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Skutky apoštolů 9,36-43:  V Joppe žila učednice jménem Tabita, řecky Dorkas. Konala mnoho dobrých 

skutků a štědře rozdávala almužny. Ale právě tehdy onemocněla a zemřela. Umyli ji a položili do 

horního pokoje. Poněvadž Lydda je blízko Joppe, dověděli se učedníci, že je tam Petr, a poslali k němu 

dva muže s naléhavou prosbou: „Přijď rychle k nám!“ Petr se hned s nimi vydal na cestu. Když přišli do 

Joppe, zavedli jej do horního pokoje, kde ho s pláčem obklopily všechny vdovy a ukazovaly mu košile a 

pláště, které jim Tabita šila, dokud byla naživu. Petr poslal všechny z místnosti; pak poklekl, pomodlil 

se, obrátil se k mrtvé a řekl: „Tabito, vstaň!“ Ona otevřela oči, a když spatřila Petra, zvedla se na lůžku. 

Podal jí ruku a pomohl jí vstát. Pak všechny zavolal, i vdovy, a vrátil jim ji živou. Zpráva o tom se 

rozšířila po celém Joppe a mnoho lidí uvěřilo v Pána. Petr zůstal ještě delší čas v Joppe v domě Šimona 

koželuha. 

 
Zjevení Janovo 7,9-17:  Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze 
všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé 
roucho, palmové ratolesti v rukou. A volali velikým hlasem: „Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na 
trůnu, a Beránkovi.“ A všichni andělé se postavili kolem trůnu, kolem starců i těch čtyř bytostí a padli 
před trůnem tváří k zemi, klaněli se Bohu a volali: „Amen! Dobrořečení i sláva a moudrost, díky a čest i 
moc a síla Bohu našemu na věky věků. Amen!“ Jeden z těch starců na mne promluvil: „Kdo jsou a 
odkud přišli ti v bílém rouchu?“ Řekl jsem: „Pane můj, ty to víš!“ A on mi řekl: „To jsou ti, kteří přišli z 
velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově. Proto jsou před trůnem Božím a 
slouží mu v jeho chrámě dnem i nocí; a ten, který sedí na trůnu, bude jim záštitou. Již nebudou 
hladovět ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží, neboť Beránek, který je před trůnem, je bude 
pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí.“ 
 
Jan 10,22-30:  Byly právě svátky posvěcení jeruzalémského chrámu; bylo to v zimě. Ježíš se procházel 
v chrámě, v sloupoví Šalomounově. Židé ho obklopili a řekli mu: „Jak dlouho nás chceš držet v 
nejistotě? Jsi-li Mesiáš, řekni nám to otevřeně!“ Ježíš jim odpověděl: „Řekl jsem vám to, a nevěříte. 
Skutky, které činím ve jménu Otce, ty o mně vydávají svědectví. Ale vy nevěříte, protože nejste z mých 
ovcí. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky 
a nikdo je z mé ruky nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat 
z Otcovy ruky. Já a Otec jsme jedno.“ 
 

 
Mesiáš podle našich představ?  

Dnešní deštivý den nám navozuje dobu příběhu z Janova evangelia. Příběh se odehrává 
v zimě, což  pro Izrael znamená dobu dešťů. Připomínalo a slavilo se očištění chrámu, 
které se odehrálo v r. 164 př. n. letopočtem, za vlády Judy Makabejského. Syrský vládce 
Antiochus Epifanes z řecké dynastie Seleukovců se pokoušel celou svou říši pořečtit, 
což se nevyhnulo ani Palestině. Nedaleko chrámu vybudoval stadion, kde se mladí muži 
cvičili v lehké atletice a připravovali se na starověké sportovní hry, včetně těch 
olympijských. Nenápadným způsobem odváděl od náboženství, mladí trávili stále více 
času sportováním. (Co odvádí mladé i nás dnes?) Židé byli postupně nuceni obětovat 
řeckým bohům. Proti tomu se část židovského národa bouřila. Celá situace eskalovala, 
když se kněz – otec Judy Makabejského – vzepřel obětování modle a zabil královského 
úředníka i Žida, který byl ochoten obětovat. Antiochus odpověděl a vstoupil se svou 
armádou až do Jeruzaléma, zakázal slavení šabatu, obřízku, čtení a studium Tóry. Do 
chrámu umístil sochu boha Dia (Zeus) a chrám úmyslně znesvětil, když na oltáři pro 



zápalné oběti obětoval vepře. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat a země se začala 
bouřit pod vedením pěti Makabejských bratří. Připomínka tohoto povstání a očištění 
chrámu zastihla Ježíše v chrámu, přesněji v sloupoví Šalamounově.  
Jak dlouho nás chceš držet v nejistotě? Jsi-li Mesiáš, řekni nám to otevřeně? To je často 
naše situace. Chceme totiž Mesiáše podle svých představ, ne takového, jemuž bychom 
museli přizpůsobit celý svůj život.  
Křesťané mají svého pastýře, jeho hlas slyší, jdou za ním a on jim dává věčný život; 
nezahynou navěky a nikdo je z jeho ruky nevyrve. S tím souhlasíme. Když však 
přicházejí potíže, pronásledování, zkoušky, raději se obracíme jinam. Najednou Mesiáš 
není podle našich představ, protože nejsme ušetřeni trápení, zkoušek, nepřízně od lidí, 
nemocí apod. Tak hledáme způsob, jak si trápení ulehčit, vyhnout se nepřízni, 
nenasazovat pro víru svou kariéru, schovat se do nenápadnosti.  
První církev, o které se mluví ve Zjevení Janově, zažívala veliké pronásledování, lidé 
byli pro svou víru a křesťanské náboženství pronásledováni, šlo jim o život a často ho 
položili. Jim i nám zní posilující zpráva: přes třeba i veliké soužení, vytrváme-li, naše 
roucha, naše životy budou vybíleny v krvi Beránkově. Projdeme až před trůn Boží, do 
Božího království. Tam už nebude ani hlad, ani žízeň, ani žádné pronásledování, ani 
povodeň, potopa či zemětřesení, ani žádný důvod k pláči.  
Naše současné potíže jsou vesměs jiné, než ty věřících první církve. Jim šlo o život, měli 
často hlad a žízeň. Neznamená to, že jsou malé, pro nás jsou často těžko k překonání. 
Jsme odváděni od víry všemožnými nabídkami, ujišťováním o hodnotách života 
spočívajících v úspěchu, majetku či bohatství, ale také mnohdy velikou pracovitostí či 
přepracovaností. Buďme opatrní a prozíraví, nenechme se zlákat. Naším posláním není 
ani žít si svůj klidný zbožný život v ústraní, ale máme o Pánu Ježíši lidem vyprávět a 
pomáhat jim.  
I mezi námi se dějí divy, zkusme si je pro sebe v soukromí pojmenovat. Já je občas 
vidím, ale dosud se neosměluji je pojmenovat veřejně. Těším se na to, až to společně 
zkusíme.  
Modleme se a prosme o pomoc Ducha Kristova, aby se stále děly a abychom je přičítali 
tomu, který nás vede k pramenům vod života až do Božího království. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Pro rozloučení s Evou Soukalovou 
Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; ale dostanete sílu 
Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém 
Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Sk 1, 7-8    
Boží království – Boží kralování, území B.vlády se šíří v srdcích lidí, a tak se šíří i 
geograficky. 
Vyprávět o Ježíši, jeho životě, učení, smrti a vzkříšení (svědci), to není jen lidské dílo, 
strategie – seslání Ducha  
 
 
 
Podobenství o milosrdném Samaritánovi. Pro přípravu ke křtu s Eliškou a Zuzkou. 
Podívat se, jestli je na CD. 
 
 
 


