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Milí čtenáři,
 
máme pro vás další dobrou zprávu. 
Je to velikonoční číslo časopisu 
Dobrá zpráva pro měsíc duben, 
které držíte v ruce. 
 
První dobrou zprávou, kterou vám 
přináší, je zpráva o Vzkříšení Páně, 
zpráva o tom, že kámen je odvalen! 
Že všechny překážky na cestě k 
Bohu jsou odstraněny. Ne našimi 
silami, ale z Boží vůle a z jeho roz-
hodnutí. Že setkání s živým – vzkří-
šeným Kristem je možné. Bůh není 
mrtev. A co církev? Co naše církev? 
Co náš místní sbor? Nejsme Umíra-
jící církev? Nejsme součástí nějaké 
komunity, která je uzavřena ve 
svých radůstkách a problémcích, 
odtržená od vnější reality. Neukrý-
vá v sobě naše na první pohled idy-
lické společenství mnoho pýchy a po-
výšenosti?  
 

 
Ve vzdělávací části nás čekají další 
unikátní články, tentokrát z časo-
pisu Světozor z roku 1923. Jsou to 
články O činnosti Bratrské jednoty 
Chelčického. Dobrou zprávou je, že 
jsme tehdy my baptisté nejen hlá-
sali poselství lásky a spravedlnosti 
pro celý svět, že jsme však nezů-
stávali uzavřeni ve svých sterilních 
společenstvích, ale že jsme z nich 
vyšli, abychom sloužili potřebným.  
 
A tu nejlepší dobrou zprávu nám 
přináší velikonoční ráno. Pán Ježíš 
zvítězil. Nemusíme plakat. Nemusí-
me se bát. Náš Pán žije! 
 
Přejeme vám radostné a požehna-
né chvíle při čtení dubnového veli-
konočního čísla. 
 

Štěpán Křivánek 
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POVZBUZENÍ 
 
Vzkříšení Páně 
 
A hned zrána se poradili velekněží, starší a zákoníci, celá rada; spoutali 
Ježíše, odvedli jej a vydali Pilátovi. Pilát se ho otázal: „Ty jsi král Židů?“ On 
mu odpověděl: „Ty sám to říkáš.“ Velekněží na něj mnoho žalovali. Tu se 
ho Pilát znovu otázal: „Nic neodpovídáš? Pohleď, co všecko na tebe žalují!“ 
Ježíš však už nic neodpověděl, takže se Pilát divil. O svátcích jim 
propouštíval jednoho vězně, o kterého žádali. Ve vězení byl mezi 
vzbouřenci, kteří se při vzpouře dopustili vraždy, muž jménem Barabáš. 
Zástup přišel Piláta požádat o to, v čem jim obvykle vyhověl.                                             

 Marek 16,1-8 
 

Milé sestry a bratři, 
nastala Velikonoční neděle. 
V průběhu celé předvelikonoční 
doby se k tomuto okamžiku upí-
náme, na něj očekáváme. A ostat-
ně není příliš divu. Čím více se 
prohlubuje postní doba, tím je té-
matika pašijního příběhu tíživější 
a bolestnější. Nemluvíme a nepře-
mýšlíme přece o věcech příjem-

ných. Právě naopak: Ježíšova slo-
va o nevyhnutelnosti utrpení, lou-
čení s učedníky, vypjaté okamžiky 
modlitby v Getsemane a následně 
Ježíšovo zatčení, odsouzení, mu-
čení a smrt na kříži. S každým 
dalším okamžikem je ten příběh 
truchlivější a dojemnější. 
Před dvěma dny – na Velký pátek, 
jsem si zase uvědomil, jak se nás 
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dokáže to pašijní dusno opako-
vaně dotknout.  
Není proto vůbec překvapující, že 
zpráva nedělního rána je pro nás 
skutečným vysvobozením, sku-
tečnou radostí, po dlouhotrvající 
temnotě. A tato radost bývá obvy-
kle patrná na podobě nedělních 
bohoslužeb, na atmosféře ve shro-
máždění. Nastává úleva. 
Jenže když se díváme do novo-
zákonních zpráv o nedělním ránu, 
musíme si uvědomit, že jejich vni-
třní tempo je pozvolnější. Rozhod-
ně se tady nesetkáváme s před-
stavou jakési jednoznačné, vítězo-
slavné a bujaré oslavy Kristova 
vzkříšení. Nedělní ráno začíná roz-
pačitě a s ostychem. 
Hlavním motivem této zprávy je 
u všech evangelistů cesta k hrobu 
– cesta za zmrtvýchvstalým 
Kristem. Není to žádný radostný 
běh – právě naopak. A myslím, že 
je důležité, abychom věnovali ná-
ležitou pozornost právě průběhu 
této cesty – jejím zvláštnostem a ob-
tížím. Svým způsobem nám totiž 
naznačuje, kudy a jak vede také ta 
naše cesta ke Kristu. 
Evangelista Marek, z jehož podání 
jsme před chvílí četli, popisuje 
cestu tří žen – Marie matky Jaku-
ba, Marie Magdalské a Salome. 
Jsou to právě ty ženy, které – jak 
jsme slyšeli v pátek – stály pod 
křížem a z povzdálí se dívaly na 
Ježíšovo utrpení a smrt. Při čtení 
Nového zákona rozpoznáváme, že 
postavení žen v Ježíšově příto-
mnosti nebylo druhořadé. Nebyla 
to jistě jen jakási servisní četa pro 

slavné a důležité mužské učed-
níky. Ženy sami náležely k tomu 
nejbližšímu učednickému okru-
hu. Proto také není nadnesené, 
když říkáme, že zmíněné tři ženy 
truchlily nad Ježíšem nejen jako 
nad ztraceným přítelem, ale také 
jako nad svým učitelem, mistrem 
a Pánem.  
Jistě by rády hned po Ježíšově 
smrti strávily co nejvíce času v 
jeho blízkosti. Jistě by mu rády a 
ochotně sloužily i v takové temné 
chvíli. V jejich cestě za Ježíšem ale 
stálo několik významných a ne-
překonatelných překážek.  
Hned první v řadě mezi těmito 
překážkami bylo ustanovení Zá-
kona. Četli jsme, že večer na Velký 
pátek musela být odstraněna vše-
chna těla z křížů. Byl to přeci 
předvečer svátku, předvečer so-
boty. A tuto sváteční atmosféru 
nesměl narušit pohled na utrpení 
a smrt. V sobotu se pak život ce-
lého Jeruzaléma zastavil. Platila 
přísná zápověď jakékoli práce. I kdy-
by ženy sebevíce toužily navštívit 
svého Pána, nebylo to možné. 
Vždyť by nebylo ani kde nakoupit 
vonné masti k pomazání těla.  
Bílá sobota tak získala zvláštní 
charakter nuceného ticha, nu-
ceného vyčkávání. Když si vzpo-
meneme jak Ježíš ze své lásky 
přestupoval příkaz sobotního kli-
du, můžeme v tom pocítit také ur-
čitý náznak ironie. Snad ještě za 
Ježíšova života se mohlo učed-
níkům zdát, že láska je silnější než 
zákony a předepsané příkazy. Teď 
je ale Ježíš mrtvý a všechno se už 
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vrátilo do svých starých kolejí. 
Iluze se rozplynula. Není už, kdo 
by narušoval pořádek. 
Ženy tedy musely přijmout tuto 
první překážku na cestě za 
Kristem – překážku čekání. Hned 
jak to bylo možné – časně z rána, 
sotva vyšlo slunce - se vydaly k 
hrobu. Ale Marek nám opět naz-
načuje, že to asi nebyla radostná 
cesta. Stačí se podívat na náznak 
rozhovoru, který spolu ženy vedly: 
Říkaly si mezi sebou: "Kdo nám 
odvalí kámen od vchodu do 
hrobu?" 
Ano, to byla přece ta další pře-
kážka, která stála v cestě. Hrob 
byl zapečetěn, uzavřen velikým 
kamenem. Na jeho odvalení by sí-
la žen nestačila. Tak se už v této 
chvíli zdálo, že je to vlastně cesta 
marná a zbytečná. Ke Kristu se 
přece nakonec přeci jen nemohou 
dostat. Ženy sice stále jdou, ale 
mnoho naděje v tom jejich pu-
tování není.  
Při pohledu na ten veliký kámen 
nás může napadat množství 
biblických asociací. Stejný kámen 
přece uzavíral také Lazarův hrob 
a stejný velký kámen uzamkl 
Daniele v jámě lvové. Kámen – to 
je v Písmu vždy něco trvalého, 
nepohnutelného, nezvratného. Na 
kamenných deskách je vepsán 
Boží zákon. A vztyčené kameny 
také sloužily k oslavě Hospodina i 
různých božstev.  
A to je vlastně ta třetí – největší a 
definitivní překážka na cestě ke 
Kristu: Kámen, který uzavírá hrob 
Ježíše Krista je totiž vlastně také 

takovou oslavou božstva – toho 
největšího a nejstrašnějšího bož-
stva v celém panteonu – boha 
smrti a zániku. Kámen na dveřích 
Kristova hrobu – to je svatyně 
smrti. Zpráva o definitivním ví-
tězství smrti.  
Evangelista Marek k nám mluví 
realisticky a poctivě. Jeho zámě-
rem není probouzet naše nábo-
ženské endorfiny, vzbuzovat pa-
tetické emoce, tlačit na city. Ne-
snaží se nám prodat to veliko-
noční putování za živým Kristem v 
růžovém balení. Stejné překážky, 
na které narazily tři Ježíšovy 
učednice, čekají na každého, kdo 
se na tuto cestu vydá. Dlouhé 
čekání, Bílé soboty, bílé týdny a 
měsíce – tak bílé, jako papír ne-
popsaný sebemenší dobrou zprá-
vou. Nepohnutelné, zdánlivě defi-
nitivní balvany. Božstva zmaru a 
smrti. Kdo se tomuto chce vy-
hnout, ať raději rovnou zůstane 
doma, ať si raději v neděli přispí a 
nikam nechodí. 
Bez toho všeho je ale zpráva o Vzkří-
šení neúplná. Sobota musela nas-
tat, aby bylo skutečně dokonáno, 
aby skončil týden, aby skončil 
celý jeden věk a mohl nastat čas 
nový. Kámen musel být vztyčen, 
aby mohl být – ne zvenku, ale 
zevnitř – odvalen.  
Toto je skutečný konec Markova 
evangelia – zpráva o tom, že pře-
kážky na cestě ke Kristu jsou ods-
traněny. Ne našimi silami, ale z 
Boží vůle a z jeho rozhodnutí. Že 
setkání s živým – vzkříšeným 
Kristem je možné. Nikoli snadné, 
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laciné a bezbolestné, ale možné. 
Dnes jsme voláni k tomu, aby-
chom této zprávě s bázní a chvě-
ním uvěřili. 
 
Pane Ježíši Kriste, 
skláníme se před tajemstvím Tvé-
ho vzkříšení. Chceme se vydat na 
cestu za Tebou. Nemáme a nehle-

dáme už žádné záruky a žádné 
jistoty. Hledáme Tebe – živého, 
vzkříšeného, panujícího nad smrtí, 
nad námi i nad světem. Na Tebe 
jediného spoléháme. Buď tobě slá-
va na věky věků. Amen   

 
Kázání Na Topolce, 23. 3. 2008 

 
ZAMYŠLENÍ  
 
Umírající církev? 
 
Četla jsem článek Marianny Otte-
rové „Bůh není mrtev. A církev?“. 
Oslovil mne, promlouvá do mé si-
tuace. Paní Marianna se před pár 
lety rozhodla odejít z církve. Svou 
víru si uchovala. Vedly jí k tomu 
tři problémy: náboženský, politic-
ký a sociální. Ten poslední obsa-
huje řadu postřehů, které proží-
vám také. 
 
Elitářský prvek popisovaný v člá-
nku se začal projevovat u někte-
rých vztahů, zejména s mou skvě-
lou kamarádkou. Nejsem z jejího 
sboru, ale dlouho jsme si rozuměly 
a měly hezký kamarádský vztah. 
Následně se stalo, že kamarádka 
začala mít nějaké osobní problémy. 
Sdílely jsme se spolu, důvěřovaly si 
a vše probíraly jako opravdové ses-
try. Po nějaké době se její situace 
začala zlepšovat. Pak asi po roce a 
něco se vše začalo vracet do sta-
rých kolejí. Začala se právě příliš 
upínat na tu svou komunitu z cír-
kve. I když stále v nejtěžších chví-
lích utíká za mnou, mám pocit, že 

už to není to, co bývalo. Že už si 
tolik nevěříme, zpochybňuje mne 
a z jejích slov jsem pochopila, že jí 
ta její komunita ode mne odra-
zuje. A právě často i v radách, kte-
ré ani nejsou podle Bible. Je to 
spíše podle zvyků v jejím spole-
čenství, ke kterému se tak ještě 
více upíná. Její problém se tím 
jenom prohlubuje a vůbec neřeší.  
 
Jsem z toho dost smutná a nevím, 
co s tím. Jsme spolu čím dál mé-
ně. Pokud zrovna není na dně, tak 
si na mne mnohdy ani nevzpo-
mene a vážný problém, co má, od-
kládá, přehlíží, vlastně ani nevím. 
Bojím se o ni. Jedná se o normální 
běžnou církev, ale z toho co jsem 
mohla poznat je tam něco ne-
zdravého.  
 
Máte někdo s něčím podobným, 
jako popisuje paní Marianna zku-
šenosti? Co si o tom myslíte? Z 
mého pohledu klíčové jsem zvý-
raznila a jsem zvědavá, co si o tom 
myslíte. Není to až sektářské cho-
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vání, co je tam popsáno a co pro-
žívám u své kámošky také? Dále své 
trápení rozebírat neplánuji, mám 
ale pocit, že by mi snad pomohlo 
více takového sdílení o sociálních 
vazbách v církvi, ve sboru a jejich 
vliv na vazby mimo ni. 
 
Čím menší církev, tím větší vě-
domí sdílené komunity. 
 
Co považuji za jev hodný pozor-
nosti – zvlášť v dnešní přeindivi-
dualizované době – je silné rodin-
né a komunitní zázemí, které život 
v církvi vytváří. Je celkem logické, 
že lidé stejně smýšlející si k sobě 
nacházejí jednodušeji cestu, vy-
tvářejí pak spolu rodiny a spo-
lečenství, v nich přicházejí na svět 
děti, které si už odmalička spolu 
hrají, časem spolu chodí a pak za-
kládají rodiny a opakují dále stej-
ný model. Toto komunitní zázemí 
má řadu výhod: většina lidí se 
navzájem zná, a pokud ne osobně, 
obvykle se najdou více či méně 
vzdálení příbuzní nebo známí 
všech. Někdy se na takové téma 
narazí už po prvních pár slovech, 
stačí se představit a člověk hned 
dostává otázku: „Nejsi náhodou 
sestra/sestřenice/příbuzná toho 
nebo toho? Ty já znám z…“ Toto 
ujišťování o identitě dotyčného 
přispívá k pocitu bezpečí jako ve 
velké fungující rodině.  
 
Pochopitelně každý z nás by byl 
klidnější např. v situaci, kdy po-
prvé posílá své dítě na tábor, kdy-
by věděl, že tam bude někdo pří-
buzný či známý, který na dítě 
dohlédne, bude-li třeba. 

Církev však není zároveň ani tak 
malá, aby se skutečně všichni 
znali se všemi, na každém setkání 
mimo půdu vlastního sboru mů-
žete narazit na hodně lidí, které 
vidíte poprvé a kteří vás něčím 
zajímavým překvapí (i když je také 
pravda, že často znáte z vyprávění 
poměrně dopodrobna osobní pří-
běhy a charakterové rysy lidí, kte-
ré jste sami nikdy neviděli). 
V době, kdy mnohokrát nevíme 
skoro nic o sousedovi v našem do-
mě, je důležité být součástí nějaké 
širší skupiny, umět naslouchat 
druhým, učit se najít si své místo 
a úlohu v kolektivu, cítit zodpo-
vědnost nejen za sebe a svou ro-
dinu, ale i za větší skupinu lidí, 
vycházet v dobrém i s těmi, které 
by si člověk domů nepozval atd.  
 
Nechám teď stranou nově pří-
chozí, kteří mají zkušenost i s ne-
bytím v církvi. Stejně tak má slova 
nemíří vůči těm, kteří občas zaj-
dou do kostela, ale aktivně se do 
„sborového života“ příliš nezapo-
jují. Co mi přijde na modelu ko-
munitní církevní sítě rizikové, je 
právě opakování stále stejného 
vzorce chování u jádra této církve, 
u několika dynastií (jednou rozvět-
venou rodinou). Příslušníci těchto 
rodin se přirozeně cítí v církvi „ja-
ko doma“ a přejímají měšťácké 
elitářství. V některých sborech je 
situace dokonce taková, že zave-
dená rodina nenápadně, avšak dů-
sledně „usměrňuje“ kazatele.  
 
Nakonec i to, co se na první po-
hled zdá jako obrovská výhoda – 
sociální zázemí, se může stát ne-
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výhodou. Člověk, který se „dobře 
narodí“, dostává do vínku ohrom-
ný sociální kapitál v podobě kon-
taktů. Nevím, jestli i toto není 
jedním ze zdrojů onoho malomě-
šťáctví. Děti z dobrých rodin se 
kamarádí s dětmi z dobrých rodin, 
hrají na různé nástroje, nacvičují 
spolu divadlo, čtou zajímavé knihy, 
časem se starají o menší děti, pro 
které připravují zábavné programy, 
účastní se vzdělávacích akcí pro 
mládež, pomáhají alespoň jednou 
týdně sociálně slabším, pokud to 
není přímo jejich zaměstnání, jezdí 
spolu na rodinné dovolené atp.  
 

Na první pohled idylická společ-
nost však v sobě ukrývá mnoho 
pýchy a povýšenosti. Málokdo má 
zkušenost s existenčními problé-
my nebo skutečným pádem na 
dno. V takové velké rodině to ani 
není dost dobře možné, kdyby byl 
nějaký problém (s bydlením, s pra-
cí, s penězi), „bratři a sestry“ po-
můžou. Vždycky budou po ruce ně-
jací známí, kteří budou vědět o mož-
ném řešení problému nebo budou 
mít kontakty na další známé.  
Spolu s tímto zaopatřením se do 
mysli vkrádá i většinou nepři-
znaný pocit výjimečnosti, ve smy-
slu „my jsme prostě něco lepšího“. 
Vzhledem k vysoké sociální inteli-
genci křesťanů není tato věta ni-
kdy vyřčena nahlas, většinou 
tento pocit nepřizná ani jednotlivec 
sám sobě. To ovšem neznamená, že 
tento způsob nazírání na sebe a dru-
hé neexistuje. 
 

Kde je tedy hranice mezi zdravým 
pocitem bezpečí a sociální „roz-
mazleností“ z dobrého zázemí, na-

víc na celkem vysoké intelektuální 
úrovni? Má takto vyrůstající člověk 
skutečné porozumění pro situaci 
druhého, který neměl takové kom-
fortní podmínky? Vím moc dobře, 
že mnoho křesťanů tráví hodně 
svého času pomocí druhým lidem 
v horších podmínkách, ať už zdra-
votních nebo sociálních. Někdy se 
mi však stejně dere na mysl otáz-
ka: dělají to skutečně pro ně, nebo 
pro svůj dobrý pocit, protože je to 
tak správné? Podobně to formu-
lovala Matka Tereza, když řekla: 
„Milujte lidi pro ně samé, nikdo si 
nepřeje být milován proto, že to 
řekl Pán Ježíš.“  
 
Možná by mi tato otázka nepřišla 
na mysl, kdybych neměla zkuše-
nost s reakcemi křesťanského pro-
středí na jinakost. Nedávno mi 
jeden přítel prozradil, že o Bene-
diktovi XVI. se říkalo, že byl 
navenek velmi přísný, aby udržel 
určitou disciplínu, ale v pastoraci 
velmi laskavý a s individuálním 
přístupem. Když jsem ho po-
slouchala, připadalo mi, že ve sbo-
ru to funguje přesně obráceně. 
Navenek se tváří jako velmi svo-
bodné, v mnoha směrech otev-
řené prostředí, ale když dojde na 
lámání chleba, běda kdybys vy-
bočil z řady!  
 
My jsme tolerantní a otevření, buď 
tedy stejně tolerantní a otevřený 
přesně jako my a nebude problém! 
Bohužel považovat za toleranci a 
znak svobody shovívavost vůči 
stylu oblečení, výběru koníčků 
apod. vyznívá pro sekulární pro-
středí poněkud komicky. 
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Typickým příkladem pseudootev-
řenosti by mohla být aktuální 
ožehavá společenská témata, na-
příklad rozvody nebo problémy se 
sexuální orientací. Tady se totiž 
přesně objevuje onen rys, kdy 
navenek to většině nevadí, ale 
kdyby šlo o někoho konkrétního 
z rodiny nebo dokonce o našeho 
bratra kazatele – to by bylo špat-
ně, to by se nám tedy nelíbilo. 
Navenek musí přece vše vypadat 
pěkně a obzvlášť ti z „dobrých 
rodin“ nebo kazatelé by měli jít 
příkladem. 
 
Pokud se v minulém století hodně 
diskutovalo o tom, zdali je nebo 
není mrtev Bůh, ve století součas-
ném bude otázka spíše znít, zdali 
je nebo není mrtvá církev. Je pro 
společnost důležitá? Má šanci 
ještě někoho dnes oslovit? K čemu 
vlastně je?  
 
Nestojím o to být součástí nějaké ko-
munity, která bude uzavřena ve 
svých radůstkách a problémcích, 
víceméně odtržená od vnější reality. 
Pokud máme následovat Krista, 
měli bychom se minimálně zají-
mat o to, v jakých podmínkách žijí 
lidé pár kilometrů od nás, kolik 

zaplatí na hlavu za ubytovnu s ú-
plavicí, vymýšlet, jak by šla vy-
tvořit nová pracovní místa v ob-
lastech, kde zkrachovaly továrny, 
jak podpořit lidi topící se v bez-
moci zadlužení, jak ubránit so-
ciální jistoty pro handicapované, 
jak zamezit diskriminaci nebo ši-
kaně atd.  
 
Chce to vylézt z bezpečné ulity ve-
liké rodiny a vnímat životní peri-
petie širšího spektra společnosti. 
Společenství Kristovo není Od-
dělení věřících v přiděleném pro-
storu, společenství znamená celý 
svět, a slovo „Kristus“ přitom ani 
nemusí padnout. Na následování 
v duchovní oblasti žádný návod 
neexistuje, každý věřící má svou 
cestu, která – stejně jako ta Kri-
stova – s sebou nese notný kus 
zoufalé getsemanské osamělosti, 
ukřižování některých jistot a ab-
solutní důvěru vůči Nekoneč-
nému.  
 

Anna K. 
 s úryvkem z článku  

Marianny Otterové  
„Bůh není mrtev. A církev?“ 

(upraveno) 

 
 
 
Z HISTORIE 
 
Přinášíme vám dva unikátní články z časopisu Světozor, číslo 25 z roku 
1923 o činnosti Bratrské jednoty Chelčického. První seznámil čtenáře 
s československou delegací na Světovém kongresu baptistů. Druhý článek 
informuje o Dětském domově Chelčického v Podbořanech nad Vltavou, 
který po světové válce založila a spravovala Bratrská jednota Chelčického. 
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Ukázka z nedělního vydání listu The Boston Globe ze 
dne 22. června 1923., který otiskl pozdrav prezidenta 
USA Warrena Gamaliela Hardinga 3. Světovému kong-
resu baptistů ve Stockholmu. Prezident W. G. Harding 
ve svém pozdravu mimo jiné řekl: 
„Z celého svého srdce věřím, že v dnešním světě není nic 
potřebnějšího, než praktická aplikace ducha Kristova. 
Věřím v trvalý růst takové zbožnosti ve světě, která činí 
jemnější bratrství lidí ve společné službě Bohu.“ 
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Dětský domov Chelčického v Podbo-
řanech nad Vltavou vydával svůj 
vlastní časopis Mateřídouška.  

Časopis podle archivu Státní 
knihovny vycházel čtyřikrát ročně 
od roku 1925 do roku 1942. Do 
dnešní doby se v archivu zachovalo 
jen několik čísel. 
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jdu za sluncem 
které nevidím 
 
jen z dálky cítím slabou záři 
jak mě hladí po tváři 
 
ale kolem mě jsou hory, mraky 
studí 
studí mě 
 
copak Tvůj paprsek 
dokáže mou tvář 
zase rozzářit? 
copak je Tvůj paprsek 
takový lék? 
 
lék na zlomeniny 
lék na starosti 
lék na tu bolest 
která není vidět? 
 
ale jdu, jdu stále 
za tím sluncem 
které nevidím 
 
a cítím, 
jak se probouzím 
jako z dlouhého snu 
po dlouhém filmu 
ve kterém se nic nedělo 
a přitom - přitom se tam stalo všechno 
 
tvůj paprsek 
zabloudil do mého srdce 
jsem napojen 
Tvou Láskou 
čerpám sílu z toho slunce 
které není vidět 
které je Tvoje 
 
a jdu 
kráčím stále 
hory nevnímám 
oblaka nezkoumám 
jenže 
cítím na svých zádech 
cítím něco 
něco, co hřeje 
co neumím popsat 

 
a když se má nit s Tvým sluncem přetrhne 
otáčím se pryč chci od Tebe utéct tu zjišťuji 
že to nejde 
 

stojím na kopci 
mraky za mnou 
mraky přede mnou 
a já stojím 
obrácen zády ke slunci 
které není vidět 
a pozoruju to další slunce 
které není vidět 
které hřálo celou dobu do zad 
a já vím 
že před Tebou 
že před Tebou se skrýt nedá 
 

teď mě čekají už jenom nádherný věci 
 
nezáleží na tom, jakou cestu si vyberu 
na každé budeš Ty 
na každé mě budeš hřát Ty 
milovanýmilovanýmilovaný 
 
nezáleží na tom, jakou cestu si vybereš 
ty, Dítě 
protože když se zastavíš na té 
kde tě slunce hřeje na čele 
a obrátíš se 
- tu se obrátíš přímo tam 
kde to všechno začalo 
k Jeho Lásce 
Dítě 
Dítě, jsi v bezpečí 
jsi v objetí 
v objetí slunce 
které není vidět 
 
jsi milovaný 
milovaný 
milovanýmilovanýmilovanýmilovaný 
 

 
 

                               Jeho Dítě 
                          

 


