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Biblický text:  
5 Mojžíšova z 32. kapitoly:  Naslouchejte, nebesa, budu mluvit, poslouchej, země, řeči mých úst. Ať 
kane jako déšť mé naučení, nechť se snáší má řeč jako rosa, jako prška na mladou trávu, jako vlahé 
krůpěje na bylinu. Hlásám Hospodinovo jméno, přiznejte velikost našemu Bohu! On je Skála. Jeho 
dílo je dokonalé, na všech jeho cestách je právo. Bůh je věrný a bez podlosti, je spravedlivý a přímý. 
Pokolení pokřivené a potměšilé do zkázy se vrhlo. Pro svá poskvrnění přestalo být jeho syny. Takto 
odplácíte Hospodinu, lide zbloudilý a nemoudrý? Cožpak není on tvůj Otec? Vždyť mu patříš. On tě 
učinil a zpevnil. Rozpomeň se na dávné dny, snaž se porozumět létům zašlých pokolení, vyptávej se 
svého otce, on ti poví, svých starců, oni ti řeknou: Když Nejvyšší přiděloval pronárodům dědictví, 
když rozsazoval lidské syny, stanovil hranice kdejakého lidu podle počtu synů Izraele.  
 
Hospodinovým podílem je jeho lid, vyměřeným dílem jeho dědictví je Jákob, tedy Izrael. Našel ho v 
zemi divokých pouští, v pustotě kvílících pustin, zahrnul ho svou péčí, chránil ho jako zřítelnici oka. 
Jako bdí orel nad svým hnízdem a nad svými mláďaty se vznáší, svá křídla rozprostírá, své mládě 
bere a na své peruti je nosí, tak Hospodin sám ho vedl, žádný cizí bůh s ním nebyl. Dovolil mu jezdit 
po posvátných návrších země, aby jedl, čím oplývá pole, kojil ho medem ze skaliska, olejem z 
křemene skály, smetanou krav a mlékem ovcí; sytil ho bělí pšeničného zrna. Pil jsi i ohnivé víno, krev 
hroznů. Ješurún, můj lid ztučněl a zbujněl, ztučněl jsi, obrostl tukem a ztloustl. Bohem, který ho učinil, 
opovrhl, potupil Skálu své spásy. Bohy cizími ho popouzeli k žárlivosti, ohavnými modlami ho 
uráželi.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Řekl bych: Rozpráším je, vyhladím jejich památku mezi lidmi. Ale obávám se urážek nepřítele  a že to 
jejich protivníci nepochopí, že řeknou: ‚Vyvýšila se naše vlastní ruka; Hospodin nic takového 
nevykonal.‘ Je to pronárod, jenž ztratil soudnost, nejsou schopni porozumět. Kdyby byli moudří, 
jednali by prozíravě, pochopili by, jak skončí. Neboť má je pomsta i odplata, přijde včas a jejich noha 
zakolísá, den jejich běd se blíží, řítí se na ně, co je jim uchystáno.“ Hospodin svůj lid obhájí, bude mít 
se svými služebníky soucit, až uzří, že ubývá sil! Nyní hleďte, jsem jedině já, jiný bůh vedle mne není, 
já usmrcuji i obživuji, zdeptal jsem, a zase zhojím, není, kdo by vytrhl z mé ruky. Já jsem živ navěky!  
 
Když Mojžíš domluvil k celému Izraeli všechna tato slova, řekl jim: „Upněte své srdce ke všem 
slovům, která vám dnes dosvědčuji. Pro vás není to slovo prázdné, ono je váš život. Pro toto slovo 
budete dlouho žít v zemi, do níž přejdete přes Jordán, abyste ji obsadili.“  
 
Skutky 2, 37-41:   Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: „Co 
máme dělat?“ Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na 
odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i 
všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh.“ A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a 
napomínal: „Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“ Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a 
přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. 
 

 
 

Myslím, že každý prožíváme současnou dobu zhruba od poloviny března různě. Věřím, že až se 
budeme moci zase scházet k popovídání, k posezení nad Biblí a uslyšíme jednotlivá svědectví Vašich 
životů, porozumíme Božímu řízení o trošku více. Já mám možnost s některými si buď telefonovat, 
potkávat se, psát si e-maily a sms.  
Řeknu Vám, jaké bylo to období tady na faře. Nějak se podařilo, že celou dobu tady pracuje v jednom 
zedník a malíř, a tak tu bylo více než pracovně a rušno. Také se zorganizovala bývalá obyvatelka 



Majáku a po tři týdny chodila šít roušky. Dokončovaly jsme s Janou výrobu první sady hostií pro 
církev. Do toho neustálé úkoly ohledně organizace pracovníků Majáku, nastavování hygienických 
podmínek a přesvědčování mladých, jak je jejich dodržování důležité. Minimálně 4x týdně se ozývala 
hudba, to když chodila cvičit varhanice Kateřina a Maruška zase na piano. Lidé, chodící kolem to také 
poslouchali.  
Celou tu dobu mě provází text, který jsme si četli ze Starého Zákona. Lid Boží je na konci cesty pouští a 
očekává, co bude dál. Jejich vůdce Mojžíš ví, že už je dál provázet nebude a snaží se jim předat na další 
cestu nejpodstatnější o jejich Bohu. O tom, kterého provokovali, popouzeli, uráželi. Jindy radostně 
chválili a děkovali mu za záchranu.  
Tato zvláštní doba dává příležitost k úvahám, přemýšlení a hledání cesty k našemu Bohu. Nejen 
k Bohu, k našemu Bohu, on je opravdu náš, můj Bůh. Neříkám, že až dosud jsme po cestě hledání 
klopýtavě nešli, nehledali ji a také nezakoušeli Boží pomoc a blízkost. Já za sebe však vnímám, 
bohužel, zatím nejasně, že pro mě, pro náboženskou obec a pro církev a snad i pro celou společnost se 
otvírá nová možnost nasměrování před dalším vykročením. Samozřejmě, že vnímám jednotlivé 
příběhy – ať už smutné či radostné – příběhy sounáležitosti i pomoci, příběhy obrovského pracovního 
vypětí určitých skupin lidí, příběhy nejistoty a obav. 
Proč to všechno vypětí, pomoc, utrpení, radost, zklidnění? Abychom se vrátili ke svým dřívějším 
způsobům života? Někteří už teď pociťují, že mohou žít dobře, i když se musí učit s dětmi doma, i když 
pracují z domova, i když mají nižší příjem. Nastartujeme ekonomiku novým způsobem, nebo zase po 
staru – čím více výrobků, tím větší zisk? Nebo se podaří promýšlet takový způsob, který si dá např. za 
cíl nenechávat umírat lidi hladem, zastavit ničení přírody, ovzduší. Mohu já se svou prací, svou firmou, 
svým jednáním k tomu napomoci?  
Budeme ochotni měnit svůj život a hledat způsob jak?   
Občas si něco přečtu na internetu a tam se v náznacích dočítám, že ti, kteří mají v rukou politickou a 
z velké míry i ekonomickou moc, podobně rozvažují. Kéž je Pán Bůh posílí v tomto rozhodování pro 
dobrou budoucnost lidí. Kéž i my jednotlivě přidáváme svůj díl dobrého počínání. Započne se tím 
obnova. Neuvidíme hned konkrétní cíl, k tomu směřujeme, ale nesmíme přestat stále se Pána Boha 
dotazovat, abychom nepřestali jít správným směrem. 
 
  

 
 
 
 
  
 
 
 


