
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukaž mi 
cestu.. 

Žalm 119, 33     
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Milí čtenáři,
 
máme pro vás další dobrou 
zprávu. Je to číslo časopisu Dobrá 
zpráva pro měsíc červenec, které 
držíte v ruce. 
 
První dobrou zprávou, kterou vám 
přináší, je povzbuzení, ve kterém 
nás Pán Bůh ujišťuje: „Moje pří-
tomnost půjde s tebou. Moje pří-
tomnost bude s vámi a dám vám 
odpočinutí.“ Pán Bůh nám uka-
zuje novou cestu, nový způsob, 
jak být skutečným člověkem. Svo-
bodným člověkem, nikoliv otrokem.  
Pamatujme na Jeho slova: „Moje 
síla se projeví ve tvojí slabosti“. 
Proto stále znovu prosme: „Pane, 
ukaž mi cestu.“ Nezabývejme se 
zkoumáním plevele, tříděním ryb. 
To bychom se starali především 
sami o sebe a nebyli rybáři lidí. 

  
Ve vzdělávací části nás čeká hi-
storický článek Evropský baptisti-
cký kongres v Berlíně 1908. Otev-
ře nám okénko do minulosti, uká-
že nám první Evropský baptisti-
cký kongres očima bratrského ča-
sopisu Betanie i z pohledu pana 
profesora T.G. Masaryka.  
 
A tou nejlepší dobrou zprávou je 
to, že se smíme Pána ptát: Ukaž mi 
cestu. Pán Ježíš půjde s námi, bude 
s námi na každém kroku, povede 
nás, s Ním nemůžeme zabloudit. On 
bude s námi a my dojdeme. 
 
Přejeme vám radostné a požehna-
né chvíle při čtení červencového 
čísla. 
 

Štěpán Křivánek 
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POVZBUZENÍ 
 
Moje přítomnost půjde s tebou 
 
Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Vyjdi odtud, ty i lid, který jsi vyvedl ze země 
egyptské, do země, kterou jsem přísežně slíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi: 
Dám ji tvému potomstvu. Pošlu před tebou svého posla a vypudím Kenaance, 
Emorejce, Chetejce, Perizejce, Chivejce i Jebúsejce. Půjdete do země oplývající 
mlékem a medem. Já však nepůjdu uprostřed vás, abych vás cestou 
nevyhubil, neboť jste lid tvrdošíjný.“ 
                                                                                          Exodus 33,1-3 a 12-23 

 

 
Milé sestry a bratři, 
lidé si odjakživa kladli otázky po 
smyslu života „Kdo jsem? Odkud 
jsem se tady vzal?“, po smyslu své 
existence a bytí vesmíru. Jsem 
součástí temného prázdného pro-
storu, nebo je místo, na kterém jsem 
se ocitl, místem nekonečné pře-
kypující tvořivosti, štědrosti a vel-
korysosti? Je nějaká Vyšší moc,  
 

 
 
která stojí za vší existencí, nebo 
jsme tady skutečně sami? ... 
Způsob, jakým lidé s těmito otáz-
kami odjakživa nakládali, je ten, 
že si vyprávěli příběhy. Příběhy, 
které odrážely jejich rostoucí poz-
nání. Také izraelský národ se s tě-
mito základními otázkami života 
vypořádával pomoci vyprávění. 
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My ten jeho příběh známe z na-
šich Biblí, ze Starého zákona. 
Příběh o tom, jak se Pán Bůh ujal 
Abrahama, přivedl jej do zaslíbené 
země. Po čase se Abrahamovi po-
tomci dostali do Egypta, kde se 
stali velkým národem, ale postu-
pem času také národem zotro-
čeným. Text, který jsme dnes četli, 
pochází z knihy Exodus, která vy-
práví o tom, jak si Pán Bůh po-
volal Mojžíše, aby izraelský lid 
vyvedl z egyptského otroctví a také 
o tom, jak Izraelci následně putují 
po poušti. 
 
Mojžíš je však zdráhavým vůd-
cem. Nechce se mu zpočátku ten-
to lid vést. Nemá k tomu žádnou 
chuť ani žádné nadšení. Nakonec 
sice Mojžíš svolí k tomu, že povede 
tento lid. Promluví k Izraelcům, 
o Bohu, který je vysvobodil z pod-
ručí Egypta a který je jiný než 
božstva okolních národů. Avšak 
sám Mojžíš má na Pána Boha 
spoustu otázek. V oddíle, který 
jsme četli, Mojžíš Pánu Bohu 
odpovídá: „Pohleď, říkáš mi, veď 
dál tento lid, ale neukázal jsi mi, 
koho se mnou pošleš? Jestliže 
jsem u tebe našel milost, dej mi 
poznat svou cestu, abych tě 
poznal. Pamatuj, že tento národ je 
tvým lidem.“ Jakoby Mojžíš musel 
Hospodinu připomínat, kdo je 
jeho lid. Izraelci již vyšli pod 
Mojžíšovým vedením z Egypta. 
Tito bývalí otroci hledají svou no-
vou identitu, nový život. A tu Moj-
žíš Pánu Bohu říká: 
„Nauč mě. Ukaž mi cestu, jak 
mám tento lid vést, nebo se do-

konce ukaž, kdo jsi. Zcela jistě ty 
nejsi jako ti bohové v Egyptě, kteří 
byli spojeni s otroctvím.“ A tak 
v nitru tohoto příběhu je zrození 
nové skutečnosti, nového pocho-
pení. 
 
Příběh exodu, příběh vyvedení iz-
raelského národa z Egypta je o Bo-
hu, který slyší pláč utlačovaných, 
a jedná v jejich prospěch, aby je 
osvobodil od moci, která je utla-
čuje. Pán Bůh říká „Viděl jsem 
ujařmení svého lidu, který je v 
Egyptě. Slyšel jsem jejich úpění 
pro bezohlednost jeho poháněčů. 
Znám jeho bolesti.“ (Ex. 3, 7) V 
Egyptě byl život organizován způ-
sobbem, ve kterém byli Izraelci 
vlastněni Egypťany. A ty s nimi 
nakládali ne jako s lidskými byto-
sti, ale jako s věcmi. Používali je, 
doslova tak jako se používá zvířete 
nebo nástroje. Využívali jejich po-
četnosti a síly k budování své 
vlastní egyptské velkoříše. A pak 
najednou nastává v postavení 
Izraelců zvrat. Je to tím, že totiž 
tento Bůh, Bůh Izraele, slyší 
nářek izraelských otroků a jedná 
v jejich prospěch, aby je osvobodil. 
Příběh Izraelců je výjimečný tím, 
že poukazuje, že na určitém místě 
a v určitém čase působí něco, co 
překonává veškeré síly útlaku a 
nespravedlnosti. Takový příběh je 
v určitém smyslu radikální, 
protože poukazuje na to, že když 
člověk volá v nejvyšší nouzi, když 
narazí hlavou na zeď nebo spadne 
na samé dno, když už nemůže dál 
a ocitne se v mezní situaci, je v té 
chvíli naprosto zranitelný a otevře 
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se. Otevře se něčemu, co je větší 
než on sám, co jej přesahuje. 
Otevře se Bohu a tehdy platí, co 
čteme ve 2. Korintským: „má síla 
se projeví ve slabosti“ (12,9). V 
slabosti člověk nabývá nové síly 
(Žid 11,34). Člověk je nejsilnější 
právě v té chvíli, kdy se střetává 
tváří v tvář se svojí slabostí.  
 
Ale zpátky k dnešnímu oddílu. 
Mojžíš není tak úplně naladěn na 
Boží notu. Přešlapuje. Chodí sem 
a tam. Má na Pána Boha otázky. 
Ptá se: „Jak vypadáš? Co se tu 
děje? Chceš, ať vedu tento lid, ale 
neukázal jsi mi, s kým jej mám 
vést? Uč mě, co mám dělat. Uč mě 
tvojí cestě.“ 
 
A Hospodin mu trpělivě odpovídá: 
„Moje přítomnost půjde s tebou, 
a dám ti odpočinutí.“ Odpočinutí, 
o kterém Bůh hovoří, se odráží 
v onom hebrejském slově šabat, 
ustání od veškeré činnosti. V 
Egyptě totiž Izraelský lid pracoval 
celé dny bez odpočinutí. Když byl 
Izraelec otrokem v Egyptě, jeho 
hodnota tkvěla v tom, kolik cihel 
vyrobil, jak byl produktivní. Od 
chvíle, kdy jsou tito lidé osvo-
bozeni, na čem Bůh při nich lpí, 
je, že jim dá odpočinek. 
 
Vysvobození z Egypta také pro 
Izraelce znamená uvědomění si 
šabatu, dne odpočinku, dnes by-
chom mohli říci odpočinku k rek-
reaci, ke hrám, ale také nabytí ur-
čitého rytmu v života. Slovo o od-
počinku nám může znít aktuálně 
i dnes, v době dovolených, kdy 

můžeme vypnout z pracovního 
procesu. I my máme mít určitý 
rytmus života, a nemusíme se 
přitom zpřetrhat prací. Také 
v sedmidenním cyklu je nám dán 
den v týdnu, kdy si tak můžeme 
uvědomit, že nejsme stroje, ale 
lidské bytosti, které odpočinek 
potřebují. Řečeno jazykem Izrael-
ců osvobozeným z Egypta, naše 
hodnota není určována tím, kolik 
cihel vyrobíme.  
 
A tak Bůh tedy odpovídá Moj-
žíšovi: Moje přítomnost bude s vá-
mi a dám vám odpočinutí. Bůh 
zde poukazuje na to, že je nová 
cesta, nový způsob, jak být sku-
tečným člověkem. Svobodným 
člověkem, nikoliv otrokem. Ta-
kovým člověkem, kdy máme v ži-
votě určitý rytmus, nemusíme 
pracovat do úmoru, a naše hodno-
ta netkví v naší výkonnosti. Naše 
identita není formována tím, jak 
jsme úspěšní, či bohatí, nestojí na 
budování našeho ega, nestojí na 
tom, jak dobře pracujeme či fun-
gujeme. Ale od počátku v příběhu 
izraelského národa slyšíme, že 
Bůh vysvobozuje tam, kde je člo-
věk se svými silami u konce, kdy 
už nemůže, kdy je bezmocný, když 
žádné ego nemá. Pamatuj „Moje 
síla se projeví ve tvojí slabosti“. 
Když postoupíme dál, uvidíme, že 
Mojžíš má na Boha další a další 
otázky. „Jak se pozná, že v nás 
máš zalíbení, ne-li v tom, když 
půjdeš s námi? Tím budeme od-
lišeni od ostatních lidí na povrchu 
zemském.“ A dál Mojžíš říká: „Ukaž 
mi tvou slávu!“ Jakoby chtěl říct: 
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„Ukaž mi, kdo jsi, ukaž mi tvoje 
rozměry, ukaž mi, jak velký jsi 
a jak mocný jsi.“ Tímto způsobem 
se totiž bohové ve starověku po-
měřovali.  
 

A na to Bůh odpovídá, „dopustím, 
aby veškerá, aby všechna, má do-
brota prošla před tebou.“ A pak 
Bůh říká, „Je tu kousek ode mě 
místo, kde můžeš stát na skále. 
A když má sláva bude procházet, 
umístím tě do skalní soutěsky, 
zakryji tě svou dlaní a až odejdu, 
uvidíš mě zezadu. Ale mou tvář 
spatřit nesmíš.“  
 

Mojžíš vytrvale říká: „Ukaž mi, 
potřebuji pochopit, uč mě, ukaž 
mi tvou velikost, potřebuji vědět, 
kdo je tento Bůh, kdo jsi, jak to 
funguje.“ A co je mu řečeno, je, že 
„má dobrota kolem tebe projde, 
a pak i moje sláva kolem tebe pro-
jde, ale ty budeš schopen vidět 
pouze a jenom má záda (mou zad-
ní část). Jeden rabínský komentář 
vystihuje tuto situaci tímto způ-
sobem: „Je to jakoby Bůh Mojží-
šovi říkal: ´Čeho můžeš nanejvýš 
dosáhnout, je uvidět, kde jsem 
právě byl.´“  
 

A myslím, že i my známe tyto 
okamžiky z našich životů. Boha 
přímo nevidíme. Ale až zpětně, 
dovodíme jeho působení. Až když 
projdeme nějakou zkušeností, si 
nazpátek uvědomíme „aha, v tom 
byla vyšší moc, v tom byl Bůh, 
tady se mne Pán Bůh dotknul.“ 
 

A tak skutečně, co Mojžíš může 
uvidět, je pouze zadní část, Kra-
ličtí uvádějí hřbet můj. Mojžíš mů-
že vidět jen mlhavě, jen v určitém 

náznaku. Nám však pomůže, když 
nebudeme na tento příběh na-
hlížet doslovně, že Mojžíš uzřel 
Boha zezadu, tak jako můžeme vi-
dět člověka zezadu. Zkusme však 
tento příběh vnímat očima staro-
věkých lidí, kdy si lidé vyprávěli 
příběhy, skrze které mohli na-
hlédnout na duchovní skutečnosti 
a spatřovat Boha ještě jiným, 
hlubším způsobem. 
 

Mojžíš zde získává určitý náhled 
do Boží skutečnosti. Ten vhled je 
opravdový. Ovšem tato skuteč-
nost Mojžíšova hlubokého nazření 
také poukazuje na to, co zůstává 
skryté. Otevírá se zde příběh o Bo-
hu, který je svolný k tomu se dát 
poznat. Zároveň to, co je o Bohu 
poznatelné, sebou přináší speci-
fickou citlivost na to, co zůstane 
nepoznané, co je skryté. A tak se 
zde souběžně odehrávají dvě věci. 
Jedna, která říká, uvidíš mne, a dru-
há, z velké části mě také neuvidíš. 
Příběh je o tom, jak Mojžíš vidí a zá-
roveň také nevidí. Je to jako od-
pověď, ale odpověď taková, která 
sebou přináší celou řadu nových 
dalších otázek. Je to jako oteví-
rání, odhalování, ale to odhalo-
vání zároveň ukazuje na to, kolik 
zůstává skrytého. 
 
 

Charakter duchovní zkušenosti je 
ten, že člověk získá pouhý náhled, 
je to na jednu stranu skutečný, 
opravdový vhled. Je to poznání, je 
to zkušenost, je to nazření, sku-
tečné opravdové nazření. Ale toto 
odhalování sebou přináší také to 
nepoznané, nezjevené, skryté, co 
ještě nebylo dáno člověku poznat.  
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Skutečná duchovní zralost pak 
tkví v tom, že je člověk schopen 
uchopit obojí. Že nemá problém 
s napětím, v tom, co o Bohu poz-
nal, a co zůstává skryto, co zů-
stává tajemstvím. Odráží se to ji-
stě i v našich každodenních živo-
tech - když se například nachází-
me ve stavu, kdy máme nade vším 
jen samé otazníky, jsme obklopeni 
nejistotou, kdy si člověk říká nic 
nevím, ničemu nerozumím co se 
mi v životě děje. V té chvíli je dobré 
si uvědomit, že člověk má také 
nějaké odpovědi. Že se mu Bůh 
ukazuje jen jakoby zezadu, zas-
třeně, v mihnutí oka. A naopak, 
když člověk žije v rigiditě a v pří-
lišné jistotě, věz, že tady Ježíš 
Kristus říká, že duch je jako vítr, 
jako vánek, který věje, kam chce. 
Nelze jej uchopit, polapit. Nelze jej 
mít v hrsti. 
A tak v samotném nitru duchovní 
zkušenosti vystupuje známé i nez-
námé. Charakter duchovní zkuše-
nosti tkví v tom, že kombinuje po-
znatelné i nepoznatelné, zahrnuje 

viditelné i neviditelné, známé i ta-
jemné. Tam, kde jsme příliš se-
bejistí a zákoničtí, vězme, že duch 
Boží věje, kam chce, a nelze jej 
uchopit. A na druhou stranu, 
tam, kde jsme ztraceni v nejistotě, 
vězme, že Bůh se nám i v té neji-
stotě dává poznávat. Mojžíš v dne-
šním textu je nám v tomto určitou 
inspirací. Poznal, co je skutečná 
opravdová duchovní zkušenost. 
Viděl před sebou projít Boží slávu, 
Boží dobrotu, přítomnost. Záro-
veň však směl uzřít jen to, co byl 
schopen uvidět. Bylo to pro něj 
dostatečné.  
 

Není to nějaký dramatický mo-
ment na hoře. Je to jen vhled, tak 
akorát. Je to přesně to, co po-
třebuje, aby mohl učinit další krok. 
V tom tkví Boží milost, že i nám se 
Bůh dává poznávat tak akorát. 
Tolik, abychom nebyli ztraceni v 
nejistotě, ale zároveň tolik, co 
jsme schopni unést – to je Boží 
milost. Za to buď Bohu díky. 
Amen 

Lydie Kucová  
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ZAMYŠLENÍ  
 
Pane, ukaž mi cestu..  
 
Anebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne 
všecko možné; když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou, a co je dobré, 
vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven. Tak bude i při skonání věku: 
vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece; tam 
bude pláč a skřípění zubů.“ „Pochopili jste to všecko?“ Odpověděli: „Ano.“ 
A on jim řekl: „Proto každý zákoník, který se stal učedníkem království 
nebeského, je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré.“ 
Když Ježíš dokončil tato podobenství, odebral se odtud. Přišel do svého 
domova a učil je v jejich synagóze, takže v úžasu říkali: „Odkud se u toho 
člověka vzala taková moudrost a mocné činy? Což to není syn tesaře? Což 
se jeho matka nejmenuje Maria a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda? 
A nejsou všechny jeho sestry u nás? Odkud to tedy ten člověk všecko má?“ 
A byl jim kamenem úrazu. Ale Ježíš jim řekl: „Prorok není beze cti, leda ve 
své vlasti a ve svém domě.“ A neučinil tam mnoho mocných činů pro jejich 
nevěru.  

Matouš 13, 47 - 58 
 

Podobenství o rybářské síti uka-
zuje, že člověk, který se stal ve 
svém životě “nepoživatelným”, ne-
může počítat s konečným Božím 
souhlasem, i kdyby byl zahrnut 
do sítě zvěstování Kristovy církve 
(13,54-58). Je to však pouze upo-
zornění na okraji základní zvěsti 
o Božím království. Nejprve se to-
tiž zasévá a zatahují sítě a teprve 
pak přijde na řadu zkoumání, co 
nám to vyrostlo a co se to v té naší 
síti vlastně vyskytuje.  
 

Pokušením některých sborů je za-
bývat se předně tím druhým – 
zkoumáním plevele, tříděním ryb. 
Zabývat se především svými prob-
lémy, svými starostmi, stálými do-

hady nad tím, co je a co není “stra-
vitelné”. A pak se stává, že se sta-
ráme především sami o sebe a nej-
sme rybáři lidí. 
 

To, co máme rozlišovat již dnes, je 
nové od starého (tak alespoň 
rozumím verši 52.). To nové je 
s námi v Ježíši Kristu. Všechno, 
co ještě přijde, byť by se to tvářilo 
sebevýznamněji a sebeatraktiv-
něji, je vůči Ježíši Kristu vždy 
“staré” a my s tím podle toho mu-
síme zacházet.     
 

Pane dej, ať umíme rozlišit mezi 
tím, co obstojí před mírou tvého 
obrazu a vším ostatním, byť nám 
to sebevíc přirostlo k srdci. 
 

Petr Hlaváček
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Z HISTORIE
 
Evropský baptistický kongres v Berlíně 1908  
 
Na prvním Evropském baptistickém kongresu v roce 1908 v Berlíně zazněly 
hlavní baptistické důrazy: odluka od státu, svoboda svědomí a misie, ruku 
v ruce se sociální službou. Z Čech se kongresu zúčastnilo sedm delegátů. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S t r á n k a  | 10 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve třetím čísle revue pro vědu, umění a ži-
vot sociální v roce 1908 napsal profesor 
Tomáš Garrigue Masayk, pozdější zakla-
datel Československa a první president 
stať „Po životě náboženském a církev-
ním“, ve které se rozsáhle zmiňuje o prv-
ním Evropském baptistickém kongresu 
v Berlíně. Uvádí v něm i své zajímavé 
postřehy z kongresu i o teologii baptismu. 
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jdu za sluncem 
které nevidím 
 
jen z dálky cítím slabou záři 
jsi nejdál v mém srdci 
i když ti dálky zrovna 
zastírají tvář 
jsi mým sluncem 
v nejdelší noci 
to když zrovna nemůžu 
spát 
a tma dálek 
padá na polštář  m 
kráčím stále 
hory nevnímám 
oblaka nezkoumám 
jenže 
cítím na svých zádech 
cítím něco 
něco, co hřeje 
co neumím popsat 

 
 
 
 
 
 
 
jsi hluboko v mém srdci 
když ti zdálky zrovna 
hladím tvář 
jsi mým vesmírem 
kterým bloudím 
když zrovna nemůžu 
spát 
a tvá vůně 
padá na polštář.. 
 
 
 
                           Jeho Děti š 

                          
 

 


