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Milí čtenáři,
 
máme pro vás další dobrou 
zprávu. Je to číslo časopisu Dobrá 
zpráva pro měsíc říjen, které 
držíte v ruce. 
 
První dobrou zprávou, kterou vám 
přináší, je povzbuzení, ať zní Jeho 
chvála. Vede nás k zamyšlení o tom, 
Jak nás Ježíš učí děkovat. Naše 
představy o „chválách“ mohou být 
svérázné, egocentrické nebo za-
měřené na naše vlastní uspoko-
jení. Pán Ježíš nás vede k dík-
činění a dobrořečení, které je od-
povědí na Boží požehnání, neustá-
le a nepřetržitě znějícímu na vše-
chno, co nám Bůh dává.   Aby se ce-
lý náš život rozezněl Jeho chválou. 
Teprve pak můžeme uslyšet a po-
rozumět Ježíšovým slovům: Dejte  
 

 
vy jim jíst. Nejprve se naučit vděč-
ně přijímat z Božích rukou Jeho 
dary a pak je rozdávat dále všem 
potřebným. 
  
Ve vzdělávací části nás čeká dobo-
vý článek William Carey z měsíč-
níku Misionářské listy z roku 1892, 
který je věnován počátkům mo-
derní misijní služby, která je vskut-
ku díkčiněním a dobrořečením.  
 
A tou nejlepší dobrou zprávou je 
to, že i naše srdce, i náš život, může 
rozeznít Jeho chvála. A nejen to, i lidí 
kolem nás.   
 
Přejeme vám radostné a požehna-
né chvíle při čtení říjnového čísla. 
 

Štěpán Křivánek 
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POVZBUZENÍ 
 
Jak nás Ježíš učí děkovat 
 
Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: 
„Vezměte, jezte, toto jest mé tělo.“ Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se 
slovy: „Pijte z něho všichni. Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a 
prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. 

                                                                                          Matouš 26, 26 – 28 
 

Když nás Ježíš bere ke stolu Boží-
ho království, otevírá oba dva jeho 
chody díkuvzdáním: „Vzav chléb, 
dobrořečil. A vzav kalich, vzdal dí-
ky.“ Díkem za chléb a díkem za ví-
no otevírá hod odpuštění, naděje 
i radosti – večeři Páně. My toto 
díkčinění snadno přeslechneme, 
protože církev se ze slov ustano-
vení soustředí jen na jednu část: 
na Ježíšova slova o chlebu láma-
ném jako jeho tělo a kalichu vylé-
vaném, tak jako on prolévá svou 
krev. Ale víte, že strava jedno-

stranně opakovaná je vposledu 
nezdravá, a lze to vztáhnout i na 
večeři Páně. Budeme-li se sou-
střeďovat jen na jednu její část a to 
ostatní pomíjet, může se nám to 
stát (a ono se to vlastně do značné 
míry už stalo), že se nám i Pa-
mátka Večeře Páně stane výživou 
jednostrannou – a tedy ve svých 
důsledcích nezdravou. Nezdravou 
nikoli pro náš žaludek, ale pro 
naši víru a naše společenství. Za-
měřme tedy dnes pozornost na ta-
to úvodní slova, už proto, že právě 
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neděle díkůvzdání je pro tento ú-
čel příležitostí víc než příhodnou. 
  

Ta dvojí zmínka, že Ježíš žehná, 
čili dobrořečí chlebu a děkuje za 
víno, odráží základní podobu iz-
raelského stolování, a také slavení 
hodu beránka. Sedat si společně 
ke stolu a požívat chléb náš ve-
zdejší, to je vždy příležitost k po-
děkování. Děti to učíme velice 
rázně: Poděkuj! Ale děkujeme 
sami? Za chléb náš vezdejší? Za 
to, že máme co do úst? Je nám 
jídlo – nejen večeře Páně, ale kaž-
dý oběd, každé společné stolování 
– je důvodem poděkovat? Vyjádřit 
díky – za to, že jsme na světě, za 
ty, kteří nás na naší životní cestě 
provázejí, a že máme mnoho co 
úst? Vnímáme jídlo jen jako něco, 
čím ukojíme hlad – uspokojíme 
živočišnou potřebu, popř. si zpří-
jemníme život, nebo také jako zá-
kladní příležitost k vděčnosti?  
 

Pokud nezní ze země, od lidí – od 
nás, Božího lidu – poděkování, po-
kud se s mlčenlivou samozřejmo-
stí zmocňujeme svých snídaní, 
obědů, svačinek a večeří, vyznívá 
tohle mlčení tak, že Hospodin svo-
je dary pro život dává nadarmo, 
zbytečně, do prázdna. Jako by své 
požehnání posílal kamsi do černé 
díry. Ne, že by neneslo užitek, ale 
už se neozve stvoření, které by vě-
dělo, že se sluší poděkovat. Stvo-
ření, přímo pro ten účel stvořené – 
tedy člověk.  
 

Proto stvořil Bůh člověka a proto 
mu požehnal, aby člověk vzdával 
svému Stvořiteli díky. A protože 
tolik lidí na tváři země stejně mlčí, 
vytvořil zde – záchranou z egypt-

ského otroctví – svůj lid a při-
slibuje mu svoje žehnání, aby mu 
tento lid vzdával díky. Aby se as-
poň od jednoho společenství na 
tváři země nesla píseň díků – jako 
ozvěna všeho dobrého, čím Bůh 
obdařuje svůj vyvolený lid a člo-
věka vůbec. 
 

Proto ten vysvobozený lid slyší 
před vstupem do zaslíbené země 
Mojžíšovu připomínku: Pohleďte 
na Boží věrnost, na vykoupení 
z Egypta, na sycení na poušti, na 
krásu a úrodnost zaslíbené země! 
Pohleďte, a nezapomínejte pravi-
delně děkovat!  
 

Řeč Starého zákona tuto spojitost 
vyjadřuje velice zřetelně, totiž tím, 
že pro požehnání i díkčinění užívá 
jednoho slova (popř. slovesa). 
Když tak činí Hospodin, žehná: 
Slibuje a projevuje svou věrnost. 
Dává sílu i potravu na další den 
cesty. Prosvěcuje neznámou bu-
doucnost svým zaslíbením. A když 
tak činí člověk, dobrořečí: Od-
povídá na Boží požehnání. Stává 
se znějící strunou či odrazovou 
deskou pro to, co Bůh dává. 
Zkrátka, vyslovuje se jako vděčné 
stvoření, jako díky činící církev.  
 

Tohle všechno tedy zaznívá v Je-
žíšově díkčinění, kterým otevírá 
Večeři Páně. V tom kratičkém 
„díky činiv“ je skryt mohutný 
akord – silná a krásná píseň 
vděčnosti.  
 

Ježíšovo díkuvzdání má ovšem 
zcela jedinečnou kvalitu: On vzdá-
vá díky jako ten, který není pouze 
příjemcem, ale sám rozdává, ob-
darovává. O tu životodárnou sílu 
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Boží věrnosti a milosrdenství a vy-
svobození se sdílí – i s těmi, kteří 
by na ni neměli mít nárok. Ob-
daroval vínem, třebas na svatbě 
v Káni. Obdaroval chlebem, při 
nasycení zástupů. A vlastně celý 
jeho příběh je příběhem obda-
rovávání: životodárného obdaro-
vávání nadějí, odpuštěním, spole-
čenstvím, radostí. A právě to sto-
lování, kde se ujímá role hostitele, 
dosvědčuje, že neobdarovával jen 
trošku, ale cele, úplně, až do na-
prostého rozdání sebe sama.  
 

Vzdává díky jako ten, který vzá-
pětí obdaruje tak, že rozdá sebe 
sama, až k smrti.  
 

O svůj vlastní život se sdílí na 
znamení, že už začíná platit NOVÁ 
smlouva, ohlášená prorokem Je-
remiášem. Smlouva s těmi, kteří 
Boží věrnost nepovažují jen za 
formalitu, ani ji pouze formálně 
neopětují – ze zvyku, jako jakýsi 
náboženský či národní rituál, ný-
brž všechny ty dary přijímají 
s vnitřní účastí, s porozuměním, 
s vděčností za odpuštění. A taky si 
připomínají – byť s bázní a chvě-
ním, že ohlásit tu novou smlouvu 
stálo Jeremiáše spoustu sil, pro-
tože se musel postavit proti zvy-
kům, tradicím a spoustě zaběha-
ných předsudků, které v jeho do-
bě zaplevelily víru Božího lidu.  
 

Tuhle účast na prorokově zápase 
osvědčuje Ježíš, když říká: Pijte 
z mého kalicha, pijte sílu život-
ního údělu, po okraj naplněného 
zápasem o ryzí, pravdivou službu 
našemu Vysvoboditeli z otroctví, 
který s námi chce obnovit svou 
smlouvu.  

 

V roce 2014 jsme si spolu s dal-
šími křesťany připomínali zápas 
těch, kdo se Jeremiášovým a Je-
žíšovým zápasem nechali inspi-
rovat, aby k chlebu a kalichu hle-
dali co nejpravdivější vztah. A pro-
to před šesti sty lety obnovili vy-
sluhování Večeře Páně sdílením 
chleba i kalicha pro všechny bez 
rozdílu. Když se k tomu stolu 
s chlebem a kalichem necháváme 
pozvat, vyslovujeme tím svou 
vděčnost i za ně. Za všechny, kdo 
našli odvahu vzepřít se panující 
tradici, cele se postavili za na-
lezené porozumění zvěsti proroků 
a evangelistů a za tuto pravdu 
ručili vlastní kůží.  
 

Vděčnost, kterou víra vyslovuje, 
přestává být v té chvíli prostou 
vděčností za to, že se máme dobře. 
Stává se vděčností za zápasy 
Božích svědků, kteří usilovali 
obnovit ryzí vztah k Hospodinu i 
jeho Kristu a staví nás s těmito 
svědky do jedné řady.  
 

Ač velice často zapomínáme 
děkovat a dobrořečit, ač jsme lidé, 
kteří mnohokrát pravdu zapomí-
nají hledat – natož aby se jí za-
stávali uprostřed nepřejícího oko-
lí, přece se smíme u Kristova stolu 
nechat obdarovat právě na zna-
mení odpuštění, a tak smíme 
nechat obnovit svou vděčnost. A 
tu vděčnost a sdílení pak nést dál. 
Do svých rodin i do tolikrát 
nevděčného světa, kde žijeme. 
Amen 
 
Naše díkuvzdání nezní příliš 
pravdivě, Pane. Jsme pozname-
náni obecně rozšířeným nevdě-
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kem. Starosti o to, abychom se měli 
co nejlíp a životem šli co nejpoho-
dlněji, nám zavírají oči. Přestá-
váme vidět bohatství tvých darů. 
Jsme slepí vůči zápasům o oprav-
dovou věrnost tobě – i o solidaritu 
s těmi, kdo jsou na tom o hodně 
hůř než my. Evangelium o tvém Sy-

nu nám však otevírá oči pro 
životodárnou moc Kristovy zápasu 
a jeho oběti. Vysvobozuje z pout 
nevděku a sobectví a umožňuje 
znovu nalézt vděčný vztah k tobě, 
našemu Otci. Za to děkujeme pře-
devším. Amen 

 
Tomáš Trusina 

Sbor ČCE Praha 1 - Staré Město 
U Salvátora  

 
ZAMYŠLENÍ 
 
Dejte vy jim jíst 
 
Ale on jim odpověděl: „Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský Otec, 
bude vykořeněna. Nechte je: slepí vedou slepé. A když vede slepý slepého, 
oba spadnou do jámy.“ Petr mu na to řekl: „Vysvětli nám to podobenství!“ 
On odpověděl: „I vy jste ještě nechápaví? Nerozumíte, že to, co vchází do 
úst, přijde do břicha a jde do hnoje? To však, co z úst vychází, jde ze srdce, 
a to člověka znesvěcuje. Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, 
vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. To jsou věci, 
které člověka znesvěcují; ale jíst neomytýma rukama člověka neznesvě-
cuje.“ Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu.  

Matouše 14,13 - 21 
 
Vyprávění o nasycení zástupů se 
v evangeliích vyskytuje celkem še-
stkrát, z toho dvakrát u Matouše. 
Jednotlivé verze vykazují určité 
drobné odchylky. Největší shoda 
je v popisu Ježíšova jednání při 
chlebu (verš 19).  
 
Použité výrazy jsou téměř totožné 
se slovy ustanovení večeře Páně. 
Tato nápadná shoda jistě není ná-
hodná. Evangelisté tímto způso-
bem upozornili na úzkou souvi-
slost mezi událostí sycení zástupů 
a křesťanskou večeří Páně.  

“Dejte vy jim jíst” – tento pokyn 
není uskutečnitelný jinak, než že 
učedníci napřed přijdou z Ježíšo-
vých rukou to, co potom rozdají 
zástupům. Náš chléb se rozhoj-
ňuje ve skutečně sytící pokrm 
(manu z nebe) tam, kde je sdílen 
s potřebnými. 
 
Sebrali dvanáct plných košů na-
lámaných chlebů – na všechny se 
dostalo a dostat se má ještě na da-
lší. Počet košů je stejný jako po-
čet učedníků - kdo se odváží dá-
vat, je zvláštním způsobem obo-
hacován.  
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PŘEMÝŠLEJ: Příběh o nasycení 
zástupů je trvalým upozorněním, 
aby se křesťanská večeře Páně ne-
stala pouze jakýmsi elitním nábo-

ženským obřadem pro vybranou a 
uzavřenou společnost.  
Izaiáš 43, 1 - 2  
 

Petr Hlaváček  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z HISTORIE
 

William Carey  (17. srpna 1761 – 9. června 1834) 
 
William Carey byl anglický baptistický 
misionář známý jako „otec moderní 
misie“. Byl jedním ze zakladatelů Bap-
tistické misijní společnosti. Jako misio-
nář v dánské kolonii Serampore v Indii, 
přeložil Bibli do bengálštiny, sanskrtu a 
řady dalších jazyků a nářečí. 
 

Článek měsíčníku Misionářské listy z ro-
ku 1892 nám přibližuje život a misijní 
službu bratra Careye v Indii. 
 

„Misionářské listy“ byly přílohou časo-
pisu „Evanjelický církevník“. Na konci 
devatenáctého století nebyly vztahy 
mezi evangelickými církvemi a baptisty 
příliš vstřícné. Bylo zvykem snižovat 
„konkurenční“ hnutí v církevním tisku, 
někdy velmi příkře. O to víc je tento člá-
nek cenný, navzdory poznámce v úvodu, 
odsuzující křest dospělých na vyznání víry. 
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svět je mi malý 
 
svět je jen malou tečkou na obloze 
kterou nikdy pořádně nevidíš 
a zároveň – 
zároveň je to obrovská studna 
plná nekončících milostí 
a končících pádů 
studna, do které se bojíš skočit 
a už vůbec do ní nechceš spadnout 
možná jen tak, na skok 
možná proletět 
 
svět je mi malý 
a nemám kam jít 
kde se ukrýt 
kde najít život, 
který by byl celý 
plný 
celýplný 
 
kameny kolem mě šeptají 
„už vím, kam jít, už vím, co dělat!“ 
copak jsem v tom sám? 
copak jako jediná nevím, 
o co bych chtěl žádat? 
jakou cestou se dát, 
jakou tvořit? 
s jakými lidmi si hrát, 
do jaké propasti vkročit? 
 
c popsat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
svět je mi malý 
asi pro mě není 
nikde nenajdu, co bych chtěla 
- co bych vlastně chtěla? – 
jak chutná smrt? 
jak chutná snění? 
co když nikdy nebudu mít plán 
a jenom po nocích budu hledat vedení? 
 
lovit, hledat, zamykat 
otvírat, psát, zapisovat 
odpustí mi to někdo? 
odpustí mi moje duše?  
opustí mě, mě, sebe… 
nestíhám 
zpívám 
 
asi pro mě svět není 
je pro mě malý 
je pro mě velký 
nestíhám ho 
 
světe, zpívám 
 

 
„Světe!“, zpívám…  

 
 

                               Jeho Dítě 
                          

 


