plevel, který bude dusit Boží slovo a udusí veškeré požehnání. Mám ale 
pro nás dobrou zprávu. Ďábel, ten dávný nepřítel Boha i nás lidí, není větší než 
Bůh. Pán Ježíš jako rozsévač zasévá dobré semeno a je jasné, co má v životě člověka 
vyrůst. 

Pokud se rozhodneš pro poslušnost Božího slova, Pán Bůh dá ve tvém srdci vyrůst 
stromu bezpečí, kde se ukryješ nejen ty, ale i druzí kolem tebe. Možná si říkáš: „A kdy 
to vyroste?“ Podobně jako rolník, který čeká na úrodu země, potřebuješ trpělivost, 
než ve tvém srdci vyroste to, co do něho Pán Bůh zasadil. Během té doby budeš čelit 
nejednomu lákavému svodu k hříchu, ale s každým vítězstvím nad svou žádostivostí 
budeš blíž k naplnění toho, co Pán Ježíš koná. 

Kéž nám Pán Bůh žehná v boji s každodenním pokušením. Vždyť to, co zaséváš, 
budeš také sklízet. 

Vladimír Kasal (Litoměřice)

 čtvrtek – 29. října

Pravá moudrost je od Hospodina

Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst. (Přísloví 2,6)

Lidé vždycky toužili poznat a vědět. Zároveň se každý chce o své znalosti podělit – 
buď se jimi pochlubit, nebo na nich vydělat. Svědčí o tom mimo jiné záplava vědo-
mostních soutěží, od „AZ kvízu“ přes „Taxi“ a „Nejchytřejšího Čecha“ až po „Chcete 
být milionářem“. Žasnu nad tím, co všechno lidé vědí. A říkám si: je snad tohle moud-
rost – co nejvíc vědět? 

Dnes je neuvěřitelně snadné získat informace o čemkoli. Miliony stran knih a me-
gabajty informací jsou doslova a do písmene na dosah ruky – přesněji řečeno, na „do-
sah prstu“. Stačí pár kliknutí na klávesnici mobilního telefonu, a mohu číst některý ze 
světových deníků, sledovat televizní zpravodajství z celého světa nebo mluvit s člo-
věkem v Austrálii tak zřetelně, jako by stál vedle mě. Ještě před dvaceti lety si nikdo 
neuměl představit, že stačí vyťukat pár písmen na displeji mobilu a člověk bude mít 
přístup do světových knihoven, muzeí a k vědeckým časopisům všech myslitelných 
oborů. A nyní pointa: jak tyto úžasné možnosti získat vědění a poznání díky internetu 
lidé využívají? Posílají přátelům vtipy … obrázky, jak se opalují u moře … nebo fotky 
talíře s jídlem, které měli k obědu.

Písmo nás učí, že i když je možno nashromáždit obrovská kvanta poznání a vědě-
ní, tyto informace ještě neobsahují skutečnou moudrost. Král Šalomoun konstatuje: 
„Nenasytí se oko viděním, nenaplní se ucho slyšením.“ (Kaz 1,8) Podstata moudrosti totiž 
nespočívá ve množství informací, ale v rozeznání toho, co je podstatné, co je důležité, 
na čem záleží. Proto biblická moudrost není primárně spojena s činností našeho rozu-
mu, ale sídlí „v srdci“ a je darem od Boha. 

Dobrá zpráva je, že toužíš-li získat moudrost, nejsi odkázán na pasivní očekává-
ní, ale sám můžeš aktivně přispět, abys tento dar od Boha obdržel. Jak? Když budeš 
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Hospodina ctít, vážit si Ho a poslouchat Jej: „Počátek moudrosti je bát se Hospodina.“ 
(Ž 111,10) 

Jaroslav Pleva (Litoměřice)

 pátek – 30. října

Návod k životu

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech 
svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. (Přísloví 3,5–6)

Při koupi každé věci dostanete návod k použití. Je to samozřejmé u složitých zařízení, 
jako pračka nebo mobilní telefon, ale dokonce i když si koupíte obyčejné boty, dosta-
nete k nim návod, jak se o ně starat. Jen k životu nedostane malý človíček v porodnici 
žádný návod. 

V plné míře však platí, že kdo hledá, najde. Stručný a jasný „návod k životu“ – tedy 
proč by člověk měl spoléhat na Boha – je v Přísloví 3,5–10. Je tu srozumitelně řečeno, 
jaký život od nás Bůh očekává a také co my můžeme očekávat od Něho. 

Důvěřovat Hospodinu znamená: spoléhat na Něj a řídit se Jeho radami, mít jeho 
Slovo ve vážnosti a úctě. Nespoléhat na vlastní rozumnost znamená nemyslet si, že mám 
lepší odhad situace a postřeh než On. Celým srdcem znamená vědomě i podvědomě, 
naprosto a úplně.

To nás samozřejmě nenavádí k zavržení rozumu ani k podceňování logického 
myšlení. Rozum je Božím darem a požehnáním. Vtip této rady je jinde: Tvůj rozum 
nesmí být poslední autoritou. Ať jsi jakkoli vzdělaný a znalý, nejsi neomylný. Tvé vlast-
ní porozumění situaci může být dobré – ale také se můžeš mýlit. Naše rozumnost, náš 
názor nás také může ošklivě zklamat. Proto rada: důvěřuj Hospodinu. 

Jak se konkrétně projevuje, když člověk Pánu důvěřuje? Jednoduše: ve všem, co 
dělá, Boha hledá. Poznávej ho na všech svých cestách… Při všem, co děláš, se stále ptej 
na Boží vůli. 

Odměna takového jednání je vedení: „On sám napřímí tvé stezky.“ Nebudeš bloudit, 
nebudeš tápat, nebudeš klopýtat. Tvoje cesta bude přímá. Bůh tvé stezky učiní prů-
chodnými, povede tvé kroky a bude napřimovat a urovnávat tvé cesty. 

Netápeme a nebloudíme často zbytečně jen proto, že nedůvěřujeme Bohu? Není 
naše životní cesta nerovná a plná zajížděk jen proto, že se neptáme Boha na jeho mí-
nění a spoléháme na svoji vlastní moudrost?

Jaroslav Pleva (Litoměřice)



 sobota – 31. října

Návod k životu II 

Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody! Bohatě se naplní tvé sýpky, 
moštem budou přetékat tvé kádě. (Přísloví 3,9–10)

Když je řeč o důvěřování Bohu, vztah k majetku nelze vynechat. Pokud Boha sku-
tečně bereš vážně, nestačí proklamace a vyznání. Musí se to projevit i v praktickém 
životě, proto: „Cti Hospodina ze svého majetku.“ 

Kdo dává dary, prokazuje obdarovanému úctu a vážnost. Bůh od nás ovšem nic 
nepotřebuje, stejně všechno přichází od něho a patří jemu. A přece si přeje, abychom 
svoji úctu prakticky vyjadřovali dáváním. Prvotiny byly první – nejkvalitnější – plody 
a první sklizeň. Desátek byla desetina z úrody a dobytka, která se odváděla do chrámu. 
Kromě toho se příležitostně konaly sbírky a dávaly dary. V době Staré smlouvy byly 
tyto příspěvky využity na potřeby chrámu, dnes dáváme pro potřeby Božího díla, na 
provoz sboru a další službu. 

Pro křesťana je přispívání na Boží dílo samozřejmostí, je výrazem úcty a vděčnosti 
Bohu. Pod Novou smlouvou nejsme vázáni žádným procentem, a tak desetina příjmů 
není zákonem, ale spíše vodítkem a ukazatelem. Apoštol Pavel jako důležité pravidlo 
dávání stanovuje, že máme dávat hojně a radostně. Desátky nejsou otázkou fi nancí, 
ale víry a důvěry Bohu. 

Následkem štědrosti – to znamená života otevřeného k dávání – není úbytek ma-
jetku, ale paradoxně hojnost: „Bohatě se naplní tvé sýpky, moštem budou přetékat tvé 
kádě.“ Kdo radostně dá Bohu k dispozici svůj život a otevře mu nejen své srdce, ale 
i peněženku, nejenže se nemusí bát nouze, ale Bůh mu zaslibuje více než dostatek. 
Dostatek znamená mít, co potřebuji, ale hojnost je nad mou potřebu. Těm, kdo ho 
opravdově ctí, dává Bůh více, než potřebují.

Nepramení naše duchovní a materiální chudoba z toho, že nejsme ochotni Bohu 
otevřít celý svůj život a ctíme jej pouze slovy, ale nikoli ze svého majetku? 

Jaroslav Pleva (Litoměřice)

 neděle – 1. listopadu

Život podle Božího vzoru

Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat. Neříkej svému 
bližnímu: „Jdi a přijď zase a dám ti to zítra“, když to máš s sebou. (Přísloví 3,27–28)

Štědrost a dávání je životním stylem křesťana. Ne že by to byla naše lidská přiroze-
nost. Náš úhel pohledu je přesně opačný – sobecký. Ze své přirozené podstaty máme 
tendenci schraňovat, šetřit, nedělit se s nikým, snad kromě své rodiny. Máme vnitřní 
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potřebu se zabezpečit, abychom přežili – nashromáždit, abychom měli dost v čase 
nouze. To je naše lidsky přirozená podstata a sklon.

Bůh je jiný. Jeho podstatou je marnotratná hojnost a rozdávající milost. Přesvěd-
čuje nás o tom pohled do přírody, která je autorským dílem ilustrujícím Jeho povahu. 
Stvoření není jen účelově pragmaticky strohé, ale svou velkolepou nádherou rozma-
nitosti a pestrosti oslavuje Tvůrce.

V konečném důsledku pak Bůh prokazuje svou štědrost odpuštěním. Sklonil se 
k lidem neposlušným a svévolným v jejich hříchu a nabízí nám záchranu zdarma. To 
je milost: možnost získat odpuštění bez námahy a klopotného úsilí, pouhým přitaká-
ním víry, vyznáním hříchů a přijetím Božího nezměrného daru. Taková je nekonečná 
Boží štědrost.

Jsme-li zachránění Boží svatí lidé, odráží se na nás odlesk jeho slávy a svatosti. 
Jsme jako On a Bůh chce, aby Jeho vlastnosti na nás byly vidět. Chce, aby v našem ži-
votě rostly a zrály jako dobré ovoce, kterým je „láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, 
dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání“. (Ga 5,22)

Jako Bůh se ve své štědrosti a milosrdenství sklonil k nám, podobně i my při setká-
ní s potřebnými lidmi projevujeme Boží charakter, když bližním podle svých možnos-
tí pomáháme. Neznamená to vždycky dát jim to, co chtějí, ale znamená to věnovat jim 
pozornost TEĎ. Neodkládej dobročinnost a milosrdenství na zítřek, pokud je můžeš 
projevit dnes.

Jaroslav Pleva (Litoměřice)

45. týden

 pondělí – 2. listopadu

Zlo i dobro začíná v srdci 

Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. (Přísloví 4,23)

Ještě za tmy jsem šel do práce. Cesta vede přes železniční přejezd. Těsně před přejez-
dem se ze tmy vyloupl černý stín, kočka. Měla namířeno stejným směrem. Poučil jsem 
ji, ať počká, že přijíždí vlak, a že pohled na zvíře, které se střetlo s dopravním prostřed-
kem, mi nedělá dobře. Blýskla se po mně pohledem, přešla na druhou stranu a zmize-
la. Za to, co jsem za ní vykřikoval, by se nemusel stydět ani otrlý fotbalový fanoušek.

Pak jsem vykročil. Stále ještě blikající červená zlověstně osvětlovala okolí. Za chvíli 
se za mými zády přehnal vlak.

Řekněte, nechoval jsem se jako hlupák? Jako někdo, kdo v pokladu svého srdce 
otevřel tu nesprávnou přihrádku?

Naše srdce typu B (biblické na rozdíl od anatomického) i s tím, čeho je nosite-
lem a co produkuje, je dost složité a určitě velmi důležité. A přísloví požaduje: střez 
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a chraň ho. Asi ví proč. Mohlo by ztvrdnout jako kámen, znečistit se, převrátit se vzhů-
ru nohama, onemocnět, nevěřit, být naplněné zlem a kdo ví co ještě.

Myslíte, že se takové střežení a ochrana dá zvládnout z vlastních sil? Dobrá vůle by 
nikdy chybět neměla, ale doporučuji nejlepší a nejúčinnější střežení a ochranu, kte-
rou apoštol Pavel zahrnul do modlitby za sbor v Efezu: „Proto klekám na kolena před 
Otcem… a prosím, … aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích.“ (Ef 3,14–17) 

Co myslíte, neměl bych se té kočce, když ji někdy potkám, omluvit?

Jan Jariabka (Ostrava)

 úterý – 3. listopadu

Svůdnost cizí ženy 

Ze rtů cizí ženy sice kape med a její jazyk je hladší než olej, nakonec je však hořká jako 
pelyněk, ostrá jak dvojsečný meč. (Přísloví 5,3–4)

5. kapitola Přísloví je šablona neobyčejného dramatu. Mohlo by se jmenovat Cizí žena. 
Hlavním tématem je nevěra a odcizení, jeden z našich největších zločinů. Nevěra mezi 
manželi a mezi lidmi vůbec a nevěra a odcizení vůči Pánu Bohu. Postavy: Otec a sou-
časně učitel, vychovatel a vypravěč, cizí žena, syn a současně manžel, ale i svévolník. 
Další postavou je tajemný ukrutník, hromadnou rolí je shromáždění, a konečně man-
želka a Hospodin. Hospodin je jediná skutečná a neměnná postava. V tomto dramatu 
je znalcem lidských cest a stopařem. 

Herci, kteří hrají postavy, se sami nabízejí, a když jsou všechny role obsazené, pře-
stane být drama jen představením a splyne s životem. Šablona zůstává, mění se lidé, 
kteří oblékají kostýmy jednotlivých postav. Už stovky let. To je jedna zvláštnost.

Neobyčejnost dramatu je také v tom, že má dvě možná ukončení. První je v náručí 
milované a milující manželky, manžela a se stejným emočně duchovním nábojem v ru-
kou milujícího a milovaného Hospodina a snad i v péči shromáždění, církve, sboru, 
rodiny. To druhé ukončení je v náručí cizí ženy s nevěrou, která je cestou do pekel.

Lidé hrající v tom prastarém a stále aktuálním dramatu nejsou loutky, i když se tak 
někdy chovají. Mají vůli a odpovídají za svá rozhodnutí a činy.

Novozákonní doba šablonu dramatu příliš nezměnila. Jen odpovědnost se posu-
nula dle slov Pána Ježíše od činů k myšlení. A k postavě syna přidala novou možnost: 
kající marnotratný syn.

Jak se zdá, Přísloví není nudnou knihou pouček.

Jan Jariabka (Ostrava)
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 středa – 4. listopadu

Požehnání vlastní manželky 

Pij vodu z vlastní nádrže, tu, jež vyvěrá z tvé studnice. Buď požehnán tvůj zdroj, raduj se 
z ženy svého mládí. (Přísloví 5,15–18)

Dnešní text je pokračováním předchozího, varování před cizí ženou, před nevěrou. Je 
zde předložen obraz vody, resp. studny. Mít kvalitní zdroj vody je důležité a prospěš-
né. V pouštní oblasti je voda vzácná a studna byla skutečným rodinným bohatstvím. 
Je pošetilé dobrou pitnou vodu rozlévat, cákat kdekoliv a kamkoliv. Bylo také nepřed-
stavitelné chodit pro vodu do cizí studny a své si nevšímat. 

Podobně je tomu s manželstvím. Je drahé a vzácné. Není možné plýtvat láskou, 
vztahem a věrností. Chodit za cizí ženou je jako pít z cizí studny, která patří někomu 
jinému. A to je v podstatě krádež.

Druhou stránkou tohoto obrazu je ten, že tak jako voda má blahodárný účinek, tak 
dobré může být manželství, resp. manželka. Jsou zde slova jako požehnání a radost. 
Ovšem klíčem k nim je věrnost a oddanost. Řečeno slovy Přísloví: je třeba nabírat 
vodu z vlastní study a o tu studnu se starat. Manželství je v podstatě Boží dar. Manželé 
jeden v druhém mohou a mají nacházet přátele, pomocníky, rádce i milence. V at-
mosféře věrného vztahu pak lehce spočineme a najdeme požehnání i radost jeden 
z druhého. 

To je ale pravý opak dnešní doby. Vlastní zájmy a potěšení jsou kladeny nad druhé. 
Je normální poohlížet se po cizích studnách a hledat chutnější vodu. Boží moudrost 
však volá k vlastní studni. Volá k věrnosti, volá k sebeovládání, protože přinášejí lepší 
ovoce. 

Jiří Marek (Ostrava)

 čtvrtek – 5. listopadu

Polevení v pilnosti má své důsledky 

Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si a tvá chudoba přijde 
jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec. (Přísloví 6,10–11)

Všichni známe pohádkového líného Honzu, kterému se nic nechtělo. Jen ležet na peci 
a pojídat buchty. Možná na začátku chtěl jen trochu pospat, ale rychle si na to zvykl. 
Žádné povinnosti a žádná práce. Jenže pak se ukázalo se, že člověk potřebuje i pocti-
vě pracovat, aby sklidil nějaké to ovoce. A navíc některé věci je třeba udělat včas, bez 
odkládání. 

Přísloví před pokušením lenosti varuje. Ta se zdá být příjemná, sladká a bezpečná. 
Jenže má své pozdější důsledky. Ve verši 11 je jmenována chudoba a nouze, které jsou 
jejím ovocem. Lenost je nebezpečná a plíživá. Oklamává tím, že vyvolává zprvu pří-
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jemné pocity, ale konec je úplně jiný. A přitom stačí na začátku jen trochu víc poležet 
a zdřímnout. (v. 10)

Nejsem proti odpočinku, to určitě ne! Máme mít a potřebujeme čas pro odpočinek 
a obnovu, dokonce i Bůh ustanovil den odpočinku. Naproti tomu lenost zasahuje do 
času pro práci a odvádí nás od našich odpovědností. To je zcela něco jiného. Para-
doxně následné starosti nás ještě více okradou o odpočinek, protože něco musíme 
dohnat. 

Obranou proti tomu je pilnost. Příkladem jsou mravenci (v. 6–8), kteří moudře 
využívají svých sil a času. Viděli jste snad mravence jen tak zahálet? Rozlišují přesně 
mezi prací a odpočinkem. Za letních dnů pilně shánějí potravu, aby v zimě mohli od-
počívat. 

Lenost souvisí s našimi postoji, s naším srdcem. Ať si to uvědomujeme nebo ne, 
vnitřně se pro ni rozhodujeme, anebo se jí bráníme. 

Je nebezpečím i pro duchovní oblast života. Jsme leniví pro modlitbu, poznávání 
Boží vůle, pro shromáždění, pro misii atd. Až se budeme rozhodovat, pamatujme, že 
lenost vždy přináší chudobu a nouzi. A kdo z nás chce být chudý?

Jiří Marek (Ostrava)

 pátek – 6. listopadu

Nepodceňuj pokušení 

Na její cesty ať nevkročí tvé srdce; po jejích stezkách se nikdy netoulej. Tak mnozí podlehli 
jejím ranám, všech jejích obětí je bezpočet! (Přísloví 7,25–26; B21)

Znovu se kniha Přísloví vrací k tématu cizoložství (v EP nadpis „Ještě o cizí ženě“). 
Už z toho je vidět jak závažné je to téma. Sexuální pokušení je nebezpečné a zároveň 
stále aktuální. 

Když jsem hrával volejbal, trenér nám zdůrazňoval: „Nikdy nepodceňujte sou-
peře, protože ztratíte ostražitost, koncentraci a polevíte. Toho soupeř může využít.“ 
Ve sportu tuto pravdu vidíme takřka pravidelně. Favorizovaný tým podcení soupeře 
a překvapení je na světě.

Podcenit pokušení (jakékoliv) je stejně bláhové. Neříkejme si, že nám se to nemů-
že nikdy stát. Anebo že to není tak nebezpečné apod. Obdobně můžeme ztratit ostra-
žitost, pozornost, soudnost a pak jsme na cestě k porážce. V této oblasti selhal i král 
David. Podlehl pokušení krásy cizí ženy Batšeby. Jeho selhání ale spustilo řetěz nepří-
jemných následků: vražda Uriáše, smrt dítěte, rozklad ve vlastní rodině. (2S 11–13)

Ať pokušení vypadá sebelépe, je jen svodem ke zlému, k hříchu. 7. kapitola Pří-
sloví to popisuje obrazem ženy, která lichotí, je dotěrná a láká své oběti. A mladík, 
který se nechá zlákat, je označen jako vůl vedený na porážku, jako jelen řítící se 
do pasti, jako ptáče, kterému jde o život (Př 7,22–23; B21). Nakonec přichází pád 
a tvrdá realita. 
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Boží moudrost před tím varuje. Nenech se zlákat, chraň své srdce (mysl). Pravá 
moudrost nás může chránit před pokušením a jeho následky. Ovšem jen pokud bude 
moudrost naší sestrou a její rady vyryty v srdci. (Př 7,3–4) 

Bojuješ-li s nějakým pokušením: 
1.  popros Ježíše, ať tvé srdce vyčistí. Ať vládne ve tvém srdci (Ko 3,16), 
2.  vyhýbej se situacím, které pokušení přinášejí, jako Josef v Egyptě (Gn 39), 
3.  modli se za moudrost a sílu pokušení rozpoznat a odolat. (Mt 6,13)

Jiří Marek (Ostrava)

 sobota – 7. listopadu

Moudrost se představuje lidem

Proto, synové, poslyšte mne: Blaze těm, kdo drží se mých cest! Slyšte poučení a naberte 
moudrost, nebuďte ke mně lhostejní. Blaze tomu, kdo naslouchá mi, tomu, kdo v mých 
branách denně bdí, tomu, kdo čeká u mých veřejí! (Přísloví 8,32–34; B21)

Můžeme si položit několik otázek – co je to vlastně moudrost? Kde ji můžeme najít? 
Jak ji můžeme poznat? Potřebujeme ji vůbec?

Z příběhu o stvoření vidíme, že hned na počátku, ještě před tím, než bylo cokoliv 
stvořeno, tu byla moudrost. Job vyslovuje věčnou pravdu o moudrosti: „Bůh – ten má 
moudrost a také moc, patří mu prozřetelnost a rozumnost.“ (Jb 12,13) Takže poznáváme 
a to je odpověď na naši první otázku, že moudrost je Boží vlastností a On je také jejím 
správcem i dárcem. Vždyť v Přísloví 2:6 čteme: „Jen Hospodin přece dává moudrost, po-
znání a rozumnost pramení z jeho úst.“

Moudrost tedy můžeme najít u Boha. To je odpověď na druhou otázku. Odpověď 
na třetí otázku, jak můžeme moudrost poznat, nám dává Jakub. Poznal, že jsou dvě 
moudrosti – moudrost pozemská a moudrost od Boha. Nabízí nám jednoduchý ná-
vod jak je rozlišit. 

„Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se a nelžete proti pravdě. To 
není moudrost přicházející shůry, ale ta pozemská, pudová a ďábelská … Moudrost, která 
je shůry, je ale především čistá, dále pokojná, vlídná, povolná, plná milosrdenství a dobrého 
ovoce, nestranná a nepokrytecká.“ (Jk 3,14–15,17; B21)

Tedy ne všechno, co by se nám mohlo zdát moudré, tím skutečně je, tedy moud-
rostí, jejímž držitelem i dárcem je Bůh. I u moudrosti platí, že teprve ovoce ukáže, o co 
jde.

Potřebujeme vůbec moudrost? Zdá se, že bez ní by život mohl být jednodušší a po-
hodlnější, ale i toto zdání klame. Život bez moudrosti je život bez Boha a není daleko 
od způsobu života nerozumných živočichů. Mnohdy je dokonce ubožejší, vždyť který 
živočich si dokáže vědomě škodit jako člověk bez rozumu? Mám na mysli drogy, kou-
ření, obžerství všeho druhu, hledání adrenalinových zážitků… 

Rostislav Bohuslav (Ostrava)
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 neděle – 8. listopadu

Jak najít moudrost?

Kdo mě (moudrost) nalezl, nalezl život, Hospodinovou přízní se nechal zahrnout. 
Kdo však mě míjí, škodí své vlastní duši, kdo mě nenávidí, je smrti milencem. 
(Přísloví 8,35–36; B21)

Už jsme si ukázali, že zdrojem a dárcem moudrosti je Bůh. Teď nemluvíme o vědo-
mostech, mluvíme o Boží vlastnosti. Mluvíme o schopnosti poznat, co je dobré a co je 
zlé. O schopnosti správně použít získaných vědomostí. O schopnosti správně se roz-
hodnout i tam, kde vědomosti scházejí. Mluvíme o životní orientaci. O takové „drob-
nosti“ jako je otázka, kde strávíme věčný život. V Božím Slově, které je pramenem 
moudrosti, nacházíme odpovědi na otázku z nadpisu – Jak najít moudrost?

Př 11,2: „Pýchu následuje ostuda, moudrost je tam, kde pokora.“ (B21) Tady vidíme 
základní předpoklad, jak moudrost najít. K Bohu nelze přistupovat jinak než s po-
korou. Způsob nabytí moudrosti je opět jasně k nalezení v návodu u Jakuba,  Jk 1,5: 
„Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez 
výčitek, a bude mu dána.“

Jak poznáme, že naši prosbu o moudrost Bůh vyslyšel a že nám tento úžasný a ne-
zbytný dar dal? První věc, jak se v našich životech Boží dar moudrosti projeví, je rov-
něž k nalezení v Božím Slově, Ž 111,10: „Počátek moudrosti je bát se Hospodina; velice 
jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. Jeho chvála trvá navždy!“

Možná jste si v tuto chvíli všimli, že vlastně na všechny otázky, které jsme si polo-
žili, nám zřetelně dává odpovědi Boží Slovo. Bible, inspirované Boží Slovo, je prame-
nem Boží moudrosti. Ale sebelepší pramen nás nenapojí, když se z něho nenapijeme, 
a to ani tehdy, když ho budeme mít na zahradě. Stejně tak nás ani Bible nenaplní 
moudrostí, když ji nebudeme denně číst a když nebudeme nad tím, co čteme, s pros-
bou o objasnění přemýšlet. A to ani v tom případě, že Bible bude na čelním místě 
v naší knihovně. Čtení Bible je duchovní potravou pro naši duši a modlitba je jejím 
dýcháním. Proto rychle udělejme nápravu a resuscitujme, aby nebylo pozdě, jinak 
hrozí smrt naší duši!

Rostislav Bohuslav (Ostrava)
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46. týden

 pondělí – 9. listopadu

Na moudrost se nedoplácí

Jsi-li moudrý, k svému prospěchu jsi moudrý… (Přísloví 9,12)

Kdo by nechtěl být moudrým! Jak moudrost získat a jakou má moudrost cenu? V Bibli 
se píše, že moudrost má cenu zlata (Př 16,16) a perel (Př 8,11). Vzděláním získáme ur-
čité znalosti, ale chytrost není totéž, co moudrost. V Žalmu 111,10 je návod k získání 
moudrosti: „Počátek moudrosti je bát se Hospodina…“ Kolikrát v životě si nevíme rady, 
přicházejí zkoušky a starosti. Máme rozvážně čekat nebo rozhodně jednat? Chtěli 
bychom hned znát řešení, ale Jakub nám ve svém listě v 1. Kap. 5. verši radí: „Má-li kdo 
z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude 
mu dána.“ O moudrost prosil i král Šalomoun a Bůh mu ji dal. Moudrého člověka si 
každý váží nejen pro jeho myšlení, chování, ale také pro to, jak a co mluví. Moudrost 
jde ruku v ruce s mluvením. Jak často litujeme nevhodných slov, která zranila druhé. 
Naše slova by měla být laskavá, těšit, v lásce napomínat, ale bez vyprošené moudros-
ti to půjde těžko. Pod vedením Boží moudrosti může naše řeč dokonce uzdravovat: 
„Učení moudrého je zdrojem života, pomůže uniknout léčkám smrti.“ (Př 13,14) Šalomoun 
v knize Přísloví hodně píše o moudrosti, ale moudrost není něco, co je nám dáno na 
celý život. Šalomoun o moudrost na konci svého života přišel. Pýcha, bohatství a mod-
loslužba ho připravila o to, po čem tak moc toužil, po moudrosti od Boha. Moudrost 
od Boha je dar. Když budeme vytrvalí v modlitbě o moudrost, budou naše modlitby 
vyslyšeny. Moudrost, kterou můžeme získat od Boha, bude přínosem nejen pro naše 
okolí, ale hlavně pro nás. 

Jiřina Vimpelová (Žatec)

 úterý – 10. listopadu

Ovoce nenávisti a ovoce lásky

Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechna přestoupení. (Přísloví 10,12)

Každý z nás píšeme svůj životní příběh. O jakém ovoci se v tom příběhu mluví? 
O chutném, šťavnatém ovoci lásky, které přináší užitek, nebo o zkaženém ovoci, kte-
ré šíří hnilobný zápach a ničí nás samotné i okolí. Pán Bůh zná naše životní příběhy 
a použije nás tam, kam naše ovoce patří. V Lukášově evangeliu 6:43–45 čteme: „Dob-
rý strom nedává špatné ovoce a špatný strom nedává dobré ovoce. Každý strom se pozná 
po svém ovoci. Vždyť z trní nesklízejí fíky a z hloží hrozny. Dobrý člověk z dobrého pokladu 
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svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká.“ Jaké 
strom vydává ovoce, závisí na tom, z čeho čerpá živiny. Kořeny našeho života sahají 
do srdce. Čím je nasáklá půda kolem našeho srdce? Dostatek živin získáme v Božím 
slově a kanálem, kterým proudí živiny do našeho srdce, je modlitba. Čím se uvnitř 
zabýváme, o čem přemýšlíme, čím je živeno naše srdce, to se dostane na povrch. Jest-
liže je v mém srdci pokora, dávám prostor Duchu svatému, jehož ovocem je láska, 
a šířím kolem sebe vůni očišťující a proměňující lásky Pána Ježíše Krista. Půda našeho 
srdce může být otrávená jedem nenávisti. Nenávist je nepřítelem, který se rád ukrývá 
v srdci v domnění, že nebude odhalen. Nenávist má velmi blízkého známého, který jí 
předchází, a tím je závist. Závistivý člověk obviňuje Pána Boha z toho, že nemá zdraví, 
krásu, peníze, obdarování, děti jako ti druzí. l. Petrova 2,1 říká: „Odhoďte tedy všech-
nu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání.“ Ale jak? Nic nezlomí 
závistivé srdce než láska. Boží láska, která má moc zlomit naše srdce a vložit do něj 
výživu, která způsobí, že nenávist v našem srdci bude proměněna. Nezmizí, ale Boží 
láska promění náš pohled na člověka, kterého jsme nenáviděli. Způsobí, že mu bude-
me moci říct: ,,Mám tě ráda“, ,,Mám tě rád“. To učiní Boží moc lásky, kterou bez víry 
v Pána Ježíše Krista nemůže nikdo znát. Pán Ježíš chce náš život naplnit šťavnatým 
chutným ovocem Ducha svatého, kterým je láska – nebuďme mu v tom překážkou. 

Co rozsíváme svým životem?
Helena Včeláková (Praha 3)

 středa – 11. listopadu

Pozor na mnohomluvnost

Mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení, kdežto kdo krotí své rty, je prozíravý. 
(Přísloví 10,19)

Strkám žeton do zámku nákupního vozíku u obchodu a nemohu si nevšimnout dob-
ře oblečené ženy, která stojí několik metrů ode mne u odpadkového koše a marně 
se snaží něco rozbalit. I když je tam sama a kromě mne není v blízkém okolí nikdo, 
poměrně nahlas s rozčílením v hlase vykládá nějaké Janě: „Představ si, Jano, tady je 
napsáno Zde odstřihněte. Oni si asi myslí, že s sebou tahám celý kuchyňský šuplík. 
Kde tady vezmu nůžky?“ A následovala řada neslušných výrazů na adresu výrobce. 
Vzpomněla jsem si na jednoho pána, o kterém mi vyprávěl můj muž. Ten kudy chodil, 
pořád se sám se sebou o něčem dohadoval. Říkalo se, že nemá v hlavě všechno v po-
řádku. Že by paní taky? Asi ne, držela v ruce i telefon, takže tam někde na druhém 
konci Jana mohla být. Mluvíme hodně, vždy a všude. Řekla bych, že s moderní techni-
kou mluvíme ještě více než kdy předtím. Všeobecně pořád nemáme čas, ale hodinové 
telefonní hovory nejsou vzácností. Mluví se o všem možném a dojde řada i na hovory 
o druhých i na zaručené novinky, které se později ukážou jako pomluvy. A toto je si-
tuace, před kterou nás varuje první část dnešního textu. Vyřčené slovo již nejde vrátit 
a pro jeho šíření již není třeba sousedky, vyklánějící se celý den z okna. Stačí napsat 
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SMS nebo email a jedním stiskem tlačítka zprávu obdrží i několik příjemců najednou. 
Tím se také stírá rozdíl mezi vyřčeným a napsaným, vina na šíření nepravdy je stejná. 
Paní u odpadkového koše sdělovala svoji pravdu o výrobci Janě a bylo jí jedno, že 
tuto svou pravdu – nepravdu sděluje zároveň i mně. Závěrečná část textu nás vybízí 
k opatrnosti, prozíravosti, k tomu, abychom si nejdříve dali slova v hlavě do pořádku 
a nestali se tak viníkem nebo spoluviníkem. 

Dana Žibrická (Aš)

 čtvrtek – 12. listopadu 

Opravdové požehnání není zdaněno trápením

Hospodinovo požehnání obohacuje a trápení s sebou nepřináší. (Přísloví 10,22) 

Cesta s Bohem je dobrodružstvím. Když jsem se před dvaceti třemi lety obrátila 
k Bohu, zdaleka jsem netušila, co mi život s Ním přinese. Především mne Bůh během 
mého nového života učil spoléhat se na Něj. Ve chvílích netrpělivosti, kdy jsem pře-
vzala iniciativu do vlastních rukou, mne Bůh nejdřív nechal, aby mi ukázal těžkosti, do 
kterých jsem se díky své svévoli dostala, a potom čekal, až k Němu znovu přijdu. Po-
tom mi pomohl zpět. Procházeli jsme s manželem mnoha zkouškami víry a jsem Pánu 
Bohu nesmírně vděčná, že se mi hned na začátku zjevil jako mocný a svrchovaný Pán 
celého vesmíru. Tehdy jsem si řekla, že pokud On drží celý vesmír ve svých rukách 
a všechno zde funguje s naprostou přesností, potom nevím, proč bych mu neměla 
důvěřovat, svěřovat mu všechny svoje problémy s vírou, že všechno dokáže. Poznala 
jsem, že Boží požehnání zahrnuje dobré i zlé. Tedy z lidského pohledu zlé, ale z Boží 
perspektivy dobré pro nás. Když mi umíral můj syn ve svých 35 letech s diagnózou 
rakoviny, prožívala jsem strašlivou bolest v srdci, ale zároveň mi Pán dával i v těchto 
chvílích útěchu a zvláštní klid. Jako by mne nadnášel na svých rukách. Jen tak jsem 
mohla všechno přežít. On ví, co potřeboval můj syn a co potřebujeme my ke zbožné-
mu životu. A pokud On poslal svého Syna na zem proto, aby nás smířil sám se sebou, 
a přitom věděl, do čeho jde, jak s Ním budou lidé nakládat, potom nemusím vůbec 
pochybovat o Jeho lásce k nám, ke mně. Potom jakákoliv podoba požehnání pro mne 
rozhodně nepřináší trápení, ale radost z jeho přítomnosti v mém životě, ať již zde na 
zemi nebo v mém nebeském domově, který pro mne i pro vás Bůh jistě připravuje. 
O tom nám předem napsal. Ve 14. kapitole Janova evangelia říká, ať se naše srdce ne-
chvěje úzkostí. Ujišťuje nás, že v Jeho domě je mnoho příbytků. Je to Boží požehnání, 
které obohacuje, protože nám přináší život věčný. 

Marie Horáčková (Blansko)
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 pátek – 13. listopadu

Kdo rád roznáší důvěrnosti…

Utrhač, kudy chodí, roznáší důvěrnosti, kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to. Pro 
nerozvážné vedení padá lid, kdežto v množství rádců je záchrana. (Přísloví 11,13–14) 

Co vlastně vězí za tím neodolatelným puzením pošeptat aspoň někomu tu důvěrnost, 
kterou nám někdo sdělil, když naléhavě potřeboval radu nebo aspoň úlevu v nesnad-
né životní situaci? Obávám se, že většinou je za tím naše po obdivu dychtící JÁ, které 
chce předvést svoji nepostradatelnost a všemi uznávanou životní moudrost a zkuše-
nost. Jestlipak jsme přednostně sdělili tuto nám svěřenou důvěrnost v modlitbě Pánu 
a modlili se za člověka, který se na nás se svou těžkostí s důvěrou obrátil? Tak by 
to mělo být, i když třeba nás člověk hledající pomoc přímo o modlitbu nepožádal. 
Nabídli jsme mu vůbec modlitbu? Víme přece, KDE a u KOHO je „pomoc vždycky ho-
tová“! (Ž 46,2) Copak to není úžasné? Náš Stvořitel a milující nebeský Otec má pro 
nás vždycky už hotovou pomoc! Zná nás lépe než my sami sebe, nemusí pomoc teprve 
vymýšlet a připravovat. Proč Mu tak málo důvěřujeme?

No ano. Myslíme si, že když oběhneme co nejvíc rádců, že si budeme moci v tom 
množství rad určitě vybrat tu nejlepší, pro nás nejvhodnější, takovou tu „instantní“, 
co funguje hned! Jednak si nemyslím, že člověk omezený svou nedokonalostí je scho-
pen dávat dokonale fungující rady, pokud není v naslouchající modlitbě napojený na 
Božího Ducha a na Pána Ježíše, jehož jméno a podstata je podle proroka Izajáše 9,6 
„Předivný Rádce“. Kolik jednotlivců, rodin, sborů padlo, protože dali na nerozvážné, 
Božím Duchem nevedené lidi! Jak naléhavě potřebujeme ve společnosti, v Církvi, v ro-
dinách takové vedení, které hledá především Boží království a jeho spravedlnost! Pak 
všecko ostatní, vzájemná láska a úcta, zaopatření vším, co potřebujeme, nám všemo-
houcí nebeský Otce přidá. (Mt 6,33)

Ludmila Hallerová (Praha)

 sobota – 14. listopadu

Snadný podpis, velká zodpovědnost

Velmi zle dopadne ten, kdo se zaručil za cizího, kdežto kdo zaručování nenávidí, je v bezpečí. 
(Přísloví 11,15)

Bible, podle vlastní výpovědi vdechnutá autorům Duchem svatým (2Pt 1,21; 2Tm 
3,16), zůstává po tisícletí nejaktuálnějším, nejmoudřejším a nepraktičtějším průvod-
cem na všelijak křivolakých cestách životem. Pán Bůh zná nebezpečí i 21. století, kdy 
se naplňují dávná proroctví starozákonních proroků, apoštolů a Pána Ježíše o kon-
ci věků, a má pro své čtenáře, kteří se jí řídí, bezpečnou cestu. Ta vede do slavné 
budoucnosti Pánem Bohem připravené pod vládou k tomu od věků ustanoveného 
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Krále králů, Božího Syna Ježíše Krista. Jeho viditelný vítězný návrat ohlašují přírodní 
katastrofy, zformování židovského státu na území Hospodinem Jeho vyvolenému lidu 
na věky přiřčeném, nepředstavitelný celosvětový úpadek morálky, terorismus a války, 
antisemitismus a vyvražďování křesťanů všemi jinými náboženstvími, bludná učení 
v církvi, falešní proroci a mesiáši. Lákavé nabídky na rychlé zbohatnutí, hazard, „vý-
hodné“ koupě vedou čím dál více lidí do nesplatitelných dluhů a jejich přátele, kteří 
se za ně neuváženě zaručí, do spárů nelítostných exekutorů. Jak pravdivá je výpověď 
první části našeho dnešního verše! „Velmi zle dopadne ten, kdo se zaručí za cizího“, byť 
by to byl třeba dobrý známý. 

Druhá část verše nás vede dokonce k nenávisti vůči takovým praktikám. Dělicí 
čára mezi světem a jeho životním stylem a mezi těmi, kdo jsou znovuzrozené Boží 
děti, bude čím dál zřetelnější. V ničem se nemáme tomuto světu připodobňovat, ale 
dovolme Božímu slovu a Duchu svatému, aby všecky oblasti našeho života byly čím 
dál těsněji podřízeny pravidlům Božího království. Tam jsme v bezpečí, jak nás ujišťu-
je náš dnešní verš, to moudré, praktické Boží slovo.

Ludmila Hallerová (Praha 3)

 neděle – 15. listopadu 

Štědrost je požehnáním pro dárce 

Duše štědrá bude nasycena tukem, a kdo občerstvuje, bude též občerstven. (Přísloví 11,25)

Moje babička velmi často citovala 1. verš z 11. kapitoly knihy Kazatel „Pouštěj svůj 
chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš.“ Z vyprávění maminky vím, že podle 
tohoto verše jednali jak dědeček, tak babička. Každému, kdo potřeboval pomoc, po-
mohli jak službou, tak darem, i peněžním. Nikdy nepřemýšleli o tom, když si někdo 
přišel vypůjčit peníze, jestli je vrátí. Občas toho využívali i neznámí lidé, ale dědeček 
říkal, že lepší je dát peníze člověku, byť by to mohl být i podvodník, než aby nedal ně-
komu, který je potřebuje. Nejednou to byly poslední peníze, které měli. Pán Bůh jim 
ale vždy požehnal a v případě potřeby peníze po někom i poslal. V padesátých letech, 
po smrti dědečka ve vězení, babička nadále pomáhala tam, kde to bylo potřeba – roz-
dávala svému okolí to, co měla, lásku, úsměv, pomoc, různé dárečky. Když jsem jí 
říkala, ať si něco nechá pro sebe, odpovídala mně výše citovaným veršem s tím, že 	  
druzí to potřebují víc.

Boží Slovo nám v Přísl 11,25 a ve Skutcích 20,35 (Pán Ježíš řekl: „Blaze tomu, kdo 
dává, ne tomu, kdo bere.“) ukazuje, jak je důležité obdarovávat druhé lidi. Přináší nám 
to občerstvení, požehnání, uspokojení. A máme z čeho dávat. Od Pána Boha jsme 
dostali a dostáváme ohromné dary, tím největším je dar spasení skrze smrt Pána Je-
žíše, který vzal na sebe naše hříchy. Když svůj život odevzdáme do Božích rukou, je 
naplněn ovocem (dary) Ducha svatého Ga 5,22. Pán Ježíš nás obdarovává každý den; 
z jeho milosti máme vše, co potřebujeme k duchovnímu i tělesnému životu, a máme 
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i nadbytek. Pouštíme svůj chléb po vodě? Vidíme ty, kteří hledají, ty, kteří potřebují 
povzbudit, potěšit, vidíme Ty, kteří čekají na pomoc, protože sami už vše nezvláda-
jí, vidíme hladové, žíznící, nemocné, zarmoucené? Nečekejme na to, až nás někdo 
požádá o pomoc, ale prosme Pána Ježíše, aby nám denně ukazoval, kdo je potřebný 
a jakým způsobem mu můžeme pomoci. 

Věra Černíková (Cheb)

47. týden

 pondělí – 16. listopadu

Jsi otevřen pro kritiku od jiných? 

Kdo miluje kázeň, miluje poznání, ale kdo nenávidí pokárání, je tupec. 
(Přísloví 12,1; ČSP) 

To je teda otázka na tělo. Jsme otevřeni kritice od druhých? NE!!! Nemáme to rádi, 
protože pýcha nenávidí jakoukoliv kritiku. Pýcha, která nás často tak oslepuje, že 
ji u sebe vůbec nevidíme, přestože u druhých ji vidíme perfektně. Modlíme se, aby 
Pán jednal s naší pýchou a aby nás učinil pokornějšími. Jakmile Pán začne jednat 
a přijde okamžik, kdy máme příležitost pokoru projevit právě skrze na nás směro-
vanou kritiku, a to ať konstruktivní, či takovou tu odsuzující, tak sami dobře víme, 
co se v nás odehrává. Jaký boj a jaká bolest, jaká to křivda se nám stala. Naše mysl 
jen hoří a těžce se nám někdy usíná. Dokážeme si takové situace uvnitř přehrávat 
znovu a znovu. V duchu se dokážeme hodiny hádat a vysvětlovat, vést abstrakt-
ní rozhovory, kterými bráníme sebe sama, svou pravdu a své zranění, které kritika 
nám (nebo naší raněné pýše) uštědřila. A to, co je obzvláště zákeřné, je být pyšný 
na vlastní pokoru. Jak říkal milý bratr Charles Spurgeon, nejhorší pokora je pokora 
na tváři! Já vím, nás se to netýká, ale tamten bratr, tamta sestra, ti by to potřebovali 
slyšet. A jak se pozná pokorný charakter ovečky boží? Je to jednoduché, stačí, aby 
pastýř tak trochu svou holí klepl ovečku po hřbetě a hned se uvidí, jestli vycení zuby. 
Pokud však změníme své postoje a pochopíme, že kázeň, pokárání, či napomínání je 
nutnou součástí zdravé výchovy, bude nám to k velkému užitku. Vím, že toužíme, aby 
nás vychovávali a napomínali lidé, kterých si vážíme, kteří to dělají citlivě a s hutnou 
dávkou povzbuzení, bezpodmínečného přijetí a bez jakéhokoliv náznaku odsouze-
ní a pokud možno bezbolestně. Ano, je to hezký model, ačkoli často nereálný. A co 
s tím uděláme… odejdeme ze sboru, utečeme a schováme se do své bezpečné uli-
ty? Chci vás povzbudit! Hned teď, pokud máš možnost, jdi a přečti si Žd 12,5–13, 
přečti si to raději několikrát, modli se a ptej se Pána, co ti chce říct a které oblasti 
tvého života se Jeho výchova chce dotknout. Pokud opravdu zaujmeš postoj pokory, 
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možná tě nespravedlivá kritika bude stále bolet, ale tvé srdce bude uzdravené, oprav-
dově milující a svobodné k odpouštění skrze pravé poznání milosti našeho Pána 
Ježíše Krista.

Jiří Zavadzki (Příbor) 

 úterý – 17. listopadu

Citlivost ke všemu stvoření

„Spravedlivý cítí i se svým dobytkem, kdežto nitro svévolníků je nelítostné“. (Přísloví 12,10)

Jednoho dne náš kocour Mído nepřišel domů. Tu noc, z pátku na sobotu, byla velká 
bouřka. Hledali jsme ho s manželem, volali, modlili se. V neděli jsem se vydala do blíz-
kého okolí a vyptávala se lidí, jestli toho našeho černobílého chlupáčka, mainského 
mývalího kocourka, neviděli. Nakonec jsem vytvořila pár fotografi í s prosbou o jakou-
koliv informaci a ty jsme pak s manželem vyvěsili na pár míst v okolí. Uplynulo pon-
dělí, úterý, skoro celá středa. Nechávali jsme otevřené dveře na terasu a stále doufali 
v jeho návrat, i když nám bylo už dávno jasné, že se muselo stát něco vážného. Ten 
pátý den je mezní pro záchranu, pokud je zvíře vážně zraněné. Večer pak nám bylo 
divné zvláštní chování našich dvou dalších koček. Byla jsem v pracovně a manžel u te-
levize, když jsem za sebou zaznamenala pohyb, otočím se a tam stojí manžel, v očích 
slzy a v náruči drží „něco“ vzdáleně podobného našemu Mídovi. Nikdy to nezapome-
nu. Mokrý chumlíček s nalepeným listím, čelist visící dolů, celý od krve a nevládná 
levá packa. Okamžitě jsme s ním šli na veterinární pohotovost. Následovala operace 
a týdenní pobyt na „kočičí klinice“. Mído si k nám „za pět minut dvanáct“ přišel pro 
pomoc. Zhubl 2 kg, ale uzdravil se. Byla to jasná srážka s autem. 

Celou tu dobu jsem chválila Boha za Jeho milosrdenství a lásku. V úvodním verši 
píše autor o tom, že spravedlivý cítí se svým dobytkem. V doslovném překladu to zna-
mená, že zná duši svého dobytka. Kdo cítí se zvířaty, je spravedlivý. Kdo nemá soucit 
s utrpením zvířete, ten se dá přičíst ke svévolníkům, neboť jejich nitro je nelítostné. 
Bůh s láskou stvořil člověka a také všechna zvířata v den šestý. Bůh nám je dal jako 
společníky, aby se člověk o ně staral a měl z nich radost. Jsou to tvorové cítící bolest 
a utrpení, tvorové mající vůli k životu. Jsou věrní a vděční svému pánu. Byl to ale náš 
hřích, kvůli kterému vešla do světa smrt. Tato situace smrti ale není navždy. Spasení, 
záchrana skrze oběť Pána Ježíše Krista má vliv i na Boží stvoření jako celek.  

Bohumila Švidrnochová (Příbor)



 středa – 18. listopadu

Povzbuzení zahání obavy

Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost. (Přísloví 12,25) 

Povzbuzení je dar. Dává nám sílu zvítězit nad problémy. Každý z nás potřebuje po-
vzbudit, podpořit, pozvednout. Bez této pomoci jen stěží něčeho dosáhneme. Obecně 
se u nás málo povzbuzuje. Jsme zaměřeni spíše na nedostatky a negativa, kritizujeme, 
rozčilujeme se a křičíme. Pochvalu ať už v práci, doma nebo ve škole slyšíme málo. 
Slova povzbuzení, slova útěchy nás nic nestojí, přitom jejich účinek je zázračný, je 
osvobozující a posilující. Mark Twain řekl: „Jeden kompliment mi může dát sílu na 
celý měsíc.“ Povzbuzení nám dokáže vrátit radost, víru a jistotu. Mnohdy stačí jen 
úsměv, pohlazení, dotek ruky, objetí, vlídně pronesená slova, esemeska. Nikdy neví-
me, kdy jeden okamžik, pár upřímně volených slov může pomoci změnit něčí život. 
Slovo povzbuzení od partnera může posílit manželství, slovo povzbuzení od učitele 
může změnit svět dítěte, slovo povzbuzení od vedoucího může inspirovat k lepším 
výsledkům.

Celá Bible je plná povzbuzení a ujištění o Boží přítomnosti v našem životě, o Boží 
moci a pomoci. Bůh je s námi všude, kde jsme a kam půjdeme. Apoštol Pavel nás po-
vzbuzuje, abychom vytrvali až do konce. Pánu Ježíši, když se modlil v Getsemanské 
zahradě, dodával sílu anděl. Utrpení nebo zkouška, kterou procházíme, se vždy změní 
v radost, protože utrpení není u Boha konečnou stanicí. „A Bůh veškeré milosti, který 
vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví 
na pevný základ.“ (1Pt 5,10) 

Každý z nás potřebuje svého anděla, přítele, který nás obejme a dodá nám sílu. 
Tím andělem můžeš být právě ty! Mysli na druhé a víc se usmívej. Mysli na druhé a víc 
podporuj. Lékem na velké starosti jsou malé radosti.

Petr a Michaela Bělunkovi (Příbor)

 čtvrtek – 19. listopadu

Zanech snění a pracuj

Lenoch jen touží a ničeho nedosáhne, kdežto pilní se nasytí tukem. (Přísloví 13,4) 

Každý z nás někde vyrůstal a odmala se učil, jak to na tom světě chodí. Někdo měl 
více toho, jak říkají lidé štěstí, že měl rodiče, kteří mu prakticky ukázali, na co je v tom-
to světě kladen důraz a čeho se držet nebo vyvarovat. Někdo byl odmala v dětském 
domově nebo ústavu, kde byl veden k trošku jiným prioritám. Každý se však učil od 
okolí, tím co viděl a slyšel. Pamatuji si, jak nás v dějepise na základní škole učili jako 
ukázku latiny několik slovíček a frází. Pro někoho bylo spíše zajímavé In vino veritas 
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(ve víně je pravda). Já jsem si zapamatoval citát připisovaný Cicerovi Historia magis-
tra vitae, tedy dějiny jsou učitelkou života. V těchto třech slovech je obsaženo to, co 
víme podvědomě všichni. Moudrý člověk vychází z toho, co je vyzkoušeno, co je mu 
lidmi okolo doporučeno a o čem si přečetl nebo se doslechl, že je tou správnou cestou 
k osobnímu štěstí a úspěchu. Každý si v životě našel chvilku k přemýšlení o sobě, urči-
tě jste si i vy řekli ta dvě slova kdybych tak… měl více peněz, udělal si lepší školu, našel 
dobře placenou práci, lépe se oženil, vyhrál v loterii, našel poklad… Je na každém 
z nás, co si představíme pod tím vysněným cílem, kam se chceme dostat, a tou správ-
nou cestou, která k němu vede. Pro někoho jsou to snadno vydělané peníze, nejlépe 
nedaněné, aby se mohl smát těm, co daně platí, pro někoho je cílem luxusní dovolená, 
kterou by mu v okolí záviděli, jiný zase hledá adrenalin, aby lidé o něm říkali – to je 
opravdu borec. V dnešní době jsou některé historické pravdy většině lidí spíše k smí-
chu; kdo se přece řídí známým S poctivostí nejdál dojdeš a Bez práce nejsou koláče, 
je pro ostatní hlupák, co neumí využít situace. Je to opravdu věc každého z nás, co od 
svého života očekává a jakým směrem se dá. Já jsem svoji výhru a cíl získal při poznání 
Ježíše Krista. Ten mě nejvíce naučil, jak to na tom světě chodí a že opravdu platí jeho 
slovo. Já jsem ta cesta, pravda i život. Právě my můžeme své okolí přesvědčit o tom, že 
poctivost, pracovitost a moudrost vycházející z víry má i dnes své místo a bez nich se 
v životě neobejdeme. Buďme tedy dnes dobrým svědectvím o Boží cestě a Božím cíli. 

Petr Vašek (Příbor)

 pátek – 20. listopadu

Koho se přidržuješ?

Kdo chodí s moudrými, zmoudří, ale kdo se stýká s hlupáky, tomu se bude dařit zle. 
(Přísloví 13,20; ČSP)

My lidé jsme stvořeni jako společenské bytosti, pro které „není dobré, aby byli sami“. 
Ale potom se stává, že kvůli společenství, přijetí, příslušnosti k určité skupině začne-
me dělat tytéž věci, které dělají ti, jimž se chceme zalíbit. Často začneme dělat věci, 
o kterých víme, že jsou špatné, ale silnější je touha po přijetí než vlastní svědomí. Exis-
tuje krásné české přísloví Koho chleba jíš, toho píseň zpíváš. Možná si ani neuvědo-
mujeme, jak moc se necháváme ovlivňovat svým okolím, pokud nemáme „mustr“, 
podle kterého bychom mohli poměřit, co je a co není správné. Není-li nám Boží Slovo 
tím jediným měřítkem, tak pak se nám stává, že se necháme unášet názory druhých, 
navzdory pravdě, která je nám známa z Písma. Proto je velmi důležité se obklopovat 
lidmi, kteří milují Boží Slovo a kteří ho i žijí. Potom nejen budeme pevni v pravdách 
Božích, nebudeme se plácat v nejistotách a náš život nepůjde od porážky k poráž-
ce. Mít zdravé vztahy s moudrými, ne podle tohoto světa, ale podle Božího hlediska, 
znamená, že nejen zmoudříme, ale upevníme se ve vztahu k Bohu a k Jeho Slovu. 
„Kdo přijal moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován 
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od mého Otce; i já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe.“ (J 14,21) Bůh je žárlivě milující 
a požaduje naprostou vydanost, bez kompromisů a možnosti vybrat si, komu chci 
sloužit, koho budu následovat, a to za cenu toho, že to někdy bude nepříjemné nebo 
budu pociťovat oddělení od druhých lidí, které mám rád. První přikázání je „milovat 
Boha“, milovat lidi je až na druhém místě. Pokud si tyto priority přehodíme a začneme 
dávat na první místo člověka (jeho názory a postoje), dospějeme k modlářství. Vše, co 
nás odvádí od Boha, je modlářství. Často se pak stává důvodem kompromisů prostý 
strach postavit se za pravdu, protože to vyžaduje vnitřní sílu a pevnost. Je jen na Tvém 
rozhodnutí, zda budeš následovat Boží Slovo, nebo lidské názory, s kým budeš cho-
dit. Je to každodenní výzva. 

Pavla Havlíková (Příbor)

 sobota – 21. listopadu

Uctívání Stvořitele skrze službu potřebným

Kdo utlačuje chudého, tupí jeho Tvůrce; kdo se však smilovává nad nuzným, ten ho ctí. 
(Přísloví 14,31; ČSP)

Začnu trochu oklikou na téma utlačování chudého. Známe příběh Sodomy a Gomory, 
že za svoji zvrácenost byla tato města zničena. Nikdo by to asi nespojoval s tím, že dů-
vodem bylo utlačování chudého, ale spojí si to se sodomií, tedy homosexuálními prak-
tikami. Podívejme se trochu více do Božího Slova, co říkal Bůh o Sodomě v Ezechieli 
16,49–50: „Hle, toto byla zvrácenost tvé sestry Sodomy: Vznešenost, nasycenost chlebem 
a utěšená bezstarostnost, to měla ona i její dcery, ale ruku chudého a nuzného neposilovala. 
Povyšovaly se a páchaly přede mnou ohavnost. Odstranil jsem je tedy, jakmile jsem to spat-
řil.“ Ano, zvrácenost Sodomy byla bezstarostnost, nasycenost chlebem bez smilování 
se nad chudým a nuzným. Týká se to i dnešní doby? Je to problém církví? Smilová-
váme se nad potřebnými? Otázka pro dnešní dobu zní, kdo je pro mne chudý a nuz-
ný? Jsou to bezdomovci? Ano, ale jak jim pomoci? Přece tu existují různé organizace 
a charity, které se o ně starají… i takto může znít odpověď a máš částečně pravdu. Tře-
ba to může být někdo na mém pracovišti či v okolí, koho potkávám. Chudé a nuzné 
máme stále okolo sebe a také kvůli nim přišel Ježíš na tuto zem. My máme tuto zvěst 
předávat a svými skutky ji naplňovat. Dobře, ale pojďme trochu blíž z ulice do církve, 
do našich sborů. Existují zde chudí a nuzní? Zajímáme se o své blízké bratry a sestry? 
Víme, čím skutečně procházejí? Nebo jen vidíme, že nedávají desátky, moc se neza-
pojují, ale známe důvod proč? Pokud nás to nezajímá, neutlačujeme nuzného a chu-
dého? Jeremiáš 22,16 říká: „Pomáhal získat právo chudému a nuznému, tehdy bylo dobře. 
Neznamená toto znát mě? je Hospodinův výrok.“ Jakub nám říká, co je pravá zbožnost: 
„Zbožnost čistá a neposkvrněná před Bohem a Otcem je toto: navštěvovat sirotky a vdovy 
v jejich soužení a zachovávat se neposkvrněným od světa.“ (Jk 1,27) Proto mějme oči 
a hlavně srdce otevřené pro to, abychom viděli potřeby lidí kolem sebe a modleme se, 
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jak jim prakticky pomoci. Mějme zájem o své bratry a sestry v Kristu Ježíši ve svých 
sborech a uctěme tak našeho Tvůrce, abychom nedopadli jak lidé sodomští, kterým 
obrostlo srdce tukem a kteří začali tupit svého Tvůrce, aby nás Bůh také neodstranil.

Pavla Havlíková (Příbor)

 neděle – 22. listopadu 
 

Co opravdu povznáší národ? 

Spravedlnost vyvýší národ, ale hřích je hanbou národů. (Přísloví 14,34; ČSP) 

Duchovní dědictví Českého národa je velkolepé, ale ptejme se jak s dědictvím našich 
otců nakládáme jako Boží lid v této době? Buďme k sobě upřímní a dovolme Bohu, aby 
přinesl Své světlo do našich osobních životů i do životů sborů napříč denominacemi. 
Ježíš řekl v Mt 5,6. „Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou 
nasyceni.“ Hladoví po spravedlnosti jsou ti, kteří mají v srdci postoj slyšet od Boha 
i takové věci, které nejsou zrovna příjemné. Lidé hladoví po spravedlnosti udělají vše, 
aby dovolili slovu Božímu rozsoudit vlastní srdce i když to „bolí“… (Žd 4,12–13) Jak 
jsme se dnes vzdálili tomu, za co naši otcové pokládali své životy? Polovičatost, sváry, 
hádky, pýcha je přikrytá náboženským pláštíkem a velkými slovy. Našperkovaný ná-
boženský plášť, který zakrývá to, co je v našich životech „mrtvé“. To je častá realita na 
mnohých místech v dnešních dnech. Mám za to, že problém kolem církevních restitu-
cí je celkem dobře fungující lakmusový papírek toho, jak na tom jsme, zapomínajíce 
na možnost, na kterou jsme možná ani nepomysleli… (Joz 5,13–15) Potřebujeme ob-
novu! Každý jeden z nás, každá rodina, každý sbor, každá denominace! Potřebujeme 
prožít každý jeden z nás podobnou zkušenost jako Izaiáš v 6. kapitole 1.– 8. verši. 
Můžeme přemýšlet o tom, co se stalo v životě Izaiášově, co Bůh udělal s jeho životem, 
co se změnilo v Izaiášově srdci, jakým způsobem to Pán učinil. To byl boží muž hlado-
vějící a žíznivý po spravedlnosti a dovolil Bohu udělat cokoli, aby posvěcení přineslo 
obnovu jeho povolání. Jako církev Kristova máme jasné a nezaměnitelné určení… „Vy 
jste sůl země. Jestliže sůl ztratí chuť, čím bude osolena? Nehodí se již k ničemu, než aby ji 
vyhodili a lidé po ní šlapali.“ (Mt 5,13) JSEM SOLÍ! Tehdy v Izraeli i v římském im-
périu byla sůl velice vzácná a dodnes je nenahraditelná. Slanost soli těžené v oblasti 
Mrtvého moře je dána množstvím minerálních příměsí podobných chloridu sodné-
mu. Pokud těchto příměsí bylo více, slanost byla minimální a tak vytěžená sůl sloužila 
k úpravě komunikací. Jaká je naše slanost? Jestli má něco náš milovaný Český národ 
pozvednout, tak je to církev živého Boha, která je slanou solí! 

Jiří Zavadzki (Příbor) 
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48. týden

 pondělí – 23. listopadu

Hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu?

Hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu, kdo smí bydlet na tvé svaté hoře? (Žalm 15,1)

Žalmy jsou plné zkušeností s Bohem a otázek s tím spojených. Patnáctý žalm začíná 
otázkou „kdo?“ Je to velmi osobní otázka, týkající se každého jednotlivce. Již tenkrát 
bylo důležité, kdo bude žít v blízkosti Boha na zemi a získá korunu života ve věčnosti. 
Dnes je to mnohem aktuálnější. Boží království je blíž. V tomto žalmu je mnoho prin-
cipů. V současnosti klademe důraz na správnou motivaci, duchovní uzdravení, čisté 
pohnutky. To všechno je pro zdravý duchovní růst důležité. Všechny verše tohoto žal-
mu se dají vyjádřit dvěma slovy „činit pravdu“. Je zde však nebezpečí, že důležitějším 
se stává to, co se odehrává uvnitř a praktický skutek je jaksi vedlejší. V současné době 
hrozí určitá záměna. Pravda se nahrazuje upřímností. „Vždyť on nebo ona to mysleli 
upřímně“. Jenže mezi pravdou a upřímností nemusí být vždy rovnítko. Špatné jedná-
ní zůstane vždy špatným jednáním, i kdyby bylo činěno z nejupřímnějších pohnutek. 
Dovolme Bohu, aby v Duchu svatém ovládal naše pohnutky, a bude to vidět na na-
šem praktickém životě. Nechme Pána Boha, aby skrze nás pracoval. Bude to nejlepší 
nasměrování pro zisk koruny života. 

Vladimír Hejl (Praha 3)

 úterý – 24. listopadu

Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě

Pravím Hospodinu: „Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není.“ (Žalm 16,2)

Obsah šestnáctého žalmu je v podstatě o volbě nebo rozhodnutí. Četl jsem o dán-
ském křesťanovi fi lozofovi S. Kierkegaardovi. Jedno z poselství, které přinášel a pro 
které ho lidé neměli rádi, je poselství o radikální volbě. Tvrdil, že volba znamená ně-
čeho se zříci a něčemu dokázat říci ne. Pokud se rozhodneme dát život Pánu Ježíši 
Kristu, musí následovat „ne“ světskému životu. Nelze být tak trochu křesťan a trochu 
pohan. Znovuzrozený člověk nemůže jít tak zvanou „zlatou střední cestou.“ Nemůže 
chvíli chodit s Bohem, a když se mu to hodí, tak bez Boha. Bůh si přeje být milován ce-
lým srdcem, celou duší a celou myslí. (Mt 22,37) Tedy milovat Boha celou podstatou 
člověka. Žalmista vyznává, že se nevyplácí Boha přehlížet a nepočítat s ním v životě. 
Kdo to tak dělá, rozmnožuje si trápení. Žalmista se rozhodl následovat Boha. Hledal 
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u něj bezpečí, ochranu, péči a vůbec smysl života. Touží mít s Bohem stálé obecenství, 
z čehož pramení jistota v životě. Jistota je základem pro pokoj a radost. Po zkušenos-
tech s Bohem žalmista vyznává: „Mé srdce se raduje.“ S duchovní radostí a pokojem je 
spojena pohoda tělesného života. Kdo má jistotu a bezpečí u Boha, smí s žalmistou 
vyznat: „Vrcholem radosti je být s tebou.“ Bůh je schopen překlenout všechny problémy 
a ukázat správný směr. Daruje člověku plný život, který vede k vyznání: „V tvé pravici 
je neskonalé blaho.“

Vladimír Hejl (Praha 3)

 středa – 25. listopadu

Hospodine, slyš při spravedlivou

K tobě volám a ty odpovíš mi, Bože, nakloň ke mně ucho, slyš, co říkám. (Žalm 17,6)

V tomto sedmnáctém Žalmu David vstupuje do kontaktu s Bohem a předkládá mu 
svoje jednání. Je mu jasné, že Bůh ho zná a svou přítomností kontaktuje jeho život. 
Touží znát Boží pohled na své jednání. Touží po spravedlnosti. Spravedlnost je ta-
kový řád světa a života, který odpovídá Božímu stvořitelskému záměru a jeho vůli. 
Nejde tedy jen o žalmistovo právo a jeho nevinu. On chce prostě žít v souladu s Boží 
vůlí neboli „vidět Boží tvář“, to je prožívat Boží přítomnost. David touží po Boží po-
moci a ochraně. Je si vědom Božího nepřítele v tomto světě a chce, aby Bůh postavil 
proti němu hráz. Nehovoří se zde o naprosté lidské nevině, protože víme, že „nikdo 
není spravedlivý, není ani jeden“. (Ř 3,10) Smíme prožívat Boží ospravedlnění ve smrti 
a vzkříšení Pána Ježíše Krista. Jde o Boží spravedlnost a o to, co je v Božích očích 
správné, a tak se může stát žalmistova prosba výzvou očekávání na Boha: „Ty sám 
vynes nade mnou rozsudek.“ (Ž 17,2) A protože jde o Boží řád, který je jedinou zárukou 
věčného života, vydává se mu člověk na milost v takové oddanosti, že může říci spolu 
s Jóbem: „I kdyby mě zabil a já už neměl co očekávat, přece bych chtěl před ním obhájit své 
cesty.“ (Jób 13,15) Jedinou možnou spravedlností člověka i jeho nevinou může proto 
být spravedlnost založená na víře v Pána Ježíše Krista a Pána Boha samotného.

Vladimír Hejl (Praha 3)

 čtvrtek – 26. listopadu

Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo

V soužení jsem vzýval Hospodina, k svému Bohu o pomoc jsem volal. Uslyšel můj hlas ze 
svého chrámu, mé volání proniklo až k jeho sluchu. (Žalm 18,7)



V žalmu osmnáctém se David po vysvobození z problémů ihned obrací k Hospodinu 
a vyznává mu svou lásku. Uvědomuje si plně, že bez Boží pomoci by prohrál. Bůh byl 
jeho ochráncem i obráncem. Byl mu bezpečným místem v nepřátelském světě. Bůh 
slyšel jeho modlitby v nejsložitějších okamžicích a odpovídal na jeho volání o pomoc. 
Vztáhl ruku a zachránil ho. Bůh žalmistu odměnil. Byl k němu ušlechtilý a věrný. Říká 
se, že se neučíme jen ze zkušeností, ale i když o těch zkušenostech přemýšlíme. Zkus-
me to ve svých životech udělat jako David a poznáme, jak je Bůh živý a jak dovede 
být člověku blízko. Boží myšlení s člověkem je o pokoji, a ne o trápení. Tento žalm je 
vhodný právě pro adventní dobu. Připomínáme si, že Bůh k nám sestoupil, aby od-
stranil z našeho života hřích. Obraz o Božím jednání nám pomáhá uvědomit si něco 
z Boží síly. Bez jeho lásky, moci a dobroty by nemohl svět existovat. On je vskutku 
Bohem, který zachraňuje ty, kteří jsou pokorní a pokořuje ty, kteří jsou pyšní.

Vladimír Hejl (Praha 3)

 pátek – 27. listopadu 

Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je skála, ne-li Bůh náš!

Proto ti vzdám, Hospodine, mezi pronárody chválu, budu zpívat žalmy tvému jménu. 
(Žalm 18,50)

Druhá polovina osmnáctého žalmu vyjadřuje osobní kontakt Davida s Pánem Bohem. 
Boží jednání není závislé na jednání člověka. Pán Bůh nezachází se zlým člověkem 
zle a s falešným falešně, jak by se mohlo zdát z verše 27. Boží milost, milosrdenství, 
spravedlnost a poctivost působí na různé lidi různě podle jejich postoje k Bohu. Jen 
v lásce k Bohu a k bližnímu může člověk poznávat, jak velice ho Bůh miluje. Teprve ve 
správném postoji k Bohu poznává Boží spravedlnost a ryzost jeho úmyslů. Je to v žal-
mu vyjádřeno slovy: „Ty věrnému osvědčuješ věrnost, muži dokonalému svou dokonalost, 
ryzímu svou ryzost osvědčuješ, s neupřímným se však pouštíš do zápasu.“ (Ž 18,26–27) To 
je Davidova zkušenost. Naproti tomu kdo je falešný a bez lásky, přisuzuje Bohu faleš 
a nevěří v jeho lásku. Také samozřejmě nepřijímá Boží milost. Pán Bůh ho i přesto 
chce přivést k poznání jeho nebezpečného postoje, ale on to nepřijímá, prohlašuje 
Boha za nespravedlivého a odmítá ho. Boží nepřítel je tak silný, že může člověka při-
vést do silné tísně, až se přibližuje smrti. Bůh má moc ho vysvobodit, dát mu volnost. 
„Přepadli mě v den mých běd, ale Hospodin mě podepíral, učinil mě volným; ubránil mě, 
protože si mě oblíbil.“ (Ž 18,19–20) Důležitým však není ten, koho si Bůh oblíbil, ale 
středem všeho dění je Hospodin.

Vladimír Hejl (Praha 3)
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 sobota – 28. listopadu

Nebesa vypravují o Boží slávě

 Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. (Žalm 19,2)

V tomto devatenáctém žalmu žalmista představuje velikost Boží moci a slávy ve stvo-
ření a v jeho harmonii. Všechno má své místo, všechno má svůj čas. Všechno zapadá 
do sebe a ovlivňuje život na zemi i ve vesmíru tak, jak by to člověk nikdy nemohl do-
kázat. Funkce Slunce, navracení se dne a noci, opakování ročních období a další úžas-
né věci ve fungování přírody se stávají pro lidi odpovědí na otázky tajemství života. 
Pro toho, kdo počítá s Bohem, toto vše není věcí samozřejmou. Naopak – za každým 
novým jitrem stojí vždy nový čin Boží péče a jeho milosrdenství a vztah k člověku. 
V druhé části žalmu vystupuje do popředí Boží zákon. Jako má Slunce důležitou úlo-
hu pro fungování přírody, tak má Boží zákon nezastupitelnou úlohu v životě každého 
člověka. Není to soubor zásad a nařízení, které musí člověk dodržovat. Pán Bůh ve 
své velikosti a moci dává člověku svobodnou vůli rozhodnutí – buď s Bohem, nebo 
bez Boha. Boží zákon je milostivé vyjádření Boží vůle, která člověku ukazuje cestu 
k opravdovému a plnému životu. Není to něco, co by na člověka dopadalo jako nějaké 
břemeno, ale tvořivá moc, která dává život. Je v něm znázorněna cennost a radost 
nad vyjádřením Božího vztahu k člověku. Zákon nezachovává jen život, ale obživuje 
a vrací člověku chuť žít.

Vladimír Hejl (Praha 3)

 neděle – 29. listopadu

Kéž ti v den soužení Hospodin odpoví

Kéž ti v den soužení Hospodin odpoví, kéž ti je hradem jméno Boha Jákobova! (Žalm 20,2)

Dvacátý žalm je ve své podstatě žalmem naděje. V tomto žalmu je obsaženo osm přá-
ní. Přání souvisí s nadějí, že budou splněna. První přání – Boží odpověď, druhé – Boží 
záštita, třetí – Boží pomoc, čtvrté – aby Bůh vzal na vědomí život pro Boha, páté – aby 
život posvětil, šesté – aby dal to, po čem touží srdce, sedmé – splnění záměru a osmé 
– naplnění všech přání. Člověk na vše v životě nestačí, proto touží po Boží pomoci. 
Bůh dává dle svého záměru. Člověk má různá přání – třeba mít šťastné manželství. 
Má naději toho dosáhnout. Jako kontrast si může přát bydlení na Měsíci. Taková přá-
ní jsou utopií. V žalmu se nachází slovo „kéž“. Několikrát se opakuje. Vytratí-li se ze ži-
vota slovo kéž, vytratí se naděje. Kde chybí naděje, je beznaděj a to je zlé. Lékaři tvrdí, 
že nemocný rychleji chátrá, ztratí-li naději. Žalmistova naděje je motorem života. Jeho 
pohled je upřen k Bohu a je vyjádřen slovem „vím“. Není to doufám, rád bych, přeji si, 
ale „vím“. Není to pozitivní myšlení, ale vyjádření víry. Víra má v našem jazyce blízko 
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k důvěře. Důvěra znamená spolehnout se na Boha uprostřed nejtěžších okamžiků. 
Tam se rodí naděje, že Bůh ve všech těchto oblastech prosadí svou vůli. 

Vladimír Hejl (Praha 3)

49. týden

 pondělí – 30. listopadu 

Bůh naplňuje touhy srdce 

Hospodine, král se raduje, z tvé moci, nad tvým vítězstvím vděčně jásá. Splnil jsi mu touhu 
jeho srdce, prosbě jeho rtů jsi neodepřel. (Žalm 21,2–3) 

„Král se raduje z tvé moci…“ – král co by jednotka své vůle, jednotka moci, jednotka 
absolutního práva, ale taky persona, která je závislá na vrtkavosti osudu… Bůh napl-
ňuje touhy našeho srdce, a tak každou svou touhu bychom měli podrobit zkoumání, 
zda je dána Duchem svatým, nebo zda je jen pokřiveným zrcadlem našeho ega. 

Pokud toužíme v našem srdci po něčem, co se shoduje s Boží vůlí, dojdeme k ne-
všednímu požehnání a jedině takové touhy je Bůh schopen naplnit. Z praxe víme, že 
Bůh vidí do srdce všech lidí, že před ním nic neschováme, ani touhy dobré či zlé.

Zároveň nám Bůh promlouvá do našeho srdce, takže některé touhy mohou vy-
cházet i z Jeho popudu, to znamená, že nějaké naše touhy mohou být navozeny Jeho 
touhami; poznáme to tak, že tyto touhy jsou čisté. 

Sami totiž většinou velmi dobře vnímáme, jak touhy našeho srdce mají vliv na naše 
rozhodování.

Králova slova oslovují a oslavují Boha. A až jakoby v euforii se raduje a oslavuje, 
že se na Boha může spolehnout. Žasne a raduje se z Boží moci, že pokud žije pod 
Boží ochranou, bude požehnán on i jeho zem a jeho srdce se tak naplňuje vděčností 
k Bohu.

Karel Kučera (Kraslice) 

 úterý – 1. prosince 

Proroctví o velkém zápasu Mesiáše 

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám. (Žalm 22,2)

Na začátku si musíme uvědomit, že slyšíme vlastně text písně – žalozpěvu; je asi nej-
přesnějším výrazem tohoto projevu zbožnosti. 
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David volá k Bohu o pomoc ve své samotě; postrádá Boží přítomnost. Nedokážu 
si přesně představit, jak k tomuto verši zní hudba, ale tato prosba, toto zvolání, je tou-
hou srdce, jeho řečí, a inspirovaným pokorným vyznáním. David se ptá, proč – nezná 
důvod nebo aspoň předstírá, že důvod neví. A všimněme si, jak je lidské srdce a mysl 
člověka zvrácená a otrávená hříchem, že nám mnohdy nedovolí ze svého pohledu vi-
dět náš vlastní hřích. Ano, ten sousedův prohřešek je logicky tak očividný, ale ten náš 
trám??? A tak se mnohdy naivně ptáme: „Bože, kde jsi? Kde mám, Bože, tvoje požeh-
nání, kde mám tvoji podporu?“ 

Stejně tak i David nevidí svůj hřích, ale chce navázat kontakt s Bohem a chce znát 
důvod své opuštěnosti. Avšak svůj vztah k němu vyjadřuje oslovením „Bože můj, Bože 
můj, proč jsi mě opustil?“ Ještě slavnější je tato věta z jiné části Bible, kde Ježíš na Gol-
gotě zvolal totéž: „Eli, Eli, lema sabachthani?“ A všimněme si, nenadává osudu, nepro-
klíná ty, kdo ho ukřižovali, jen se modlí. Ale tímto zvoláním Ježíš linii hříchu přetíná 
a svou obětí vše obrací v milost Boží. A tak paralela těchto dvou podobných citátů 
z Bible vytváří zároveň proroctví o velkém zápasu Mesiáše. Žel, Židé svého Mesiáše 
nepoznali.

Karel Kučera (Kraslice) 

 středa – 2. prosince

Bůh se sklání k poníženým

Nepohrdl poníženým, v opovržení ho neměl. Když trpěl příkoří, neukryl před ním svou 
tvář, slyšel, když k němu o pomoc volal. (Žalm 22,25)

Ježíš se neotáčí zády k těm, kteří k němu volají (ať už zkroušení či v dobré mysli), 
neskrývá před nimi svou tvář, ale vyslyší jejich prosby. Pokud k němu někdo (kdo-
koliv) volá, vyslechne jeho prosbu a vyslyší ho. Nemusí to ovšem znamenat, že oka-
mžitě splní, co je obsahem prosby, neboť On nejlépe ví, co je pro člověka dobré. To, 
že je zde ale zmíněn zkroušený a opovrhovaný, čili někdo, kdo nemá ve společnos-
ti „prestiž“, jen zdůrazňuje vážnost tohoto sdělení. Pokud by totiž neopovrhoval 
pouze „těmi významnými“, nikdo by se nad tím nepozastavil, ale pokud zmíníme 
někoho obyčejného, na pokraji společnosti, jako bychom tím ještě zvýšili vážnost 
sdělení. Pokud před někým schováváme svou tvář, co to znamená? Že s ním nechce-
me mluvit, něčím nás odpuzuje, nechceme mít s tímto člověkem nic společného 
a podobně. 

Ježíš ale moc dobře věděl, co to je být opovrhovaný. Vždyť On byl přesně v téže si-
tuaci, když ho téměř všichni opustili a odvrhli v momentě, kdy šel trpět na kříž za hří-
chy všech, i těch zkroušených a ztrápených. A když On ve chvíli, kdy umíral na kříži, 
volal ke svému Otci v nebesích, i On ho určitě vyslyšel stejně tak, jako On slyší nás.

Proč vlastně k někomu voláme? Ke komu? Máme pocit, že je někdo, kdo je nad 
námi a je jako jediný schopen nám v naší situaci pomoci? A proč? Neboť nám z lidí 
kolem nás zjevně nikdo není schopný pomoci. A tak voláme k Bohu, prostě k tomu, 
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komu bezmezně věříme a důvěřujeme, do jehož rukou vkládáme své naděje. A bytost-
ně věříme, že On nás neodvrhne, ale přijme! 

Karel Kučera (Kraslice) 

 čtvrtek – 3. prosince

Pastýř jako nikdo jiný 

Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých 
nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede 
pro své jméno. (Žalmy 23,1–3)

Každý pastýř potřebuje ovce a ovce potřebují pastýře. Pastýř vodí ovce na pastviny 
a chrání je před nebezpečím. Zajišťuje jim vše potřebné k životu. Ovce důvěřují pas-
týřovi a jdou za ním.

Žijeme v konzumním světě, jehož hybatelem je lidská žádostivost živená cílenou 
mediální kampaní. Žádostivost nikdy nebude mít dost. Počne a porodí hřích a ten při-
nese smrt. Přitom důvodem prázdnoty v lidském srdci není nedostatek věcí nebo zá-
bavy, ale z absence Boha. Bůh není žádnou vesmírnou energií, ale naprosto konkrétní 
osobou, je Otcem, který se stará o své děti, pastýřem, který pase své stádo. Přestože 
nechává svítit slunce na každého, ne každý je Jeho ovcí. Ten, kdo se odmítá pokořit 
a jde si svéhlavě za svým cílem, zůstává v prokletí hříchu a smrti. Je odkázán pachtit 
se, dokud se neobrátí v prach. Bůh nám však otevřel cestu spravedlnosti. Kdo přijme 
Ježíše Krista za svého Pána a bude ho následovat, nemusí zemřít, ale dojde záchrany. 
Apoštol Pavel to vyjádřil slovy: „Nežiju už já, ale žije ve mně Kristus.“

Spasení nestojí na lidském výkonu a na lidské spravedlnosti, ale na tom, co pro 
nás vykonal Bůh. Kdo to přijme a nechá se vést, nikdy nebude mít nedostatek. Bůh je 
věrný.

Bože, buď i dnes mým pastýřem, dej mi odpočinout na travnatých nivách, doveď 
mě na klidná místa u vod, udržuj mě při životě a veď mě cestou spravedlnosti pro své 
jméno. Amen.

Tomáš Pacovský (Kraslice)

 pátek – 4. prosince 

Uvítání Krále králů

Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše se zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy. 
(Žalm 24,7) 
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Pohled na krále máme poměrně silně zkreslený a z praxe víme, že největší král je 
zpravidla ten, co nejvíc krade, loupí a zabíjí co největší počet svých politických ne-
přátel. Ale náš Král králů je toho opakem a je vzorem všech ctností, etickou a morální 
veličinou, záštitou, která je pro všechny lidi na světě příkladem, nebo by alespoň měla 
být. Pokud se podíváme na chrámy, zjišťujeme, že čím důležitější palác, tím větší je 
zpravidla brána. A komu jinému udělat bránu největší z největších, než Králi všech 
králů, Bohu – Ježíši Kristu, našemu Spasiteli. Kdo jiný by byl hoden větší cti a chvály 
než Bůh. A s poctou vítáme toho, kdo k nám přichází, kdo nám nabízí svou náruč. Lze 
říct, že to, co máme budovat, je hlavně „brána“ do našeho srdce, naše nitro je chrá-
mem Ducha svatého. Věčná brána symbolizuje věčnou přízeň, kterou Bůh člověku 
nabízí ve své neomezené lásce. Skrze naši bránu, naše otevřené srdce, může vejít Bůh. 
Protože pak vejde Bůh do našeho života, vejde Král králů do TVÉ osobní svatyně. Do 
tvého osobního života. A vždy bychom měli vítat toho, kdo přináší do našeho srdce 
lásku. Tedy uvítejme Ježíše, Krále králů. 

Karel Kučera (Kraslice) 

 sobota – 5. prosince

Naděje není v bezhříšnosti, ale v Božím odpuštění

Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu. Pro své jméno, Hospodine, 
odpusť mi mou nepravost, je velká. (Žalm 25,8 a 11)

Bůh není člověk. On je dokonalý, nedělá chyby. Izajáš to vyjadřuje slovy: Jako jsou 
nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty Boží cesty naše a úmysly Boží úmysly naše. 
Bůh není jen dobrotivý, On je sama podstata dobra. Vše, co učinil, bylo dobré. Bylo by 
však mylné považovat Boha za hodného stařečka v nebi, u kterého nám vše projde. 
Bůh má plné právo soudit hříšníka a potrestat ho za jeho hřích. Pouze jeho láska zdr-
žuje Jeho spravedlivou ruku nad námi. Proto musela přijít záchrana od Boha. Cenu za 
náš hřích zaplatil Boží syn. To On otevřel cestu odpuštění a návratu k Bohu. Ne každý 
hříšník však dojde spásy. Ten, kdo bude dále ve své pýše vzdorovat Bohu, nakonec ve 
svém hříchu zahyne. A tak umírají bezbožní spolu s náboženskými lidmi, kteří spo-
léhají jen na své skutky. Pokorné však Bůh vede cestou práva a dovede je do svého 
království díky oběti Pána Ježíše za naše hříchy. 

Hospodine, odpusť mi pro své jméno mou vinu, je velká. 

Tomáš Pacovský (Kraslice)
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 neděle – 6. prosince

Věřící nestojí na šikmé ploše, ale na rovině

Moje noha stojí na rovině, v shromážděních budu dobrořečit Hospodinu. (Žalm 26,12)

Má člověk nárok na Boží milosrdenství? Podle Žalmu 26 by se tak na první pohled 
mohlo zdát. David byl věřící člověk, jeho skutkům nešlo nic vytknout. Podle svého 
vyjádření žil bezúhonně, neochvějně doufal v Hospodina, měl před očima Boží mi-
losrdenství, řídil se Boží pravdou. Neměl podíl na jednání svévolníků, ale zdržoval 
se v Božím domě, v blízkosti oltáře, v shromáždění vzdával chválu Bohu. Přesto však 
David prosí Boha o milost, aby ho nesmetl s hříšníky. Je snad Bůh nespravedlivý, nebo 
nevidí Davidův zbožný život? Možná bychom si mohli říci, zda se David tak trochu 
nechvástal. Zřejmě ani jedno z toho není pravda. David byl mužem podle Božího srd-
ce, přesto nárok na Boží milosrdenství neměl. Boží milosrdenství je dar, zaslíbení pro 
věrné, kterého se David dovolává. David stál na rovině, protože věřil v spravedlivého 
Boha, který je věrný ve svém zaslíbení. Tato pevná jistota víry dodávala Davidovi síly 
i v den zlý, kdy se mohlo zdát, že Bůh neslyší, a Boží nepřítel má navrch. Bez víry je 
člověk jako mořská vlna hnaná a zmítaná vichřicí. Ten kdo nepochybuje, ale staví 
svůj život na Pánu Ježíši, nalezne odpočinutí své duši. Ten bude navzdory okolnostem 
stále dobrořečit Bohu a očekávat přijetí do jeho věčného domova.

Bože i dnes ti budu dobrořečit v shromáždění věrných.

Tomáš Pacovský (Kraslice)

50. týden

 pondělí – 7. prosince 

Hledání, které má veliké zaslíbení

Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: „Hledejte mou tvář.“ Hospodine, tvář tvou hledám. 
(Žalm 27,8)

Sedmadvacátý žalm začíná král David vyznáním „Hospodin je světlo mé a moje spása, 
koho bych se bál?“ Boha nazývá světlem. A kde je světlo, tam nemá místo tma. Vždyť 
tma je pouhou absencí světla. Čím více světla tedy pustíme do svého života, tím méně 
v něm bude temných zákoutí, která nám nahánějí strach. David věděl, že když zhřeší, 
nemá smysl utéct do tmy, skrýt se před Bohem, ale naopak vynést své poklesky, pře-
šlapy, špatná rozhodnutí, své pády a prohry na světlo. Ve tmě totiž vždycky číhají další 
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a další „strašáci“, kteří nás děsí a tlačí hlouběji do kouta, až není úniku. David to dobře 
znal z vlastní zkušenosti.

Jednoho večera, když lelkoval na balkoně, místo aby bojoval se svými muži, spatřil 
krásnou Betšabe. V tu chvíli mu bylo jedno, že je vdaná, nechal si ji přivést do paláce, 
aby se s ní pomiloval. Zatoužil po sexu a neřešil, co bude dál. Možná by se vše ututlalo, 
kdyby Betšabe neotěhotněla. David zahnaný do kouta, vystrašený, že se vše provalí, 
poslal jejího muže v bitvě do první linie, kde byla velká pravděpodobnost, že padne. 
To se také stalo. Teď měl na svědomí kromě cizoložství také smrt člověka. Hřích zkrát-
ka plodí další hřích. Dokud nepustíme do své temné minulosti, případně současnosti, 
světlo, jímž je Bůh, budeme jen bezradně šátrat kolem sebe a hledat nějaký pevný 
bod. 

K Davidovým pádům docházelo, když opustil Boží cesty a hledal vlastní uspokoje-
ní a prospěch. Proto si uvědomoval, že nejbezpečněji je vždy v Hospodinově blízkosti. 
Zároveň mu však bylo jasné, jak obtížné to pro člověka je. Objevil však způsob, jak 
tomu pomoci – připomínal a přikazoval svému srdci, na jiných místech v Písmu své 
duši: „Hledej Hospodinovu tvář.“ Dělejme to také tak. Promluvme se svým srdcem hned 
po ránu a zopakujme mu tuto výzvu, ať si ji denně připomene, ať se světlo dostane i do 
těch nejtajnějších zákoutí našeho života. 

Iveta Danko (Vysoké Mýto)

 úterý – 8. prosince

Zkušenost s Hospodinem vede k jeho chvále

Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, 
svou písní mu budu vzdávat chválu. (Žalm 28,7)

Když jsem poprvé četl tento žalm, tak mě velmi zaujal. Žalmista tady popisuje, kým je 
pro něj Hospodin. Hospodin je zde přirovnáván k tomu, co potřebuje voják, bojovník, 
aby mohl plnit svoje povinnosti. Potřebuje sílu, jinak se nebude moci postavit nepří-
teli. Jakmile se postaví nepříteli a dojde k boji, potřebuje ještě něco. Musí se chránit, 
jinak bude zasažen. Potřebuje tedy štít. Je zde ovšem ještě něco, bez čeho by síla a štít 
nebyly k ničemu. Žádný voják nebude dobře bojovat, když nebude vědět, za co vlast-
ně bojuje. Nebude-li mít správný motiv, tak může být sebesilnější a může mít zlatý štít, 
a přesto nebude ten správný voják. Stejné je to i s námi a s naším vztahem s Bohem. 
Přijímáme od Hospodina sílu, protože bez duchovní síly jsme slabí. Necháváme se 
chránit Hospodinovým štítem. Většina z nás si je vědoma, že toto všechno potřebuje. 
Je tady ale ještě něco dalšího. Měli bychom mít ve svém srdci také víru. Dostáváme 
sílu, dostáváme ochranu, a co my? Doufáme v srdcích v Hospodina? Bez víry to, co do-
stáváme, je pouze jednostranné. Bůh však není jednostranný. Miluje nás, právě proto 
nás vyzbrojuje silou a štítem. Doufejme, věřme. Potom budeme moci vidět to, co není 
vidět na první pohled. Přijde pomoc, když si uvědomíme, že naše víra má odezvu. 
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Potom přijde i radost. Radost s toho, že naše síla a štít je Hospodin. Chvalme ho, třeba 
písní. Naše píseň může mít i jinou podobu. Může se projevit modlitbou, nebo tím, že 
povzbudíme jiné lidi. 

Petr Lašut (Vysoké Mýto)

 středa – 9. prosince

Věřící vděčně oslavují Hospodina

Přiznejte Hospodinu, synové Boží, přiznejte Hospodinu slávu a sílu. Přiznejte Hospodinu 
slávu jeho jména, v nádheře svatyně klanějte se Hospodinu. (Žalm 29,1–2)

Jak víme, „byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi“. (1J 3,1) Žalmem 29 jsme vyzývá-
ni, abychom přiznali Hospodinu slávu a sílu. Ale v čem ta síla a sláva spočívá? Žalm 29 
o tom vypovídá stručně a jasně. Třetí verš uvádí celé téma Boží síly a slávy, aby mohlo 
být v následujících verších rozčleněno a v závěru opět shrnuto. „Hospodinův hlas bu-
rácí nad vodami… nad mocným vodstvem.“ Verš zvěstuje, že Hospodin vládne nad vším 
chaosem našich životů, ve kterém se topíme. Nad vším, čeho se bojíme, co v nás vzbu-
zuje úzkost. Nad vším, o čem si myslíme, že nás to smete. Nad tím vším Hospodin 
vládne. Doslova nad tím burácí, až chaos ustupuje do pozadí a utichá. Potom člověk 
může prožívat úžasný, Bohem daný pokoj, a to nehledě na situaci, ve které se nachází. 
To potvrzují i závěrečné verše žalmu: „Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude trů-
nit jako král navěky. Hospodin dává svému lidu sílu… žehná svůj lid pokojem.“ Jak úžasné 
je vědět, že Hospodin vládne nad vším, v čem se topím (ať už vlastní vinnou či nikoli). 
Jedině díky tomu se nemusím bát vykročit do každodenního chaosu. Tohle vědomí 
mě ale nutí položit si otázku: Opravdu slyším vždy mocný hlas Hospodinův? Často se 
totiž proženu dnem, aniž bych si všiml Boží síly a slávy, Božího jednání. Jsem schopen 
přiznat Hospodinu sílu a slávu? Klanět se mu v nádheře jeho svatyně? I na to dává 
daný žalm odpověď. To Hospodin sám totiž tohle ve mně probouzí. To On působí, 
že se mu klaním. „Hospodinův hlas poráží cedry. … sloupává z lesních stromů kůru a vše 
v jeho chrámu volá: „Sláva!“ Tak jako poráží Bůh velké cedry, poráží moji pýchu. Tak 
jako sloupává tvrdou kůru ze stromů, odstraňuje i z mé mysli vše, co mi brání všímat 
si jeho slávy. A najednou, díky tomu co on činí, ho vidím a nezbývá mi než volat sláva. 
Udělejme si dnes chvíli čas, abychom přemýšleli nad tím, jak Hospodin v našich živo-
tech jedná. Pokud nevidíme žádné jeho jednání, nebojme se k němu volat. Z vlastních 
zkušeností mohu tvrdit, že On sám nám otevře oči. On sám zaburácí nad naším cha-
osem a přinese nám pokoj. Vděčnost a oslava přijdou samy jako naše reakce na Boží 
akci. Budeme se Hospodinu klanět ve svatyni a volat: „Sláva!“

Radim Doležal (Vysoké Mýto)
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 čtvrtek – 10. prosince

Věřící je nečekaně vystaven zkoušce 

V dobách pohody jsem řekl: Mnou nikdy nic neotřese. Hospodine, svou přízní jsi mocnou 
učinil mou horu. Ukryls tvář a zděsil jsem se. (Žalm 30,7–8)

Také rádi zpíváte chvály, modlíte se, sloužíte Bohu z celé své síly a z celého srdce?
Jste obklopeni milující rodinou tělesnou a duchovní? Těšíte se, že lidé kolem vás 

poslouchají a nadšeně přijímají evangelium? Haleluja!
Možná si teď říkáte: Bůh mi žehná. Konečně vím, co a jak mám dělat. Teď jen aby 

tento způsob života mohli přijmout a začít praktikovat i ostatní kolem mě.
A pak se jednou probudíte a něco se změnilo. Zpěv zní falešně, modlit se vám ne-

chce a nadšená služba se změní v gauč a televizi. Rodina vás rozčiluje, pořád někdo 
něco chce a kolega z práce vás poslal s tím „vaším evangeliem“ do háje.

Znáte to? Co se změnilo? Snad Bůh? Ten se ale nemění nikdy a v ničem. Pak tedy 
já? Zkontrolujete zrcadlo a žádnou změnu nevidíte. Tak co to je? Přece dělám všech-
no jako vždycky. Tak proč to už nefunguje?

Možná jsme pro to všechno – chvály, modlitby, službu atd. – zapomněli na Boha. 
Možná jsme tím vším tak zaneprázdněni, že nemáme čas na to být především s tím, 
kvůli komu to vše máme dělat. Snad jsme si ani nevšimli, že před námi skryl svou tvář.

Udělejme si čas na toho, kvůli komu můžeme zpívat chvály, ke komu se modlí-
me a komu sloužíme. On chce hlavně být s námi. On je zdrojem nové síly, radosti 
a inspirací pro každodenní život. Žijme z moci jeho Ducha svatého, neboť je to on, 
kdo nás vede k Ježíši Kristu, našemu Bohu. Jeho tvář hledejme a vrátí se k nám ono: 
HALELUJA!

Ivan Pavel (Vysoké Mýto)

 pátek – 11. prosince

Volání k Hospodinu o jeho slitování
 

Hospodine, smiluj se, vždyť se tak soužím, zrak mi slábne hořem, moje duše i mé tělo 
chřadnou. V strastech pomíjí můj život, moje léta v nářku, pro mou nepravost mi ubývá 
sil a mé kosti slábnou. (Žalm 31,10–11)

Psychosomatika je obor zabývající se souvislostmi mezi stavem těla a stavem duše. 
Žalm 31 nám tuto souvislost potvrzuje a přidává další rozměr: příčinu nemoci duše 
a těla. Král David přichází k Bohu a volá o pomoc: „moje duše i mé tělo chřadnou.“ 
A vzápětí sděluje příčinu své nemoci: „pro mou nepravost mi ubývá sil a mé kosti sláb-
nou“. To je diagnóza hříchu. Jeho tíha zraňuje duši a oslabuje tělo. A není to jen pro-
žitek krále Davida, je to i můj prožitek. Právě v okamžicích, kdy mě drtila tíha hříchu, 
jsem si nově uvědomila hloubku Boží lásky a milosti a zároveň hrůzu viny. Co bylo 
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těžší nést na popraviště Golgoty? Fyzickou tíhu dřevěného kříže nebo obrovskou tíhu 
lidských vin? Pane Ježíši, jak je vůbec možné tolik unést? Jak je možné tolik milovat? 
Na Ježíšovu lásku moje měřítka nestačí. Stejně jako David mohu s každou tíhou jít 
k Bohu v jistotě, že „ví, co sužuje mou duši“ (verš 8) a mohu přijmout dar odpuštění. 
Odpuštění znamená uzdravení z vin, uzdravuje duši, posiluje tělo. Kdo jiný v dnešním 
bolavém světě nabídne zdarma tak drahý a vzácný lék? Nakonec David spočine v dů-
věrném očekávání na Boha: „Tobě, Hospodine, důvěřuji. Ty jsi Bůh můj, moje budoucnost 
je ve Tvých rukou.“ (verš 15–16) Pokud zaujmeme stejný postoj víry a očekávání na 
Boha, budeme opět prožívat Boží pokoj.

Jitka Doležalová (Vysoké Mýto)

 sobota – 12. prosince 

Boží dobrotivost je nesmírná

Jak nesmírná je tvoje dobrotivost, kterou jsi uchoval těm, kdo se tě bojí, a prokázal těm, 
kteří se k tobě utíkají, před zraky všech lidí. (Žalm 31,20)

David v tomto Žalmu vyzdvihuje dobrotivost svého Boha. Boha, kterému svěřil svoji 
duši a v bázni činil vše tak, jak je správné v očích jeho Pána. David se nacházel v zou-
falé situaci, ale přes všechny problémy, kterými procházel, věřil v Hospodina, svého 
Boha, a vkládal mu vše do rukou. David odevzdal Bohu svoji duši a vše co dělal, dělal 
v bázni před Hospodinem. Je zajímavé, že se David v tak obtížné situaci, ve které se 
nacházel, zamýšlel nad Boží dobrotivostí. Ve víře volal k Pánu a vždy věřil v Boží zá-
chranu. Nikdy nepochyboval o tom, že je v bezpečí svého Otce. Stejně tak my bychom 
měli každý den následovat Davidův příklad. Příklad, který nám dal náš nebeský Otec, 
abychom žili vždy a za každé situace v bázni před ním. Je úžasné zažívat Boží dobro-
tivost, kterou nám zaslíbil. Každý z nás prochází řadou zkoušek a pokušení, ale díky 
Pánu nejsme na žádnou z těchto nepříjemných věcí sami. Proto vkládejme naše duše 
do Jeho svatých a všemohoucích rukou – On je vždy připraven pomoci těm, kdo v něj 
vkládají svoji důvěru a životy. Uvědomujme si toto Boží zaslíbení každý den a žijme 
v bázni před ním! Je to úžasná milost prožívat Boží dobrotu, kterou jsme mohli při-
jmout skrze Pána Ježíše Krista, který nás vykoupil ze smrti hříchu. Pokud se budeme 
spoléhat na Boží vedení a dobrotu, budeme zažívat pokoj každý den. Je nádherné 
vidět, jak se Pán skrze svoji dobrotu oslavuje v životech svého lidu. Naplňuje každého 
z nás radostí a pokojem, který je zjevný před zraky všech lidí. Chvalme Ho za jeho 
velikou dobrotivost a lásku, kterou k nám zachovává. Utíkejme k Němu vždy za všech 
okolností a radujme se v Něm. Buďme hrdí na to, že jsme Boží děti – Boží dobrotivost 
je nesmírná!

Martin Branda (Vysoké Mýto)
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 neděle – 13. prosince 

Na pokorné vyznání hříchů Bůh odpovídá odpuštěním 

Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem: „Vyznám se 
Hospodinu ze své nevěrnosti.“ A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj. (Žalm 32,5)

Král David zde vyjadřuje velmi přiléhavě svou vlastní zkušenost. Zkušenost člověka, 
který těžce pochybil, a to hned několikrát. Když byla jeho vojska na bojišti, on zůstal 
doma. Nedělal to, co jako vojevůdce dělat měl, a nakonec udělal to, co neměl. Svedl 
ženu jiného muže, a toho si navíc úkladným způsobem nechal odstranit z cesty. Hřích 
plodí další hřích… 

David se pokoušel nejprve všechno utajit a moc se tím netrápit. Ale nešlo to: „Mlčel 
jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. Ve dne v noci na mně těžce ležela tvá 
ruka, vysýchal mně morek jako v letním žáru.“ (Ž 32,3–4) Když už to bylo nesnesitelné, 
přiznává svůj hřích, nic už dál nezakrývá a prosí Boha za odpuštění: „Svůj hřích jsem 
před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem: ‚Vyznám se Hospodinu ze své 
nevěrnosti.‘ A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj.“ (Ž 32,5) Ano, teprve potom nabyl 
jeho život nový rozměr a získal nový smysl. A na základě této zkušenosti vyzývá své 
posluchače, aby učinili totéž, dokud je ještě čas Hospodina najít, dokud k tomu trvá 
příležitost.

Lidé si zvykli hřích ignorovat. Buďto vůbec hřích necítí a nevnímají, anebo si ho 
sice připustí, ale netrápí se jím. Zůstává-li však nebezpečí hříchu skryto a utajeno, 
přináší své ovoce – sice třeba o něco později, ale o to nebezpečnější a zákeřnější. Na-
štěstí nám Pán Bůh skrze svého Ducha dává vidět, jak nás hřích od Něj vzdaluje, jaké 
nebezpečí pro nás představuje, a že nám nepomůže zavírat před hříchem oči nebo 
poukazovat na poklesky jiných. S hříchem je třeba skoncovat, postavit se mu a získat 
odpuštění, protože jen v odpuštění je vysvobození z hříchu.

A vysvobozením je, když smí člověk přijmout ujištění Pána Ježíše Krista: „Tvé hří-
chy jsou ti odpuštěny.“ Ne jako omluvu, ale jako skutečné očištění a vysvobození. Pán 
Bůh nás ujišťuje: „I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh. I kdyby byly jako 
purpur, budou bílé jako vlna.“ (Iz 1,18) Pán Bůh je jedinečný v tom, že se smilovává 
a odpouští. A to všechno je zpečetěno v oběti Pána Ježíše Krista na golgotském kříži. 
On je tím, kdo svou obětí vytvořil novou smlouvu, jejíž součástí je Boží závazek od-
puštění. A tato smlouva je potvrzena jeho vzkříšením a platí jednou provždy.

Jaromír Kašpar (Vysoké Mýto, stanice Pustá Rybná)



273

51. týden

 pondělí – 14. prosince

Duchovní příprava začíná pokáním

I začal Jan procházet celé okolí Jordánu a kázal: „Čiňte pokání a dejte se pokřtít 
na odpuštění hříchů.“ (Lukáš 3,3)

V čase adventním slyšíme častěji než kdykoliv jindy v roce slova jako „pokoj“ nebo 
„radost“. Blíží se přece svátky radostné, veselé, kdy si lidé přejí pokoj. Naproti tomu 
slovo „pokání“ má nádech jisté trpkosti, smutku. Pokáním přiznáváme, že si jsme vě-
domi svých chyb a selhání nebo přímo vlastní nedostatečnosti.

Pokání se stalo něčím nepříjemným, co je spojené se selháním, se soudem a tres-
tem. Učiním něco špatně a jsem za to nejen trestán, ale musím se snažit o nápravu, 
je-li to možné. 

Když jsem sloužil jako vězeňský kaplan, chodil ke mně jeden vězeň, který si od-
pykával trest za nájemnou vraždu. Považoval se za elitního vězně, nebyl žádný feťák, 
neubližoval ženám ani dětem. A protože byl urostlý a vyhrával v každé rvačce, byl 
mezi ostatními za kápa. A když někdo z vězňů v jeho okolí udělal něco špatně, jinak 
než jak to viděl jeho kápo, přišlo na řadu pokání. Což znamenalo, že tento vězeň mu-
sel přiznat své selhání, omluvit se a přijmout trest, obvykle nějaké úklidy nebo pokutu 
v cigaretách. No, musím říct, že k pokání tak přivedl zřejmě víc vězňů než já.

Ale pokání je něco víc než jen lítost nad selháním nebo přijetí trestu. Pokání řec-
ky metanoia znamená změnu smýšlení. Stav, kdy jsem si vědom své špatnosti, lituji 
a odvracím se od toho, co je zlé. Velký myslitel starověké církve, Basil Veliký řekl, že 
pokání je spása. Ano, přesně tam to totiž začíná. 

Právě proto Jan Křtitel vyšel a zval všechen lid k pokání. Pokání je počátkem naší 
cesty spasení. Ten, který přišel připravit cestu Mesiáši, zval lid k pokání, protože bez 
pokání není spasení.

Luděk Šíp (Pardubice)

 úterý – 15. prosince

Srovnat křivolaké a hrbolaté cesty

Jak je psáno v knize slov proroka Izaiáše: ,Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, 
vyrovnejte mu stezky! Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány; co je 
křivé, bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné; a každý tvor uzří spasení Boží.‘ (Lukáš 3,4)
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Tato slova pocházejí z knihy proroka Izajáše a ve spojení s Janem jsou pojata nově, 
obrazně až symbolicky. Už to není o skutečném budování cest Hospodinovu králi. 
Na východě bývalo zvykem, že hlasatelé přijížděli před králem a vyzývali lid k úpravě 
cest. A tak se opravovalo a stavělo či bořilo. I Jan se stal takovým hlasatelem, ale vyzý-
vá k přípravě cesty Páně v životě člověka. Lidé se mají zamyslet nad svým dosavadním 
životem a upřímně pohledět do svého nitra. Pak poznají ony propasti, hory i pahorky 
ve svém životě. Pak uvidí případnou pokřivenost životní cesty nebo i charakteru.

Ve starém Římě se silnice stavěly s ohledem na cíl cesty, tedy silnice byla maxi-
málně přímá, rovná, aby bylo cíle co nejsnadněji dosaženo. U nás v Česku se silnice 
stavěly s ohledem na již rozdělenou půdu a tak, aby se vyhnuly překážkám. Cíl nebyl 
určující. A podle toho dodnes jezdíme. V duchovním životě, zdá se, platí něco podob-
ného. Naše cesta, její přímost nebo naopak klikatost, je dána tím, co ji určuje. Je-li 
nejpodstatnější cíl, pak je cesta co nejvíce rovná. Je-li určující vyhýbání se překážkám, 
nějaké odbočky, zajížďky, pak se nemůže člověk divit, když je cíl v nedohlednu a když 
se cesta k cíli poněkud ztrácí v odbočkách. 

Hory a pahorky pak jsou obrazem něčeho, co přebývá a vyčnívá nad život pokor-
ného následování Krista. Bývá to třeba pýcha, která se vposledku nedá ukrýt, nakonec 
je vždy vidět. Ale stejně tak může být horou či pahorkem v životě křesťana vše, co 
přidáváme k prostému životu víry a k našemu spasení. Potřebujeme se však vyrovnat 
také s propastmi a údolími v našich životech. Právě propasti hrozí člověku ztrátou 
perspektivy, ztrátou jasného pohledu na cestu a její cíl, hrozí ztrátou jasného pohledu 
na život. A my potřebujeme vidět, že zvěst evangelia nám nese poselství o věčnosti, 
poselství o spasení. 

Luděk Šíp (Pardubice)

 středa – 16. prosince

Vyhlížení proroků po spasení v Kristu

Toto spasení hledali a po něm se ptali proroci, kteří prorokovali o milosti, která je vám 
připravena. (První list Petrův 1,10)

Spasení v Kristu je podstatou zvěstí, kterou neseme tomuto světu. Ujišťujeme lidi, že 
skrze víru v Ježíše se jim otevírá věčnost v Boží blízkosti. Je to ta samá zvěst evangelia, 
která zazněla nám. Slyšeli jsme a uvěřili. Jak prosté! Jak prosté, milý Watsone! Což 
je výrok slavné literární postavy, detektiva Sherlocka Holmese. Velký detektiv viděl 
a chápal souvislosti, které ušly i těm bystrým v jeho okolí, natož těm méně bystrým. 
A tedy to, co se někomu zdá být prosté a jasné, jinému může být nejasné, tajuplné 
nebo nepochopitelné. 

Spisovatel Isaac Asimov napsal, že někteří lidé mají jistou schopnost vidět víc než 
ostatní, dávat si dohromady souvislosti, umějí jim porozumět. Proroci po staletí pro-
rokovali o budoucích událostech. Viděli je v náznacích, jakoby v mlze. Viděli víc než 
jejich současníci, chápali souvislosti, které ostatním unikaly, přesto nedohlédli až do 
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konce. Stovky let před vánočním zázrakem v Betlémě tu byli lidé, kteří tušili budoucí 
události.

My si dnes možná připadáme malí a nevýznamní ve srovnání s velikány Izraele, 
kterými proroci bezpochyby byli. Vždyť i Jan Křtitel byl Ježíšem označen za proroka 
a dokonce největšího z lidí. Ale jak Ježíš dodal, i ten nejmenší v Božím království je vět-
ší než on. A my příslušíme k Božímu království, to je cíl našeho pozemského putování 
i realita přítomnosti. A to, co proroci tušili, o čem prorokovali, co v náznacích viděli, 
my jsme prožili při setkání s Kristem. Setkání člověka s živým Synem Božím skrze 
víru. Milost Boží, která se objevovala v prorockých slovech, je nám živou přítomností. 
Spasení, které proroci vyhlíželi, nám již bylo dáno. V jedné z našich písní zpíváme 
„Spasen jsem, spasen jsem v Pánu svém.“ Buďme vděční za tuto milost Boží, které se 
nám dostalo.

Luděk Šíp (Pardubice)

 čtvrtek – 17. prosince

Boží promluvení v Ježíši Kristu

Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním 
čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil 
i věky. (Židům 1,1–2)

Mnohokrát a mnohými způsoby… tak Bůh promlouval. Obvykle šlo o slova, která skr-
ze proroky zazněla k lidem. Ale někdy to bylo i symbolické jednání, skrze které Bůh 
mluvil. A nebylo to snadné. Proroci za svá slova často zaplatili vytrpěnou bolestí, poní-
žením a někdy i životem. Takový býval úděl mluvčího a proroci byli vlastně mluvčími 
svého Boha.

V dnešní době jsou mluvčí velice známou profesí. Každý úřad, každá významná fi r-
ma, dokonce i jednotlivci nebo rodiny mají své mluvčí. 	  sdělují ostatním co má ten, 
za kterého hovoří, v úmyslu, vysvětlují nebo obhajují. A můžeme vidět, jak to někteří 
dělají s nasazením, aktivně a se zápalem, jiní naopak bez zájmu a nasazení. Proroci 
obvykle patřili mezi ty zapálené a připravené sloužit, byť bychom našli i výjimky.

Ovšem Boží promlouvání k lidem neskončilo s proroky. Po největším z proroků, 
Janu Křtiteli, přišel totiž někdo víc než jen posel nebo mluvčí. Ježíš Nazaretský začal 
kázat evangelium. Ano, skrze kázání evangelia Bůh promlouval k lidem. Ježíšovo slo-
vo bylo to, které dokázalo změnit životní cestu člověka. Dokázalo učinit z výběrčího 
daní – celníka služebníka Božího. Když Bůh promluvil ve svém Synu, pak promluvil 
slovy nadčasovými. Zaznívají i dnes k nám. I dnes nás Bůh zve k životu následování 
Krista. 

Ale byla to nejen slova Pána Ježíše, která mluví skrze staletí ba tisíciletí. Akt na-
rození Syna Božího, kterého čeká kříž. Akt smíření Boha a člověka skrze golgotský 
kříž je hlasitější a silnější než jakékoliv lidské slovo, vyslovené či napsané. I k nám do 
našich dnů zaznívá tento hlas Boží. Slyšíme zvěst evangelia a vnímáme aktuálnost 
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událostí betlémských i golgotských živě a osobně. Ano, i dnes k nám Bůh promlouvá 
stále skrze svého Syna. Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce…

Luděk Šíp (Pardubice)

 pátek – 18. prosince

Nabídka spásy pro veškeré lidstvo

Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není.
(Izajáš 45,22)

Odvěké hledání pravého boha, skutečného boha, skončilo. Hospodin řekl, že On je 
Bůh a jiného už není. Proč tomu svět nerozumí? Proč lidé nepadají s nadšením na 
kolena před Hospodinem, jediným Bohem? Vždyť ta zvěst je jasná. Izajášova prokla-
mace je srozumitelná. Přesto … svět jde dál, lidé jdou dál. Táhnou své modly, jak říká 
Izajáš o několik veršů dříve, a netuší, že jim nepomůžou.

Nezáleží na tom, zda jsou novodobé modly ze dřeva, zlata nebo je tvoří několik 
bajtů ve virtuální realitě. Nemohou spasit, říká prorok Izajáš. Bůh spravedlivý a Spasi-
tel, tak se sám Hospodin představuje. Ten, kdo zve svět k obrácení, je Bůh spravedlivý 
a Spasitel. Ta slova mi připadají jako oxymóron. Jak může spravedlivý Bůh spasit člo-
věka? Vždyť člověk je hříšný a zaslouží smrt. Spravedlivý Bůh by měl lidstvo zahubit. 
Zdá se to být jednoznačné. Asi jako když v jednom fi lmu opakovaně zaznívá tvrzení: 
„Má logika je bezchybná.“ Nakonec se ukázalo, že bezchybnost je v tomto smyslu 
relativní pojem.

Spravedlnost není popřena, přesto člověk může být spasen. Bůh poslal na svět 
svého Syna, v něm nám daroval všechno, a předně spasení. Není odměnou za naši 
spravedlnost, je darem milosti Boží. A tak se nespravedlivý člověk stává spravedlivým, 
pouhou milostí Boží.

A tato milost není omezena jen na národ vyvolený v Abrahamovi. Boží pozvání je 
již prorokem Izajášem předvídáno pro pohanské národy. To je dobrá zpráva pro nás, 
pro mě. Nemohu spoléhat na svůj původ, na své genetické určení. Ale mohu spoléhat 
na Ježíše, Syna Božího. Člověk může hledat jinde než v křesťanství, jinde než v Bibli, 
ale jiného Boha už není. Jsme stavěni před konfrontaci s tímto tvrzením. Můžeme buď 
hledat důvody ke zpochybnění těchto slov, nebo se obrátit k Hospodinu. Každý je 
zván, odpověď na toto pozvání už je na každém z nás.

Luděk Šíp (Pardubice)
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 sobota – 19. prosince

Zaslíbení druhého příchodu Ježíše Krista

Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, 
znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. (Skutky apoštolů 1,11)

Když byl Ježíš po svém vzkříšení z mrtvých vzat do nebe, apoštolové hleděli k nebi. 
Hleděli na Ježíše vystupujícího vzhůru, kterého pak zastřel oblak. Ale apoštolové se 
dívali dál, hleděli stále vzhůru. Už tam nebylo co k vidění, jen obloha a mraky. Po chvíli 
už možná ani nebylo jasné, který mrak vlastně Ježíše zakryl, kam se dál dívat. Ale to 
nebylo podstatné. 

Apoštolové hleděli vzhůru, protože jejich zraku byl skryt ten, v něhož doufali. Ten, 
který porazil smrt, když vstal z hrobu. Už jednou ho ztratili, tehdy když zemřel na 
golgotském kříži. Pak se zjevil, živý a skutečný. Ale teď znovu mizí jejich zrakům. Není 
to o nic méně reálné než tehdy. Ale zatímco tehdy to byla tragická událost, nyní nešlo 
o smrt, ani o tragédii. Přesto bylo těžké sklonit hlavu k zemi. Přestat hledět vzhůru, kde 
není vidět na pozemské starosti a trápení, není snadné. Možná i proto se na místě zjeví 
andělé, aby upřeli pozornost apoštolů k realitě současnosti a naději budoucnosti.

Ježíš, který vystoupil vzhůru, znovu přijde. Nic neskončilo. Není třeba zoufat jako 
o Velkém pátku. Tehdy se zdálo vše ztraceno. Apoštolové ztratili svou budoucnost. 
Při nanebevzetí se budoucnost neztratila. Naopak, budoucnost se stala předmětem 
očekávání. Ježíš se vrátí. Nevíme kdy. Nevíme, jak to bude vypadat. Nevíme, nevíme, 
nevíme… 

Víme však, že se vrátí. Jeho příchod můžeme očekávat, ne se strachem, ale s nadějí. 
Budoucnost pro nás nemusí být důvodem k obavám. Může se nám stát časem očeká-
vání a vyhlížení. Nesmíme se však upnout jen k nebi. Musíme hledět na zem, na lidské 
životy, na tento svět. Jen tak můžeme být smysluplně užiteční v současnosti a s důvě-
rou hledět do budoucnosti. Očekáváme návrat Ježíše, ale přitom žijeme v tomto světě, 
vnímáme jej a konáme to, co považujeme za dobré podle Písma. Takové je očekávání 
na příchod Páně.

Luděk Šíp (Pardubice)

 neděle – 20. prosince

Bdělé očekávání příchodu Ježíše Krista

Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste 
synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž 
bděme a buďme střízliví. (První list Tesalonickým 5,4–6)

V nadpisku úvahy čteme „bdělé očekávání“. To ve mně vyvolává smíšené pocity. Po-
cházím z pohraničí, a ačkoliv jsem totalitu komunistického režimu zažil pouze jako 



278

žák základní školy, dodnes si pamatuji na úkoly, které dostávali školou povinní pioný-
ři. Vyzývali je k bdělosti a ostražitosti. Kdyby na vlakovém nádraží spatřili podezřelé 
lidi, měli to ihned hlásit Veřejné bezpečnosti. Vzpomínám si, jak děti v pohraničních 
vesnicích chodily na vlakové nádraží, jestli tam neuvidí „společnosti nepřátelské 
živly“. Tato bdělost je děsivá i po více než dvaceti letech.

Bdělost při očekávání Krista, bdělost v životě víry je však jiná. Nestojí na mani-
pulaci, na podvodu nebo prospěchářství. Jako věřící lidé očekáváme příchod Ježíše. 
S bázní a chvěním, přesto bez existenciálního strachu. Tma strachu nahrává. Dodnes 
si vzpomínám, jak jsem jako malý kluk měl strach ze tmy, když jsme se sestrou byli 
sami doma. Jak jsme svítili v celém bytě, abychom věděli a viděli, kdyby se něco stalo, 
kdyby někdo přišel. 

Být ve tmě je velmi svazující. Tma v nás probouzí obavy nebo otupí naši pozornost. 
Ve tmě jsme jako slepí a snadno nám unikne i to, co je podstatné a životně důležité. 
Apoštol Pavel proklamuje, že tesaloničtí křesťané nejsou ve tmě. Jsou synové světla. 
V tom zaznívá jak velká důvěra v tesalonické, tak předně důvěra v Pána. Dětmi světla 
nás učinil Ježíš, On sám je světlo světa. Ježíš je světlem, které svítí a tma jej nepohltila. 
Přesto nám hrozí spánek a temnota. I děti světla mohou upadnout do spánku. Spí lidé 
okolo nás a není jich málo. Nespěme tedy, ale buďme bdělí, pak nás nepřekvapí den 
Páně, den, který bdícím přináší spasení, spícím ve tmě však soud.

Luděk Šíp (Pardubice)

52. týden

 pondělí – 21. prosince

Proč přišel Ježíš na svět

Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachrá-
nil hříšníky. (První list 	 moteovi 1,15)

Když tak nasloucháme v rozhlase, televizi nebo v práci a ve škole názorům lidí na 
důvody Ježíšova narození, tak musíme skutečně žasnout nad všemožnými odpověď-
mi. Málo jich je ale pravdivých. Proto dřív než se i v této úvaze dobereme k té jediné 
a pravdivé odpovědi, tak vám předložím deset odpovědí dnes velmi používaných, 
ale lživých. Za prvé, Pán Ježíš na tento svět nepřišel kvůli vánočnímu stromku, bez 
nějž si mnozí z nás nedovedeme Vánoce představit. Stejně tak Pán Ježíš na tento svět 
nepřišel ani kvůli sebekrásnější a sebehonosnější vánoční výzdobě, která zdobí naše 
okna a města. Pán Ježíš nepřišel na tento svět ani kvůli žádnému Ježíškovi, Mikulá-
šovi a Santa Klausovi, i když si to většina lidí myslí. Stejně tak Pán Ježíš na tento svět 
nepřišel ani kvůli vánočním dárkům, bez nichž prý Vánoce nejsou to pravé ořechové, 
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a kvůli štědrovečerní večeří spojenou s rodinnou sešlostí už vůbec ne. Neuděláme 
chybu, když řekneme, že Pán Ježíš nepřišel na tento svět ani kvůli vánočnímu cukroví 
a ostatním dobrůtkám, stejně tak ani kvůli vánoční pohodě, klidu a míru. A co dětská 
radost? Ta už by prý stála za to. Ale ani kvůli ní se Pán Ježíš nenarodil. A stejně tak ani 
kvůli vánočnímu sněhu a dokonce ani kvůli samotným Vánocům. Vánoce jsou tu nao-
pak kvůli němu. Proč tedy přišel mezi nás? Apoštol Pavel v dnešním oddíle 	 moteovi 
na tuto otázku odpovídá velmi jasně. Bylo to proto, abychom nezahynuli. Ve chvíli, 
když se v nebi rozhodovalo o narození Pána Ježíše na tuto zem, člověk zde žijící byl 
tím nejbídnějším stvořením, jaké pod sluncem mohlo být. Byli jsme mrtví ve vinách 
a hříších. Byli jsme vzdáleni od Boha a nenávratně ztraceni. Nikdo (ani žádný anděl, 
seraf nebo cherub) pro nás nemohl nic udělat. Pouze a jen sám Bůh. A On to udělal. 
Sestoupil ze svého vznešeného trůnu, svlékl se ze své nebeské slávy, vzal na sebe tělo 
člověka a v osobě Pána Ježíše Krista přišel na tuto zem. Narodil se do podobného lid-
ského těla, jaké máš ty a já, žil tu s námi, zemřel tu za nás, a tím zaplatil veškerý dluh, 
který jsme u nepřítele ďábla měli. Toto slovo je věrohodné, říká apoštol Pavel. A tak se 
ptám: Už si zasloužilo tvůj plný souhlas? 

Alois Boháček (Aš)

 úterý – 22. prosince

Vylití Boží milosti

Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Neboť Zákon byl dán 
skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. (Jan 1,16–17)

Kdybyste dostali za úkol v Bibli nalézt a vypsat to nejlepší slovo v ní obsažené, které 
byste zvolili? Mnozí by jistě uvedli slovo Bůh. Jiní zase Ježíš. Mnozí by se bezesporu 
shodli na slově Spasení nebo nebe. Já se musím ale přiznat, že v Bibli nenacházím 
úžasnější slovo než právě slovo MILOST. Bez ní by totiž nebyl žádný Bůh, žádný Ježíš, 
žádné spasení ani žádné nebe. A právě tato milost k nám přišla v pánu Ježíši Kristu 
v plnosti. A navíc zdarma. Byl to ten největší dárek, jaký svět mohl o prvních Vánocích 
obdržet. Byl to dar svědčící o tom, že Bůh byl hnut milosrdenstvím k nám bídným 
a hříšným lidem a rozhodl se pro nemožné. Vrátit nám ztracený ráj. Ne proto, že by-
chom na to měli nárok, ale proto, že On se tak ze své velké milosti rozhodl. Ve staro-
zákonní době tento dar milosti nebyl v této formě PLNOSTI znám. Skrze Mojžíše 
Pán Bůh svému lidu poslal zákon. Jasná ustanovení, podle kterých byl člověk souzen 
a ospravedlňován. Skrze Pána Ježíše Krista se ale nám novozákonním lidem dostala 
v plnosti Milost. Dar, díky němuž i ten největší hřích může být člověku na základě 
Kristovy oběti odpuštěn. Zároveň také dar, díky němuž i my pohané máme přístup 
k Božímu trůnu. A všichni jsme touto Boží milostí byli doslova zavaleni. Proto v epi-
štole Efezským 1,7 smíme číst: „V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám 
odpuštěny pro přebohatou milost.“ A v epištole 	 tovi 2,11 čteme: „Ukázala se Boží milost, 
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která přináší spásu všem lidem.“ A tak si této milosti Boží važme a nezapomínejte na to, 
že Bůh s ní neplýtvá. Pro každého z nás je jí na tomto světě dostatek. Ale ne nadbytek. 
Přijde totiž den, kdy milost Boží bude vzata a s ní i jakákoliv možnost na přijetí všeho 
toho co nabízela. Proto apoštol Pavel varoval věřící v Korintu slovy: „Jako spolupracov-
níci na tomto díle vás napomínáme, abyste milost Boží nepřijímali naprázdno.“ (2K 6,1) 
Pane Ježíši, díky za tento tak úžasný nezasloužený dar.

Alois Boháček (Aš)

 středa – 23. prosince 

Spasitel pro všechny národy

On dále řekl: „Nestačí, abys byl mým služebníkem, který má pozvednout Jákobovy kmeny 
a přivést zpátky ty z Izraele, kdo byly ušetření; dal jsem tě za světlo pronárodům, abys byl 
má spása do končin země. (Izajáš 49,6) 

Toto proroctví o poslání Pána Ježíše pronesl prorok Izajáš asi 700 let před jeho naro-
zením na tuto zem. Nevíme, zda tento prorok v té chvíli porozuměl tomuto proroc-
kému slovu, které vyřkl, ale úžasné je to, že ho nezamlčel. Stejně tak nevíme, jestli 
věděl, o kom v té chvíli mluví, ale promluvil. A i když v té době představa, že by se Bůh 
sklonil k pohanským národům, byla nepředstavitelná, Izajáš splnil svůj úkol. A Bůh 
se ke svému slovu přiznal. Pán Ježíš přišel na tento náš svět jako Spasitel všech. Svým 
učedníkům řekl: „… jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky.“ (Mat 28,19) A to 
i přesto, že Izrael jako takový podobný scénář odmítal. Nejednou se sám Ježíš setkával 
s pohrdáním, když své dílo spásy rozšířil i na pohany. O učednících po jeho odchodu 
nemluvě. Nic to ale nezměnilo na tom, že spasení je tu i pro nás. A to nás musí vést 
i v této předvánoční době k vděčnosti. Představa, že spasitel je tu i pro mne, mě ne-
může nechat v klidu. Moje srdce musí oplývat radostí a vděčností za tu obrovskou vý-
sadu, které se mi tímto Božím nepochopitelným rozhodnutím dostalo. Ale ani zde se 
to nesmí zastavit. Tu radost ze Spasitele, který tu je pro všechny národy, musí pocítit 
v této sváteční době i náš bližní, a to jak ten nejbližší, tak i ten nejvzdálenější. Pokud 
totiž Pán Ježíš přišel pro všechny blízké i vzdálené, pak si tuto radostnou zvěst ne-
smíme nechat pro sebe. Izajáš své poslání naplnil. Předpověděl nám to. A tak pojďme 
všichni my (pro koho se toto slovo stalo skutečnosti a přebývá v nás) na tomto zákla-
dě ho předat dál. Pojďme se podělit o tuto úžasnou zprávu se všemi, kdo tohoto Spa-
sitele ještě nepřijali. Izajáš prorok o Pánu Ježíši říká, že má být SVĚTLEM pro všechny 
pronárody. Pojďme proto posvítit na cestu všem, kdo dosud tápají ve tmě. Nemusíš 
nutně do Afriky. Afriku máme nejednou ve vlastní rodině, v panelovém domě, v němž 
bydlíme, na naši ulici a v našem městě. Radovat se sám o Vánocích by bylo málo. Iza-
jáš prorok se o tuto zvěst podělil. Pán Ježíš také. Udělám to dnes i já? 

Alois Boháček (Aš) 
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 čtvrtek – 24. prosince 

Očekávaný Mesiáš přišel 

Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. 
Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lukáš 2,10–11)

Veselé Vánoce. To je přání, které dnes a také v následujících dnech mnohokrát uslyšíš 
a také mnohokrát vyslovíš na adresu druhých, s nimiž se během letošních vánočních 
svátků setkáš. A je to pochopitelné. Vánoce jsou totiž svátky radosti. Andělé pastýřům 
na betlémských polích řekli, že zvěst, kterou jim zvěstují, je o veliké radosti. A když 
nebe řekne, že něco je veliké, pak je to opravdu veliké. Otázkou ale zůstává, jak moc 
tato radost bude veliká pro nás? Ne každý člověk totiž během Vánoc dokáže pronik-
nout k té pravé Vánoční radosti. A tak mi dovol, milý čtenáři, abych ti pomohl k docíle-
ní této radosti poukázáním na tři důležité a velmi potřebné věci. Pomohou nám v tom 
pastýři. 1. Tvá vánoční radost se bude odvozovat i v tomto roce od toho, CO právě 
hledáš a co od Vánoc očekáváš. Každý z nás totiž něco v těchto dnech očekává. Jenže 
i kdybychom dostali všechno, co si přejeme, po chvíli ta radost vybledne. Pastýři přišli 
do Betléma s jasným záměrem. Najít Ježíše. Mohli tam jít s přáním koupit nebo prodat 
ovce, ale Ježíš byl pro ně priorita číslo jedna. 2. Tvá vánoční radost se bude odvo-
zovat i v tomto roce od toho, KDE hledáš. Anděle pastýřům řekli, že Ježíš se naro-
dil v městě Davidově, a že znamením jim bude dítě položené do jeslí. Mohli se tomu 
zasmát a zůstat dál u ovcí. Anebo jít úplně opačným směrem, podobně jako mudrci 
do Jeruzaléma, a hledat Ježíše v Herodově paláci. Ale oni si mezi sebou řekli: Pojďme 
AŽ do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo. 3. Tvá vánoční radost se bude 
odvozovat i v tomto roce od toho, KDO bude předmětem tvé chvály. O Vánocích 
nešetříme chválou. Opěvujeme jeden druhému vánoční výzdobu, vánoční cukroví 
atd. Ale co předmět Vánoc? Pastýři poté, co našli Ježíše, se vraceli zpět s nevýslovnou 
radostí, chválou a oslavou. Ale v té oslavě není ani zmínka o místě Ježíšova narození, 
ani o samotné Ježíšově matce, ani o Betlémě, ale na prvním místě je oslava Boha, a to 
za všechno, co jim bylo řečeno a ukázáno. Nezapomeň: Bůh bude i během letošních 
Vánoc radostně a vesele mluvit, protože očekávaný Mesiáš přišel. Ale to, zda budou 
tyto svátky radostné a VESELÉ i pro tebe už záleží na tobě. 

Alois Boháček (Aš)

 pátek – 25. prosince 

Jak reaguješ na Boží poselství? 

Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda uká-
zala. Potom je poslal do Betléma a řekl: jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; a jakmile je 
naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit. (Matouš 2,7–8)
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Mudrcům stačila jedna jediná hvězda na nebi svědčící o narození krále k tomu, aby se 
začali o Pána Ježíše zajímat. Všeho nechali a vydali se na cestu. Jejich kladná reakce na 
toto poselství je přímo uchvacující. Dále jim stačilo jedno jediné, a navíc velmi kratičké 
kázání o Spasiteli světa, aby v něho uvěřili. Stalo se tak ve chvíli, kdy na rozkaz krále 
Heroda se dostavili všichni velekněží a zákoníci a přečetli před nimi úryvek z proroka 
Micheáše: „Ale ty, Betléme v zemi Judské, … z tebe mi vyjde vévoda, který bude pastýřem 
mého lidu Izraele.“ Dále jim stačilo jedno jediné pozvání do obecenství s Pánem Ježí-
šem, aby pochopili, že mohou vejít dovnitř. Přesně to se dočítáme ve verších 9–11: 
„… a hle, hvězda kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo 
dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí a VEŠLI do domu“! Jejich reakce 
je naprosto spontánní. Nepotřebovali žádné speciální pozvání. Stejně tak mudrcům 
stačil jeden jediný pohled na Krista k tomu, aby před ním padli, uctívali ho a obětovali 
mu. Dnešní oddíl říká, že když uviděli dítě, padli na zem a klaněli se…! Úchvatná re-
akce. A stejně tak mudrcům stačilo jedno jediné varování před hříchem k tomu, aby 
se ho vyvarovali. Bylo to ve chvíli, kdy na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, 
jinudy odcestovali do své země. (12 v.) Proto otázka i letošních vánoc pro každého 
z nás je víc než jasná: Jak na Boží poselství reagujeme my? Kolik důkazu Boží lásky 
vlastně potřebujeme? Kolik kázání o Boží lásce potřebujeme slyšet, než jí upřímně 
a s celým srdcem uvěříme? Kolik pozvání musíme dostat, abychom s Bohem vešli do 
úzkého obecenství? Kolik pohledů na Pána Ježíše potřebujeme k tomu, než před Ním 
padneme v uctívání a než sáhneme pro naše nejlepší oběti? A kolik varování musíme 
od Boha obdržet, než své kroky obrátíme od hříchu na novou cestu? Pokud se nedo-
kážeme ztotožnit s těmito mudrci, pak stojíme na druhé straně barikády, a sice na té 
Herodově. Ani on nezůstal nečinný. Chtěl zlikvidovat toho, který domněle ohrožoval 
jeho postavení.

Alois Boháček (Aš)

 sobota – 26. prosince 

Skrze Ježíše Krista jsme Božími dětmi

Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista 
přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém Nejmilejším. 
(Efezským 1,5–6) 

Je mnoho důležitých rozhodnutí, která se o Vánocích dělají. Ale jsou dvě, která byla, 
jsou a zůstanou těmi nejdůležitějšími, a to jak pro nebe, tak pro tuto zemi. To první 
rozhodnutí udělal sám Bůh. A udělal ho bez toho, aby se s kýmkoliv radil. To rozhod-
nutí sestávalo z toho, o čem jsme si dnes četli ve výše uvedeném verši: Ve své lásce nás 
předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše přijati za syny. A svůj slib 
dodržel. Udělal vše pro to, aby Spasitel Ježíš Kristus přišel na tuto zem. Bůh rozhodl 
o čase Kristova příchodu (když nastala plnost času), rozhodl o svědcích vánočního 
poselství (andělé, pastýři, mudrci), stejně tak rozhodl o místě Ježíšova narození (jesle 
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v Betlémě). A to všechno udělal ve své veliké lásce k nám. A také ve své veliké dob-
rotě. A teď je tu ještě i to druhé vánoční rozhodnutí. A to je rozhodnutí, které musí 
udělat sám člověk. Ty a já. Na nás zůstává, jak se vůči té Jeho lásce a dobrotě postaví-
me. Apoštol Pavel v dnešním textu pokračuje: „… skrze Ježíše Krista jsme byli přijati za 
syny, abychom chválili slávu Boží milosti, kterou nám udělil ve svém Nejmilejším.“ Pastýři 
na Betlémských pastvinách to pochopili. Pochopili to i mudrci. A od té doby mnoho 
a mnoho dalších lidí. Jsme mezi nimi? Poznáme to podle toho, jestli jsme přijali vírou 
onu zvěst Kristova narození. Stejně tak podle toho, jestli jsme ji upřednostnili před 
vším ostatním. Pastýři i mudrci vedle toho, že této zprávě uvěřili, měli také i spoustu 
jiné práce, ale všechnu odložili a běželi se poklonit Ježíši Kristu. A do třetice to pozná-
me podle toho, zda nezůstane pouze a jen u slov. Je to rozhodnutí spočívající z činu. 
Z upřímného sklonění se před Spasitelem, z přinesených a obětovaných darů a ná-
sledného svědectví. Pastýři i mudrci nezůstali u slov, ale přešli k činu. Padli, klaněli 
se, obětovali a o té veliké Boží lásce, která je přijala za syny, svědčili. Rozmnožme i my 
svým kladným rozhodnutím o těchto Vánocích jejich řady. 

Alois Boháček (Aš)

 neděle – 27. prosince

Boží milost vede ke zbožnému životu

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom 
se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku. 
(	 tovi 2,11–12)

Podepsalo se na nás narození Pána Ježíše? Tak nějak bychom se mohli v této po vá-
noční době sami sebe ptát při pohledu na výše uvedený verš z epištoly 	 tovi. Apoštol 
říká, v narozeném Pánu Ježíši Kristu se nám ukázala Boží milost, která přináší spásu všem 
lidem. Nesmíme to ale pochopit špatně. Neznamená to, že teď po Vánocích strčíme 
ruce do kapsy a budeme v klidu čekat další Vánoce. Ale apoštol upřesňuje, že mi-
lost Boží, která nám přinesla spásu, dostala za úkol nás během dalších dnů a měsíců 
vychovávat ke zbožnému životu. Znamená to tedy, že Pán Ježíš se nenarodil na tuto 
zem jen proto, aby nás vzal do nebe, ale také proto, aby nás na této zemi pro nebe 
připravil. Jeho první příchod na tuto zem je tu podle apoštola 	 ta tedy proto, aby-
chom se zřekli bezbožnosti. A je to pochopitelné. V Kristu na tento svět a do tvého 
srdce přišel živý a svatý Bůh. A proto chce, aby ses zřekl všeho BEZ-božného. Všeho 
toho, co není z Něho. Dále jeho příchod na tuto zem je tu od toho, abychom se zřekli 
všech světských vášní! Jenom my sami víme, co světského se nás ještě v této povánoč-
ní době roku 2015 přidržuje. Stejně tak zjevení Boží milosti v Pánu Ježíši je tu od toho, 
abychom žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku. Jinými slovy: Abychom 
všude, kde se právě nacházíme, byli svědky toho, že na nás Vánoce skutečně nechaly 
svůj Božský podpis. Že Pán Ježíš nezůstal v našich životech Ježíškem, ale že vyrostl 



284

v Ježíše, který proměňuje lidská srdce v Boží chrám. Jen tak budeme tím, čím nás chce 
narozený Kristus mít, a sice oním pátým evangeliem. Tím listem, na který On bude 
moci denně zaznamenávat svou vůli a z něhož si budou moci všichni kolem nás denně 
číst. Nechme se jím tedy vychovávat. Přijde totiž den, kdy náš Spasitel přijde podruhé 
na tuto zem, ale s tím rozdílem, že to nebude příchod v milosti, ale v soudu. Nebyla by 
to věčná škoda, kdyby nás nalezl nevychované pro věčnost s Ním? 

Alois Boháček (Aš) 

53. týden

 pondělí – 28. prosince

Nezapomínej na Boží dobrodiní

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Dobrořeč, má duše, 
Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! (Žalm 103,1–2)

Jaký byl ten uplynulý rok? Možná v něm byly velmi náročné situace v zaměstnání, 
nebo marné hledání zaměstnání, nemoc, nebo krizové situace s dětmi. Jak snadno se 
takové zkušenosti vryjí do paměti natolik, že zastíní vše ostatní, srdce se naplní rep-
táním a člověk u toho přehlíží vše pozitivní, co také prožil. Takto si počínal izraelský 
národ na poušti. „Rychle však na jeho činy zapomněli, nečekali trpělivě na jeho pokyn …
zapomněli na Boha, svou spásu, který v Egyptě konal tak velké divy.“ (Ž 106,13 a 21)

Žalmista znal své srdce a zapomnětlivost tohoto druhu. Proto povzbuzuje sám 
sebe k tomu, aby nezapomínal na žádné Boží dobrodiní. Určitě i v našem životě bylo 
hodně Božího dobrodiní, nejspíš více, než jsme si dokázali uvědomit. Ale čím více si 
je budeme uvědomovat a pamatovat, tím větší budeme prožívat vděčnost a budeme 
lépe připraveni i na případné zkoušky. 

Ohlédněme se do uplynulého roku. Kolik v něm bylo Božího odpuštění, pozvednu-
tí v pádech a slabostech, uzdravení a nejrůznější pomoci. Nesla nás Boží milost, jeho 
milosrdenství. Žalmista v následujících verších (Ž 103) to vyjádřil slovy: „věnčí tě svým 
milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj věk tě sytí dobrem“. Je tolik důvodů k dobroře-
čení Hospodinu! 

 Sečti dary, které Pán ti dal, sečti dary, které už jsi vzal,
 sečti dary, v nichž ti požehnal, a v tvém srdci musí zaznět píseň chval! 

Milan Kern (Brno) 
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 úterý – 29. prosince

Chvála Bohu za duchovní požehnání

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším 
duchovním požehnáním nebeských darů. (Efezským 1,3)

Jak je to úžasné: Bůh nás obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů! Ne-
jen něčím, nejen trochu, ale vším! Dále to apoštol Pavel konkretizuje: vyvolení k po-
svěcení (4), přijetí za jeho děti (5), vykoupení a odpuštění našich hříchů (7). To je 
duchovní požehnání, mnohem důležitější než naše zdraví nebo zdar ve všelijakém 
pozemském snažení. Již před narozením Pána Ježíše anděl zvěstoval Josefovi: „On vy-
svobodí svůj lid z jeho hříchů.“ To se již stalo skutečností. 

Nepřehlédněme zde důležité slovíčko: „v Kristu“. Do jeho příchodu byl zde na 
zemi jen jeden vyvolený národ, a ten požíval jen stín nebeských darů. Nesl těžké bře-
meno Zákona, o kterém Petr prohlásil, že ho „nemohli unést ani naši otcové, ani my“. 
(Sk 15,10) Přinášené rituální oběti umožňovaly smíření s Bohem, ale nemohly do-
konale očistit obětující. (Žd 10,1) Proto proroci vyhlíželi po plnějším a dokonalejším 
spasení a Bůh jim skrze svého Ducha zjevoval slavnou budoucnost.

Naplnil se určený čas, Bůh poslal svého Syna a vylil na lidstvo plnost své milosti. 
Rozšířil svoji milost na všechny národy, umožnil dokonalé očištění od hříchu, církvi 
seslal Ducha svatého a rozdal dary Ducha svatého. 

„On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal: jak by nám spolu s ním 
nedaroval všecko?“ (Ř 8,32) 

Milan Kern (Brno) 

 středa – 30. prosince

Bohu na nás záleží

Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. (První list Petrův 5,7)

Mnoho z těch lidí, které statistika řadí mezi ateisty, ve skutečnosti věří, že někdo nad 
námi je a že někdo musel tento podivuhodný svět stvořit. 	 to lidé si představují boha 
jako nějakou vysoce inteligentní bytost, ale velmi vzdálenou prostorově i časově. Ta-
kový bůh se přece nestará o každodenní lidské problémy, to vše je jenom na nás. 

Bible nám představuje Boha naprosto jiného. On řídí vše, dává potravu všemu 
stvoření a má v patrnosti i všechny naše vlasy. (Mt 10,30) Není pouze tím, kdo nastar-
toval život, On ho stále udržuje a řídí, nikdy svoji Božskou moc nepředal přírodním 
zákonům. Život není ani hříčkou přírodních zákonů, ani hříčkou náhody. Bůh není 
v ústraní, je nám blízko. Básník Hviezdoslav to vyjádřil slovy napsanými na jeho po-
mníku: „Žes blízko, Pane, vidím, slyším, cítím.“
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Proč máme tolik starostí, že nám někdy berou klid i spánek? Protože málo důvěřu-
jeme Bohu, staráme se i o věci, které nemůžeme ovlivnit, zapomínáme, že Bohu na nás 
záleží. On nás miluje a také nejlépe ví, co je pro nás dobré. On dá svoji radu a pomoc 
v pravý čas. Někdy jsme podobni učedníkům, kteří budili Ježíše v bouři na moři slovy: 
„Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?“ (Mk 4,38) Bohu nikdy není jedno, co prožíváme. 
A jestli už teď máme plno starostí z toho, co nás čeká v příštím roce, svěřme je tomu, 
kdo nás miluje, komu na nás záleží a kdo také má moc náš život řídit a to mnohem 
lépe než my.

Milan Kern (Brno) 

 čtvrtek – 31. prosince

Jak vykročíš do nového roku?

Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem, aby to, co je 
chromé, docela nezchromlo, ale naopak se uzdravilo. (Židům 12,12–13)

Možná jste někdy měli zkušenost s ochromeným údem, např. zlomenou rukou. Ně-
kolik týdnů je ruka v sádře, je nehybná. Když pak lékař sádru sundá, ruka je strnulá 
a vůbec se jí nechce pohybovat, nejraději by dál zůstala v klidu. Ale to se nesmí stát, 
jinak by mohlo dojít k trvalému omezení hybnosti. Musí následovat rehabilitační cvi-
čení, které má obnovit plnou funkčnost ochromené ruky.

Také náš duchovní život může být ochromen hříchem, pochybnostmi, nějakou 
špatnou zkušeností a my se můžeme dostat do duchovní deprese. V takovém stavu 
se ztrácí nadšení, chybí chuť ke službě, k modlitbám i ke společenství církve. Pak při-
chází nutkání vzdát duchovní aktivity a smířit se s tím, že to již jiné nebude. To je 
spolehlivá cesta k tomu, aby to, co je chromé, docela zchromlo.

Ale Boží slovo nás povzbuzuje k jinému řešení. Jestli jsi zemdlený a zvažuješ, ve 
které ze svých duchovních aktivit bys měl polevit, nedej se oklamat vlastními pocity. 
Pokud máš vědomí své slabosti a nedostatečnosti, pak jsi na dobré cestě k tomu, aby 
tě Pán posílil, abys prožil to, co apoštol Pavel: „Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.“ 
(2K 12,10) Vykroč jistým krokem v plné důvěře ke svému Pánu. „On dává zemdlenému 
sílu a dostatek odvahy bezmocnému.“ (Iz 40,29)

Milan Kern (Brno) 
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