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Slovo úvodem

Stalo se vám někdy, že se vám v určité situaci vybavila píseň, 
kterou jste se v podstatě ani neučili, ale kterou vaše maminka 
či babička ráda zpívala – a najednou vám zněla slova povzbu
zení, útěchy či napomenutí?

V letošním roce budeme vždy po celý týden číst ráno stejný 
biblický text. Proč? Aby nám utkvěl v naší mysli a v srdci a vy
bavil se nám ve chvíli, kdy jej budeme potřebovat.

V jedné staré písni se zpívá: „A ta Boží myšlenka, to je moje 
jitřenka. Jitřenku vyhledám, když slunce vychází, ona mě pak 
celý den těší a provází.“ Není jedno, čím se zabýváme a o čem 
uvažujeme. Myšlení má totiž velkou moc – formuje náš život. 
Ukládejme proto do svých „srdcí“ pravidelně Boží zaslíbení. 
Posílíme tím důvěru v našeho Stvořitele.

Někdo je schopen naučit se biblický text za chvíli, jinému 
i po celém týdnu zůstane v hlavě jen pár slov. I tak to má smysl, 
protože Duch svatý nám pak v potřebném čase připomene to, 
co je uloženo hluboko v naší mysli.

Autor 119. žalmu říká: „Světlem pro mé nohy je tvé slovo, 
osvěcuje moji stezku“ (Ž 119‚105). Před námi je celý rok a s ním 
53 biblických textů, které si můžeme ukládat jako olej do lam
py, aby nám svítila na cestu vždy, když to budeme potřebovat.

Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi; na tebe s důvěrou 
čekáme! Ž 33‚22





Už tisíce let ho prosíme…

1. ledna

Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou 
svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář 
a obdaří tě pokojem. Numeri 6‚24–26

Před mnoha a mnoha staletími promluvil Hospodin k Mojží
šovi, aby naučil Árona a jeho syny žehnat synům Izraele. Jsou 
to zvláštní slova, kdy vlastně Hospodin mluví tak trochu sám 
k sobě. Mojžíš tedy naslouchá nádhernému Hospodinovu vy
znání o jeho ochotě žehnat a chránit člověka — různě zdeptané
ho a podivného tvora, který často z posledních sil zápasí o kaž
do denní víru ve svého Boha.

Hospodin jde však ještě dál. Vyznává, že při pohledu na tu 
člověčí nicotnost se mu rozjasní tvář milosrdenství, protože se 
dívá na své děti, různě zlobící, a přesto často poctivě hledající 
cestu k němu — Hospodinu. Poslední slova Hospodinova vy
znání jsou zvláštní — Bůh obrátí k člověku svou tvář? To nás 
přece zabije, vždyť Hospodin sám varoval Mojžíše, že uvidět 
jeho tvář je problém.

Nelze pochopit nepochopitelné, takže se musíme smířit s pro
stým konstatováním Boha — obrátím k vám svou tvář a zahr
nu vás pokojem. Nemá to logiku a nelze tomu rozumět, ale lze 
tomu uvěřit. Tento starodávný žehnající text je Hospodinovým 
vyznáním o jeho touze vrátit člověka zpět do místa, kam pat
ří — do pokojné Boží země plné harmonie a porozumění. Domů, 
před Boží laskavou a život dávající tvář.

Chtěl bych se učit uvěřit i nepochopitelnému…
Marek Škrla



Je tam nahoře vůbec někdo?

2. ledna

Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou 
svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář 
a obdaří tě pokojem. Numeri 6‚24–26

Je ráno a mě čekají důležité zkoušky. Spěchám. Další vlak jede 
až za hodinu, a to už je pozdě. Jo, ještě se pomodlit — za ochranu, 
za zkoušky a tak nějak obecně, aby i tam nahoře byli spokojeni.

Vlak jsem stihl a rychle vytahuji své poznámky — třeba bude 
zdivočelý mozek ochoten ještě něco přijmout. Najednou se vlak 
zastavil, asi na koleje spadl chroust. Prostě vlak stojí a já spě
chám ve stojícím vlaku. Minuty se vlečou jako hodiny a slovo 
naděje mizí v beznaději. Když jsem dorazil celý upocený do 
školy, dveře byly zavřené a třída už pracovala na testech.

Cloumal mnou spravedlivý vztek — na pomalé železnice, 
rychlé hodiny, nevynechal jsem ani nebesa… Copak tam naho
ře nemohli alespoň dnes udělat jeden malý zázrak?

Rezignovaně jsem usedl na chodbě a hlavou se mi honilo, že 
tohle nemá žádné řešení. Najednou se otevřely dveře a vyšel 
náš pan profesor. Začal jsem koktat svou omluvu a během pár 
vteřin jsem seděl za stolem a psal test. Navíc jsem dostal ještě 
nějakou dobu milosti na dokončení.

Neumíme vyřešit všechny problémy našeho života, ale ně
kdy si uvědomíme, že jsme právě dnes potkali Boží požehnání. 
Vědomí, že Hospodin je dárcem našeho času, je asi to největší 
bohatství našeho života.

Chtěl bych se učit umění vděčnosti…
Marek Škrla



Už mám jen málo času…

3. ledna

Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou 
svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář 
a obdaří tě pokojem. Numeri 6‚24–26

Je klidná letní noc. Místo spánku pobíháme s kolegy po vý
robních halách a dokončujeme zakázku. Za pár hodin přijdou 
dělníci i vedení a vše musí být zase v provozu. Vše běží podle 
plánu a já mám radost. Je vidět, že Pán Bůh má hodné lidi rád.

S velkou rezervou jsme vše zvládli. Počítače spokojeně vrně
ly a dělníci spouštěli své stroje. Také máte radost, když se v ži
votě věci daří? První telefon bylo jen sdělení, že kolega narazil 
na drobný problém. Stále vládne radost a klid.

Následující desítky telefonátů změnily nový den v zoufalý 
sled neřešitelných problémů. Celý systém měl časté výpadky, 
komplikovala se výroba, na dvoře stály kamiony, protože ne
fungovala expedice. Beznaděj a žádné řešení.

Kolikrát stojí člověk v životě ve slepé uličce, před zdí, kterou 
nelze překonat. A co Bůh — jen mlčí nebo si zrovna udělali na 
nebesích přestávku? Každý jsme jiný. Někoho ovládne vztek, 
jiný má slzy na krajíčku. Jak dál, když žádné dál není…

Někdo věří na náhodu, já v laskavost Hospodinovu. Život 
nemá často šťastné konce, ale sem tam nějak přežijeme i ty 
chvíle složité. Spíše ze zoufalství mě napadlo vyměnit jednu 
novou část systému za tu původní — a ejhle, svět byl hned tro
chu veselejší. Objevilo se Světlo na cestu ze tmy…

Chtěl bych se učit umění přetrpět i zlé chvíle…
Marek Škrla



On není…

4. ledna

Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou 
svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář 
a obdaří tě pokojem. Numeri 6‚24–26

On není. Věta vyslovená v telefonu nedávala smysl. Kdo není, 
proč není, co se stalo? Můj mozek potřeboval další informace, 
aby si udělal jasno. V našem myšlení je to tak zařízeno, že potře
bujeme mít ve věcech jasno. Máme totiž pocit, že když budeme 
mít dost informací, tak budeme mít i potřebné odpovědi na své 
otázky a v naší duši zavládne klid a mír. „No přece Bůh není,“ 
zaznělo ve sluchátku jasné tvrzení.

Třeba v sobotní škole by to byl zajímavý podnět pro bouř
livou diskuzi, ale tady bylo něco špatně. Po další větě jsem 
pochopil, že slova někdy nestačí. Volající člověk nechtěl vést 
filozofickou diskuzi, on sděloval, že všechno je špatně — umřel 
mu partner, a Bůh nic neudělal. Bohu je to jedno. Mlčí, a tak 
prostě asi není.

Zahlédnout Boží rozjasněnou tvář na obloze plné hvězd je 
snad docela dobře možné, ale vidět Boží soucit přes čerstvě vy
plněný úmrtní list je absurdní.

Další řeč byla jen prázdná slova. Někdy by možná bylo lepší 
s laskavým porozuměním mlčet. Umění čekat na to, až se k nám 
obrátí Hospodinova tvář, je jedním z největších. A právě to če
kání je někdy nesnesitelně dlouhé a bolestné. Přesto je někdy 
zvláštní, že se k nám Bůh obrací mnohem dříve, než si uvědo
míme, že ho tak zoufale potřebujeme.

Chtěl bych někdy alespoň zahlédnout Tvou tvář…
Marek Škrla



Svědectví o jistotě spasení

5. ledna

A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je 
v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, 
nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, 
abyste věděli, že máte věčný život. 1. Janův 5‚11–13

Věčný život je lákadlo, které se někdy využívá jako návnada 
pro získání nových duší, jako prostředek k dosažení poslušnosti 
či poslední východisko z beznaděje pozemského života.

Chápání věčnosti jako místa nekonečné blaženosti oproti 
dočasným každodenním trápením sice v sobě ukrývá zrnko 
pravdy, ale nevyjadřuje skutečnou hloubku tohoto Božího daru. 
Apoštol Jan nepodmiňuje věčný život zásluhami, skutky či po
slušností. Uvádí jen jednu podmínku — „mít Syna“, což jinými 
slovy vyjádří jako „věřit v jeho jméno“.

Věčný život není chiméra vzdálené budoucnosti, ale důsle
dek živého vztahu s Kristem. Kdo v něho uvěří, následuje ho 
a nechá se inspirovat a formovat jeho učením, žije už teď plný 
život. Pokud hledáme „jistotu spasení“, neznám její výstižnější 
biblické potvrzení.

Pane, často se více strachujeme o naše spasení než o to, jestli Tě 
skutečně následujeme. Nauč nás vážit si daru věčného života, kte-
rý v Pánu Ježíši můžeme žít už tady a teď.

Mikuláš Pavlík



Věčný život

6. ledna

A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je 
v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, 
nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, 
abyste věděli, že máte věčný život. 1. Janův 5‚11–13

Zaměření se na Toho, v němž je život, je klíčové. Umožňuje 
nám získat nekonečně dlouhou i nekonečně kvalitní existenci. 
Kdo by po něčem takovém netoužil? Věčnost podle Jana patří 
tomu, „kdo má Syna“. Co to znamená prakticky? K odpovědi na 
tuto otázku můžeme přistoupit způsobem usměrňujícím nebo 
povzbuzujícím.

Usměrňující přístup se ptá, zda s Božím Synem trávíme svůj 
čas — zda „máme Syna“ ve smyslu společenství s ním nad Pís
mem či v jiných duchovních aktivitách. I dnes potřebujeme 
slyšet výzvu k duchovní disciplíně, k modlitbě, ke čtení Bible 
a k aplikaci jejích myšlenek v praxi.

Je k tomu však třeba i něco dodat: Někteří z nás možná zkou
mají sami sebe a svůj duchovní život až příliš. Zdá se jim, že 
svůj vztah s Kristem nežijí optimálně, a neustále se kvůli tomu 
trápí. Výzva k duchovně disciplinovanějšímu životu jejich pro
blém zřejmě nevyřeší. Potřebují spíše povzbuzení, že tím hlav
ním je upřímně věřit v Krista jako svého Zachránce. „Mít Syna“ 
totiž nepochybně znamená právě tuto jednoduchou spásnou 
víru. Vztah s ním stojí v první řadě na upřímné víře a důvěře. 
Disciplína přichází až poté. A to je povzbuzující.

Pane Ježíši, děkuji za dar věčného života.
Martin Turčan



Abyste věděli

7. ledna

A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je 
v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, 
nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, 
abyste věděli, že máte věčný život. 1. Janův 5‚11–13

Jan klade velký důraz na slova: Bůh, věčný život, Syn Boží, víra 
a jistota. Tato slova ve svém důrazu a uspořádání postavila hráz 
vůči nejistotě, strachu či šířícím se herezím.

Už po roce 62/63 vznikly z kruhů židokřesťanů zvláštní judai
stické skupiny, jako například ebionité, nazarejci či elkesaité, 
kteří vyznávali Ježíšovo mesiášství, ale popírali jeho božství. 
Jiní heretici, jako gnostici či duetisté, učili, že trpěl jen zdánlivě, 
nikoli skutečně, a také popírali božství Ježíše Krista.

Janova slova posloužila i později, když se objevily „inovativ
ní“ nauky o spáse či osobě Ježíše Krista. Vlévají sílu, naději a jis
totu věřícím po celá staletí a dávají jim do rukou zbraň, kterou 
mohou čelit různým bludům. Stavějí čtenáře na pevnou půdu 
biblického konceptu spásy. Zaměřují zrak na svědectví, které 
vydal Bůh o svém Synu a nechal zapsat do knih Nového záko
na. Vydávají pravdivý obraz o Boží lásce a oběti, kterou reál
ně podstoupil, abychom mohli mít věčný život. A to vše proto, 
abychom vyznávali víru v Syna Božího a byli s ním na věčnosti.

Pane, ujištění o věčnosti je pro nás potěchou a motivací do dalších 
dní. Ať jsou pro nás jistotou a potěchou v dobrém i zlém.

Jozef Kučera


