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O MOST U A NA DĚ J I

Má naděje není změtí náhod

na náhody je život krátký

Jen se zeptej moudré matky

Naděje je pevným mostem

do budoucích dnů

je i ráda milým hostem

Když zaklepe 

     otevru
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Ú VODE M

Přál bych si, aby v mé milé rodné zemi po-
vstala radostná vlna nadšení pro Pána Ježíše 
Krista. Kolik je v naší zemi kostelů, modlite-
ben a shromáždění! Velmi vzdělaní řečníci 
zde mnohdy hovoří o věcech, které míjejí 
podstatu života. O problémech, jež se ne-
dotýkají osobních otázek přítomných. Jak 
často opomíjejí nejdůležitější téma…
„CO UČINÍM S JEŽÍŠEM, KTERÉHO NAZÝ-
VAJÍ KRISTUS?“

 Čtěte o něm v Bibli

 Ctěte Ho před lidmi

 Následujte Ho

 Dovede vás k CÍLI

 Ke krásnému cíli

 On je zvyklý chodit

 i tu druhou míli

    V pokoře přeje autor
    Na jaře roku 2015
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T Y TŘI

 Jen Pravda má naději
 a jistou budoucnost
 a všechny tři jsou krásné
 Ten Věčný
 je nabízí dnes člověku
 neb ony jsou spásné
  Já ty tři miluji

ŽIVOTNÍ KRÉDO

 Radši být snílkem u lidí

 než bláznem u Boha

 Biblický citát
 „Říká blázen v srdci svém,
  že není Boha…“ 
  Žalm 14,1.2



( 10 )

„ SNÍLE K “

Tak označuje sám sebe Samuel Martasek, 
který se pokouší svými Novým zákonem 
inspirovanými verši znovu oslovit naši una-
venou duši, sdílet s námi naději, vyznávat 
svou víru a rozeznít v nás vděčnost, jíž je 
plný. Lze to říci tak, že radostí nakažený 
Samuel (O slávě nebes) se snaží nakazit 
i svého čtenáře. Snad proto v této své sbír-
ce Samuel stále jásá, až to vypadá, že hledá 
způsob, jak se připojit k nebeskému jásotu 
andělů. Chce přispět svým dílem k oslavné 
bohoslužbě, jako by již byl součástí nebes-
kého chóru k poctě Beránka. 

Třebaže se většina básní týká budouc-
nosti, jak si ji básník obráběný novozákonní 
řečí představuje, snílek Samuel je ve svých 
verších rozkročen v jakémsi meziprosto-
ru. Kmitá totiž mezi člověkem a Bohem, 
mezi tímto a budoucím světem a odtud se 
na jedné straně modlí k Bohu, sdílí se svým 
čtenářem své prožitky a vnímání, na straně 
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druhé tlumočí Boží řeč1 jako prorok a na-
hlédá do budoucího světa, jako by byl jeho 
přímý účastník (Vytoužená země). Stejně 
jako Samuel kmitá mezi nebem a zemí, kmi-
tají i jeho básně mezi žánry2: básník vyzná-
vá víru, mluví za Boha, píše deník, hovoří ke 
svému čtenáři a za své čtenáře, resp. spolu 
s nimi. Někdy zástupně svými ústy mluví za 
celé společenství věřících (Jak bude nám, 
Vytoužená země). 

Ve všem tom, co říká, je slyšet hravost 
a touha po Bohu a budoucnosti, kterou 
Samuel formuluje jako Ježíšovi hluboce od-
daný křesťan, který si ovšem nechce hrát se 
slovy – jemu jde o čtenáře. Často se k němu 
obrací3 a chce jej ovlivnit, jak ostatně sám 
avizuje v samotném úvodu sbírky. Je to 
dominantní rys této sbírky, která je právě 
snahou upoutat čtenáře a strhnout na spo-
lečnou cestu následování Krista specifi cká 
vzhledem k jeho předchozím sbírkám. Do-
konce v jedné básni (Jak bude nám) mluví 
na konkrétního čtenáře. Osobní tón, v jeho 
sbírkách ojedinělý, můžeme pochopit jako 

1 Cesta do Města, Otcovo provolání, Chvála Božích synů, Otcův odkaz
2  I v jednotlivých básních se mění žánry: Tam, Má vize Ježíše, Svatba 

v nebesích, Píseň Beránkova, Kázání, Srdce v ohni lásky
3  Tam, Vytoužená země, Otcův odkaz, Má vize Ježíše, K Tobě blíž, Tobě 

díky, Spasiteli, Modlitba toužícího 
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výraz silného pouta básníka k určitému 
člověku. Oslovuje svého synovce Pavla, aby 
mu veřejně řekl to, co mu potřebuje sdě-
lit: „Tam jsi zván. Za tebou tam přijde Pán 
a vrásky z čela shladí.“ Tím, že mu na Pavlo-
vi velmi záleží, vyjadřuje Samuel i to, že pro 
básníka jsme my čtenáři zjevně důležití – 
má nás při své tvorbě před očima. A to je 
potěšující zjištění – přibližuje a zpřítomňu-
je nám to Samuela jako našeho bratra. 

Stejně jako tomu bylo i v Samuelových 
předchozích sbírkách, jsou však ty nejni-
ternější básnivé výpovědi obsaženy v jeho 
modlitbách. Ty rostou z Božího promluvení 
jako odpověď na ně (Chvála Božích synů). 
I když se v nich kromě jásání objeví také 
roztrpčení z náboženského světa, povrch-
nost a pustota pouhého užívání si a neutě-
šenost lidských hodnot, lze jeho modlitby 
užívat jako lék, který duši uvolní, občerství 
a posílí. I člověk, který neumí básně číst, 
se může Samuelovými slovy, tedy společně 
se Samuelem, modlit. To, že Samuel prů-
běžně ve svých básních přechází od sdílení 
(deník) přes oslovení čtenáře (výzva) k řeči 
určené Bohu (modlitba), je možno vnímat 
jako snahu pozvednout čtenářovo srdce 
a rozmodlit jej. A Samuel chce svého čte-
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náře vložit do Božích rukou tak, aby mohl 
spolu se Samuelem Bohu říci: „Jen u Tebe 
má bolest přebolí.“ 

Jiří Beneš
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TA M
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JA K BUDE NÁ M

Jak bude nám

až po skončené cestě

též naše noha stane

    Tam

Tam v nebeském Městě

Ó jaká radost 

Tam jsi zván 

Za tebou Tam přijde Pán

a vrásky z čela shladí

A mír i láska

ze všech stran

tam všichni budem mladí

Jak bude nám

až po skončeném boji

bude náš zrak upřen

ku siónským výšinám

ku Křišťálovému moři
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A hle, tam dlouhé řady

stolů stojí

kde přijmou Tvoji večeři

bratři a sestry

a všichni podobojí

   Věnováno synovci Pavlovi


