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Proč se daří posměvači aneb zamyšlení nad žalmem 10. 

Žalm 10 má velmi obvyklý obsah. Vznáší standardní otázky, které má snad každý, kdo žije. 
Samozřejmě zde tyto otázky máme ze strany člověka, který věří v Boha Stvořitele, milostivého 
a zachraňujícího. Žalmista je zde zřejmě pozorovatel, který sleduje svět kolem sebe a vidí, že 
věci se nemají tak, jak by se mít měly. Na jedné straně prosperující bezbožník, na druhé trpící a 
strádající Hospodinův věrný. A kde je Hospodin? Jak to, že dopouští takové bezpráví? Jak to, 
že to tomu bezbožníkovi vychází? To jsou známé otázky. Žalm nám je sice nepomůže vysvětlit, 
ale pomůže nám jednat, ať už jsme jen pozorovatelé, nebo ti, kterým se ono bezpráví děje. 
V tomto článku spolu lehce projdeme tento žalm a uvidíme, k čemu nás povzbudí.  

Máme před sebou alfabetický žalm, to znamená, že každá strofa začíná písmenem hebrejské 
abecedy. Taková figura sloužila velice dobře k memorování. Bystrý čtenář si však hned všimne, 
že Ž 10 nezačíná prvním písmenem abecedy, ale zhruba někde uprostřed. Původně, než se 
k nám tento žalm dostal tradováním, to byl jeden žalm spolu s žalmem 9. Klidně bychom tedy 
mohli oba žalmy číst dohromady. Důvodem pro rozdělení bylo zřejmě to, že obsahově to jsou 
skutečně dva žalmy, které se liší co do žánru, i když téma je obdobné. Ž 9 je oslavný, Ž 10 je 
spíše lamentace. Oba žalmy se pravděpodobně zpívaly při chrámové bohoslužbě.  

První verš nás hned uvede do problematiky. Otázka je mířená rovnou k Bohu: „proč stojíš 
v dáli, v dobách soužení se skrýváš?“ Máme tu nějaká zaslíbení, přísliby toho, že Bůh bude 
s námi, ale v realitě to najednou vypadá tak, že Bůh je v dálce, že je skryt a nečině přilíží na 
světové dění. To je názor kdejakého ateisty. Zde však je to otázka věřícího a je to otázka velmi 
závažná. Problém je totiž v tom, že „Ponížený je pro zpupnost svévolníka v jednom ohni.“ Jeho 
nevěra, jeho vzdorovitost způsobuje to, že věrní trpí a Bůh mlčí. Je to tedy typická jobovka. 
Slabý spravedlivý padá do pastí vypočítavých a lstivých chvástačů. Od druhého do jedenáctého 
verše máme velmi barvitý popis takového člověka. Typické výstižné adjektivum, které 
vyjadřuje podstatu takového člověka, je „svévolník“. Tedy ten, kdo dělá, co se mu zlíbí. 
Dokonce opěvuje jiné chamtivce. Chválí jen své touhy, které jsou mu nadevše. Protože si 
myslí, že Bůh neexistuje, nijak nebere ohledy na nějaké právo a pořádek. Proč by taky měl, 
když není Boha, a proč by ho měl hledat, k čemu by mu to bylo? Je mu dobře, jeho plány mu 
vychází. „Jeho cesty jsou úspěšné.“ 

V tom spočívá právě ten paradox. Jeden je Bohu věrný, a strádá, druhý je nevěrný, a prosperuje. 
Zde neplatí to, že ten, kdo je s Bohem zadobře, za vše se pravidelně modlí, dbá na Boží soudy a 
snaží se jít po cestě spravedlivých, také prosperuje. Tak zněla některá zaslíbení, která dobrý žid 
i křesťan zná z knih Mojžíšových. Toto není jen nějaká starozákonní zkušenost, je to zkušenost 
i dnešní doby. Bůh dopouští bezpráví a strádání svých věrných. My se můžeme někdy jen 



podivovat nad tím, s jakou jistotou někteří lidé žijí. Jsou bohatí a pro své zisky se nebojí ohnout 
své svědomí, pokud nějaké mají. Mají pocit, že jsou neporazitelní a na okolí „kašlou“ ze 
zákonů si nic nedělají. Popis svévolníka mi připomíná nějakého bankéře nebo pojišťováka, 
který své jmění získává půjčkami a pojistkami těm, kteří mají málo peněz a po vysokých 
úrocích na tom nejsou o moc lépe. Nebo politika, který se nestydí před očima všech rozkrádat 
státní majetek a za peníze věrně platících se vozí v drahých autech, staví honosné vily a ruka 
spravedlnosti je na něj krátká. Navíc nacházíme další zákonitost, a sice to, že čím více je 
v našem okolí bezpráví, tím více to svévolníkům vychází.  

Některé křesťanské myšlenkové směry možná lehce chybují tím, že přeceňují ta zaslíbení 
prosperity, která můžeme v Bibli nalézt. Dejme si velký pozor, abychom nezapomněli na 
všechny ty pasáže, žalmy a dokonce celé knihy, které se zabývají nespravedlivým utrpením 
věrných. Zkušenost věřících v období několika tisíc let je taková, že ten, kdo chce být věrný, 
většinou nesmyslně trpí. Každá doba má jiné problémy, jiné svévolníky, ale situace věrného 
zůstává mnohdy podobná. Jednomu se děje tak, druhému tak.  

Existují však způsoby, jak se s tím vyrovnat a dokonce i jak věci měnit. Žalmista nezůstává u 
stěžování. Vylil si vztek na bezbožníka. To byl první krok. Druhým je však výzva k akci. 
Čteme zde tři rozkazy mířené k Bohu. Nejsou to nějaké ponížené prosbičky, žádné „prosím, 
prosím“. Je to hlasité volání do nebes. „Povstaň!, Pozvedni svou ruku!, Nezapomeň!“ Hospodin 
je tedy razantně vyzýván k akci. Věřící na to má právo, protože zná Boha a ví jaký je. Volá tedy 
po tom, aby se projevil, aby jednal. Vždyť v právu je ponížený a ne svévolník. Jak je možné, že 
si zde někdo z Boha nic nedělá? Smí si někdo vůbec myslet, že Boha není, když realita je jiná? 
Díky těmto myšlenkám totiž nastává další problém, a to že ponížený si postupem času skutečně 
začne myslet, že svévolník má pravdu. Že Boha skutečně není, když neodpovídá. To se nesmí 
stát. K tomu jsou zde bratři a sestry, aby hlasitě volali k Bohu, aby se ujal slabého. Je to potřeba 
těch, kteří vědí, že Bůh zjedná právo, že jeho je poslední slovo. Bohu nic neunikne a vše vidí, i 
tohoto svévolníka. On je Králem nad celou zemí, nad všemi národy. 

Posledními verši se dostáváme do oblasti eschatologie. Můžeme zde zaslechnout proroctví 
Jeremjáše nebo Izajáše či vize nové země z knihy Zjevení. V Hospodinově království to bude 
tak, že tam nebude nepřátel. To však je vize do budoucna. I kdyby všichni uvěřili a poznali, 
jaký způsob uvažování a žití se Bohu líbí, stále tu máme hřích, stále jsme v neproměněných 
tělech a stále bychom tu měli nějaké utrpení. Tento žalm nás směřuje k tomu, že jednou tomu 
bude konec, teď musíme úpěnlivě volat a vyzývat Boha k akci. Ten jedná převážně tam, kde 
jsou lidé, co křičí do nebe proti bezpráví. Naše modlitby a přímluvy způsobují proměnu věcí. 
Naše jednání podle Božího plánu způsobuje, že je pomoženo všem slabým. Křesťané mohou 
pomoci proti bezpráví už jen tím, že se budou modlit tento žalm. Že přijmou jeho hluboké 
emoce, lítost nad utrpením, nebudou se starat, zda prosperují nebo neprosperují, ale budou se 
starat hlavně o druhé, kterým je špatně. Bůh bude vždy trochu v skrytu, bude dopouštět, že 
někteří Ho budou programově ignorovat. My tuto ignoraci můžeme proměňovat neustávajícím 
zvěstováním evangelia, nabídkou jiné cesty, jak se dá žít život na této zemi. 

FŽ 



Meditace v křesťanství? 
Když je propustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. 
Mt 14:23 

Když se mezi evangelikály řekne slovo meditace nebo kontemplace, býváme hned lehce 
ostražití. Za prvé nám to evokuje různé východní náboženské směry, které se začaly po revoluci 
objevovat jako houby po dešti, nebo se nám vybaví velký klášter plný mnichů, kteří nedělají nic 
jiného, než se modlí a meditují. Správný protestant se neutíká za zdi kostelů a klášterů, aby se 
ve skrytu před světem modlil a meditoval nad Biblí, ale vede řádný život, pracuje a má rodinu. 
Samozřejmě jsem to velmi zjednodušil, ale myslím, že to z části vystihuje určité pocity, které se 
dostaví, když slyšíme tato slova. Musíme si však položit otázku, zda se naše tradice o něco 
neochudila, když tyto praktiky z křesťanství odstranila. Není „meditace“ náhodou skutečně 
přirozenou součástí života křesťana? Co na to říká Bible? 

Za prvé si objasněme pojmy. Slovo meditace je významově velice zatížené a bylo by zbytečné 
zde všechny významy vypisovat. Základně se jedná o jakési soustředění mysli. To jak se takové 
soustředění praktikuje a za jakým účelem už může být různé. Slovo kontemplace, se kterým se 
setkáváme hlavně v prostředí římsko-katolickém, označuje nejvyšší stav modlitby, kdy 
modlitebník zakouší účast na vnitřním životě Trojice. Pojednává o ní hlavně křesťanská 
mystika. Jsou zde popisovány různé stavy modlitby, kdy kontemplace je vrcholem a cílem. To 
nám může přijít trochu složité a těžko uchopitelné, zvláště pro racionálně založeného člověka. 
Pro jednoduchost navrhuji pro křesťanskou praxi užívat termínu rozjímání. To je Biblický 
termín a plně vystihuje všechny aspekty. Samozřejmě, že se křesťanské rozjímání bude 
v mnohém překrývat s meditací či kontemplací, ale to nás nemusí znepokojovat. Termín 
označuje soustředěné přemýšlení nad textem a Božími soudy, modlitbu a naslouchání.  

Často čteme, že Pán Ježíš večer odešel na nějaké místo a tam se o samotě modlil. Z Matoušova 
vyprávění se zdá, že jeho modlitba nebyla hotová za pět minut, ale že se modlil téměř celou 
noc. Vidíme zde dvě věci: a) modlil se sám a b) modlil se dlouho. Samota je něco, co 
moderního člověka děsí. Svůj volný čas se většinou snaží naplnit různými aktivitami, které 
zaměstnávají mysl tak, aby nemusel přemýšlet. Když je pak někde sám a nemůže se nějak 
zabavit, je nervózní. Například čekání ve frontě, dlouhá cesta autobusem, když vypnou proud a 
neběží televize ani počítač. Pán Ježíš však takový čas vyhledával. Nebyl však tak docela sám. 
Modlil se k Otci. Mám za to, že tento jeho čas o samotě, ke kterému i sám nabádá v kázání na 
hoře, nebyl jen odříkáváním proseb a díků, ale čas přemýšlení a zastavení, čas naslouchání a 
setkání s Bohem. Věřím, že Ježíš, ač byl Božím Synem, na tom byl, co se týče modlitby, 
podobně jako my. Potřeboval se modlit a být sám, je nám tedy příkladem a nemůžeme se 
vymlouvat, že měl nějaké výhody, které my nemáme.  

V modlitbě nejsme sami, i když k tomu potřebujeme klid od lidí. Potřebujeme k tomu čas. Jsme 
zahlceni myšlenkami o věcech, které jsme přes den prožili. Tím, co nás trápí nebo na co se 
těšíme. K tomu, abychom mohli naslouchat a modlit se, je třeba určité vyčištění mysli. Toho 
nelze docílit během pěti minut. Svou mysl musíme soustředit, abychom se zaměřili na Boha a 
mohli naslouchat jeho Duchu. Teprve poté, kdy se pokusíme chvíli nechat věci stranou, 
můžeme naslouchat. Křesťanské rozjímání je totiž spíše rozhovor. Bůh k nám promlouvá skrze 
Písmo a svým Duchem. Je to však rozhovor jiného charakteru než s lidmi. Na odpověď musíme 
čekat, na oslovení musíme nastražit své uši. Je možné, že tomu, kdo se jen tak rychle pomodlí a 
nenaslouchá, mnohé Boží promluvení uteče.  



K soustředění mysli velice dobře napomůže text. Není náhodou, že většina textu Starého 
zákona je poezie. Ta se nedá číst rychle jako román. Obsahuje mnoho obrazů a metafor. Hodně 
opakuje to, co už bylo řečeno jinými slovy. Jsou to texty určené k takovému rozjímání. 
Nemůžeme s nimi být hned hotovi. Je nutné je promýšlet a nechávat promluvit. Obrazy si lze 
představovat a chvíli v nich zůstávat. Žalmista nám říká: „O tvých ustanoveních přemýšlím, na 
zřeteli mám tvé stezky.“ (Ž 119:15) a dále „Nařízení tvá si zpívám jako žalmy v domě, kde 
jsem jenom hostem. V noci si připomínám tvé jméno, Hospodine,…“ (119:54-55). Na jiném 
místě vyznává: „oblíbil jsem si Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímám ve dne i 
v noci“ (Ž 1:2). Takových citátů bychom mohli vypsat mnoho. Je z nich zjevné, že žalmista 
dlouze přemýšlí nad texty, které měl k dispozici ve své Biblí. Svou mysl zaplňoval těmito texty 
a očekával Boží jednání, Boží odpověď, poučení, nasměrování, napomenutí, posilnění. 

Boží promluvení mnohdy přichází po dlouhé době rozjímání. Ve vypjatých životních situacích 
je to nejzřetelnější. Mojžíš musel na Boží promluvení čekat čtyřicet dní a nocí, a i Eliáš se 
načekal, když čekal na Hospodina, a ten nepřicházel. Přicházel silný vítr, zemětřesení, oheň a 
až pak přišel tichý a jemný hlas (1Kr 19), jako šelest kroků ve vrcholcích stromu (1Pa 14). 
Eliášova příhoda mi přijde nejcharakterističtější. Nejprve je potřeba počkat, až odejdou všechny 
hřmotné myšlenky, všechny rozrušující vjemy, které vnímáme očima a ušima, až se nám trochu 
vyčistí vědomí a pak přijde „tichý hlas“. Na to musí být ticho a k tomu právě slouží rozjímání.  

Mám za to, že toto je rozměr křesťanova života, který je skutečně pro každého. Někdo to 
vyloženě vyhledává, někomu je to vyloženě nepříjemné, ale do jisté míry je to pro všechny. 
Souhlasím s názorem Ditricha Bonhoeffera, který tvrdil, že člověk ve společenství může být na 
plno do té míry, nakolik dokáže být sám s Bohem ve ztišení a naslouchání. Nakolik dokáže 
v modlitbě děkovat, vyznávat a prosit, natolik to dokáže se svými bratřími a sestrami. Vtip však 
je v tom, že to platí i obráceně. Člověk dokáže být sám s Bohem do té míry, nakolik dokáže být 
otevřený k modlitbě a naslouchání ve společenství. To krásně sedí na obraz církve, jak jej 
popisuje apoštol Pavel. Boží tělo je organismus, kde každé individuum je plně nezávislé i plně 
závislé na celém těle. Náš tichý rozjímavý čas ovlivňuje tichý čas celého těla, tedy sboru. 
Rozjímání není žádným útěkem před světem, útěkem před problémy života do nějakých jiných 
sfér bytí. Nevyčišťuji svou mysl proto, abych zapomněl na problémy, které mám, ale proto, 
abych do nich mohl vstoupit spolu s Bohem a v jeho moci je řešit. Proto chce žalmista tak 
dobře znát Hospodinovy soudy a jeho cesty. Chce jít problémy Jeho cestou, Jeho způsobem a 
Jeho mocí. Když takto rozjímám, vstupuji vždy do rozhovoru, nikdy nejsem sám. Samota je 
křesťanství cizí. Nikdy by tento čas neměl nahradit čas strávený ve společenství. Čas strávený 
s Bohem nás neposiluje k tomu, abychom byli víc s Bohem, ale abychom byli víc s lidmi.  

Ten, kdo nikdy takto rozjímat nezkusil, ať to zkusí. Je jasné, že pro normálního pracujícího 
člověka není možné, aby den co den trávil více jak hodinu soustředěním mysli na text. Také se 
musí věnovat rodině, musí číst Bibli i jinak než rozjímavě. Přesto si myslím, že by pro běžného 
člověka bylo možné, si takový čas naplánovat a jednou za měsíc být v takovém delším ztišení 
před Bohem. Jinak i taková hodinka či půlhodinka mohou dobře postačit. Svým způsobem jde o 
techniku, a v té se lze zdokonalovat. Boží promluvení však technicky nenacvičíme, na to je 
nutné jen vyčkávat, ale nacvičíme soustředěnost, pravidelnost, vnímavost vůči textu. Je to 
poměrně těžké, ale kdo to zkusí, možná záhy zjistí, že se začíná skutečně modlit, že lépe 
naslouchá, že Bůh skutečně mluví, a možná mu to pomůže lépe se vyznat v tomto 
přeinformovaném světě.  

 



Praktické rady: 

Říkal jsem, že rozjímání je svým způsobem technika. Jak to tedy prakticky provádět? Teoretticky je to 
velice jednoduché, avšak těžší už je realizace. To, jak je člověk zahlcen, je nejlépe vidět, když se začne 
modlit a myšlenky mu neustále utíkají všude možně, neustále se mu vybavují obrazy, projíždí znovu 
různé situace, jež prožil. Nejde o to se těch myšlenek zbavit, ale tzv. „dát je do latě“. Technika spočívá 
v tom, jak to udělat. Modlit se, když člověk neustále myslí na něco jiného, je těžké.  

Prvním krokem může být čtení textu. Nechat text působit tak, aby se mysl zaměřila, jen na něj. K tomu 
poslouží opakované čtení pasáže. Někomu to může přijít trapné, ale několika tisíci lety procvičená 
metoda je čtení nahlas. Zkoušet si text pěkně předčítat. V Orientu je to naprosto běžné. Lidé se u toho 
ještě navíc kývají, což můžeme vidět u některých židovských skupin dodnes. Prý to umožňuje lepší 
soustředěnost. Čtení nahlas však také dobře poslouží. Je nutné číst vědomě, soustředit se na každé 
slovo, každý obraz textu. Ty pak třeba i nechat doznívat v tichosti. Stejně pak s modlitbou. Když je 
mysl neustále rozlítaná, modlit se nahlas. Soustředit se na každé vyřčené slovo.  

Někdy je nutná určitá příprava. Sedět v tichosti a nechat všechny myšlenky, ať se projeví a odejdou. 
Pak přejít k četbě, nebo obráceně. Poté se začít modlit. Při modlitbě to někdy vypadá tak, že člověk má 
naučené určité modlitební fráze, které nejsou špatné, ale po letech se může stát, že je odříkává vlastně 
mechanicky. Proto je dobré těmito klasickými modlitebními tématy neskončit. Všechny se je pěkně 
pomodlit. Vzpomenout všechna klasická témata, za která se normálně modlíme. Pak možná zůstat opět 
chvíli ve ztišení. Možná si zopakovat text a zkusit o něm znovu přemýšlet a znovu se modlit na jeho 
podkladě. Sám jsem někdy udiven, když projdu těmito fázemi a už mam pocit, že opravdu nemám, za 
co bych se ještě pomodlil. A najednou mě začnou napadat další témata, začnou se mi ukazovat věci, za 
které bych se ještě modlit měl. Objevují se obličeje dávno zapomenutých lidí, dávno zapomenutých 
problémů. Začnou se vybavovat věci, za které je možné Bohu děkovat. Za které je možné být vděčný a 
mít z nich radost. Najednou čas začne běžet rychleji. Jestliže v první fázi člověk po pěti minutách 
nevěděl, co říkat a každou minutu vnímal jako věčnost, nyní je každá minuta drahá a utíká jako voda 
v potoce. Půl hodina i hodina je najednou málo.  

Mám za to, že v takovémto rozjímání Duch pracuje i s našimi emocemi. Jestliže nám začne ukazovat 
věci, za něž je možno být vděčný, vyvolává to v nás hlubokou, skutečnou radost. Jestliže nám ukáže 
obličej člověka, kterého jsme ve sboru již pět let neviděli, vzbuzuje to hlubokou lítost. Takovou, jakou 
nacházíme v žalmech, když žalmista naříká a mnoha obrazy to popisuje. Může vyvolat i lítost nad tím, 
co děláme špatně, nebo nad blízkým, který je ještě nevěřící. Ani hněv není něco, co by bylo křesťanu 
zapovězeno. Hněv nad nespravedlností, která se v tomto světě děje, je rovněž emoce, kterou nám může 
Duch dát a vyzvat nás tak k přímluvě. Mám za to, že se takto proměňuje i náš charakter. Že se učíme, 
co nám má být líto a z čeho se radovat. Že nás tak Pán i napomíná, abychom nezapomínali na určité 
lidi, na které pro rychlost běhu života nemáme čas. Vyzývá nás to však i k tomu, abychom druhé 
kontaktovali, vložili se do bezpráví, zastali se druhých, vděčně děkovali.  

Po modlitbách, můžeme opět zůstat v jakémsi klidu mysli. V naslouchání a přemýšlení, můžeme 
nechat doznít obrazy a pocity. Takové rozjímání nás neodvádí od světa, ale naopak nás k němu 
mnohem více přibližuje. Bůh nám v něm může naznačit, jak on vidí a chápe věci tohoto světa. Že jeho 
úmysly s tímto světem jsou milostivé a že chce, abychom to viděli stejně. Jako Ježíš plakal nad 
Lazarem, tak i my máme plakat, jako Jemu bylo líto zla zamýšleného proti Ninivanům, tak i nám má 
být líto zla, jež někdy svoláváme na druhé. Člověk tak může vstát od Písma a modliteb naplněn Boží 
mocí a touhou měnit pořádky na tomto světě. Může povstat ujištěn zvěstí Písma o Boží přízni a 
odpuštění. Tak tedy nám všem přeji, abychom si uměli najít čas k hlubšímu rozjímání. 

FŽ 



Bůh Otec v učení o Trojici ve Starém a Novém zákonu 
Někteří lidé – žel mezi nimi jsou i mnozí křesťané – říkají, že Hospodin jako Bůh Starého 
zákona je jiným Bohem, než milující Bůh Otec Nového zákona. Starozákonní Hospodin, Jahve, 
soudící Bůh, který nařizuje úplné vyhlazení celých národů, přeci nemůže být totožný 
s milujícím Otcem Nového zákona, který z lásky ke světu posílá na smrt svého vlastního Syna. 
Výrok „Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil“1 pochází přeci z úst milujícího Otce, 
kterého díky Ježíši z Nazareta můžeme i my přijímat v Kristu za svého Otce, který je 
v nebesích. 

Nesmíme však zapomínat na to, že Bible nám dává o Bohu konzistentní svědectví, které takové 
představy razantně odmítá. Nic nám nezamlčuje. Proto pokud se vrhneme do studia Písma, 
můžeme poznat, jak se nám sám Bůh zjevuje v knize, kterou inspiroval svým Duchem. 

Uvažování o Bohu Otci vychází vždy z našich představ o Bohu a našeho porozumění Božímu 
sebe-zjevení, kterým se nám dává poznat. Avšak sama Bible spoustu takových představ a 
přesvědčení vyvrací. Zajisté nemůžeme pominout hlavní zdroj těchto omylů – totiž fakt, že Bůh 
se ve Starém zákoně zjevuje především nějakým způsobem a v Novém zákoně především 
nějakým jiným způsobem. Georg Horst Pöhlmann to shrnuje následujícími slovy: 

Rozdíl mezi starozákonním a novozákonním pojmem Boha by bylo možné – velmi 
zjednodušeně – opsat takto: V SZ se Bůh nechce vázat na žádnou formu zjevování, v NZ se 
váže jednou pro vždy na svou formu zjevení v Ježíši z Nazaretu; v SZ je chápán jako bytostně 
svobodný, v NZ jako dostatečně svobodný k tomu, aby se vázal v Ježíši Kristu. V SZ se jeví 
jako spíše svou podstatou svatý Bůh (Izajáš, Ezechiel!), zatímco v NZ je chápán primárně jako 
milující Bůh (1 J 4:8.16). V SZ se zdá být zcela jiný, v NZ zcela náš; v SZ se jeví jako ten, 
který není člověkem (Nu 23:19), v NZ je prvořadě Otec (´Abba´); v SZ je položen důraz na 
jeho transcendenci, v NZ na jeho imanenci, jakkoli se obojí nedá takto vydělit do obou částí 
Bible. I SZ zná totiž Boží imanenci, a naopak v NZ lze velmi často najít výroky o Boží 
transcendenci. NZ je proniknut paradoxem, že právě svatý Bůh se v Kristu stal milostivým 
Bohem; že právě zcela jiný Bůh se stal v Kristu zcela naším Bohem; že právě Bůh, který není 
člověk, nýbrž Bůh, se stal člověkem; že právě ´Adonaj´ se ve svém Synu stal naším ´Abba´.2 

Jinými slovy nelze zcela vystrnadit Boží lásku, imanenci, neuchopitelnost ze Starého zákona, 
protože pak bychom nemluvili o Hospodinu, ale o nějaké modle, kterou stvořila naše představa 
o Bohu. Podobně nemůžeme vynechat Boží transcendenci, soud, spravedlnost a jinakost 
z Nového zákona, protože bychom nemluvili o Bohu Otci, ale jen o nějaké naší představě, která 
však Bohem není. 

Bůh se zjevuje v Písmu tak, abychom jej mohli poznat takového, jaký je. Jinými slovy neskrývá 
před námi žádné rysy svého charakteru, přestože je nezjevuje příliš markantně. Například to, že 
je Bůh milostivý a že jej jímá lítost nad spáchaným zlem3, je především novozákonní svědectví 
o Bohu, avšak ani starozákonní zvěsti není tento charakterový rys našeho Boha skrytý. 

Ale ani uvedené rozdíly mezi představou Boha v SZ a v NZ ještě nepostihují celou pravdu. I 
Bůh SZ je – i když tu stojí soudící Bůh zcela v popředí – vposledu a ve své nejhlubší podstatě 
milující (Oz 1-3; Jr 31:3) a odpouštějící Bůh (Ž 32,1n; Ž 103:1-13). V Ježíši Kristu ovšem 
zjevuje svou lásku a své odpuštění s konečnou platností a neodvolatelně.4 

Takto popisovaný Bůh není nikým jiným než Hospodinem, kterého popisuje Starý zákon. 
Zároveň takto popisovaný Bůh není nikým jiným nežli Otcem, který je v nebesích, jak nám jej 
představuje sám Ježíš Kristus a jak o něm svědčí Nový zákon. Je to náš jediný Bůh, Bůh Bible, 



Bůh Otec, Hospodin, který se v Ježíši z Nazareta stal člověkem. Slovo se stalo tělem a 
přebývalo mezi námi. Je to však jeden a tentýž Bůh. Hospodin je totožný s Bohem Otcem, 
kterého nám dává poznat Ježíš Kristus sám na sobě. Je tak zachována Boží jinakost, 
nepoznatelnost, transcendence, všemohoucnost, vševědoucnost a každý další charakterový rys 
Boha Otce. Bible nám stále svědčí o jediném Bohu, který je naším Pánem. 

DŽ 
1 Mt 3,17; Mk 1,11; L 3,22. 
2 Pöhlmann, Georg Horst. Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: Mlýn, 2002. s. 108. 
3 Srov. Jon 4,2.10-11. 
4 Pöhlmann, s. 108. Dalším textem, který odkazuje na milujícího Boha je kniha Jonáš (Jon 2.4), kde 

je právě otázka milosrdenství klíčová pro pochopení tohoto textu. V Písmu lze zajisté najít mnoho 
dalších textů, avšak tyto SZ texty jsou nejmarkantnější. 

Ahoj přátelé, 
jak vidíte, vůbec nepíšu, nestíhám. 

Na začátku července jsme v Ohiu absolvovali kurz a od 6.7. jsme plně zapřaženi do táborů. 

První tábor byl v malém farmářském městečku Collins, v Ohiu. Měli jsme na rozjezd 30 dětí a 
horké počasí. 

Každý večer jsme měli program, většinou jsme jeli na návštěvu k jedné z hostujících rodin. 

Na druhý tábor jsme přelétali do Seattelu a odtud přejížděli do městečka Clatskanie v Oregonu. 
Přímý pohodlný let přímo z Clevelando do Seattelu nám zrušili, a tak jsme všichni byli 
roztroušeni do několika letů od rána až do noci. Poslední doletěli v jednu v noci a potom nás 
ještě čekaly 3 hodiny cesty autem. Spát jsme se dostali ve 4 ráno a v 8 začínal druhý tábor. Ani 
nevím, kde se v nás vzalo tolik energie zabavit všech 70 dětí a neusnout uprostřed trénování. 
V chladném a občas deštivém Clatskanie jsme už měli každý přístup na internet, ale zase jsme 
měli každý večer co dělat. 

Včera jsme se přesunuli 5 hodin východně do městečka Hermiston, kde nás zítra čeká začátek 
třetího tábora se 60ti dětmi. Cesta sem uběhla v pohodě, ani nám po cestě z vozíku nevypadly 
žádné branky, míče ani kužely. Jen jsem pěkně nastydlá a bojím se, že svým sloním smrkáním 
obtěžuji ostatní. Kdo můžete, modlete se prosím, ať stihnu kromě smrkání i trénovat děti a třeba 
si i užít výlet k vodě a zmrzlinu, které nám tu za horkého počasí servírují spousty :-). 

Moc děkuji za podporu, za modlitby, za emaily a SMSky. 

Ozvu se s dalšími zážitky, 

Anetka 



Narozeniny srpnu 
2. Libuše Dryáková 
4. Jaanus Keernik 
5. Petr Haller 

17. + Halina Procházková 
22. Jana Polohová 
26. Pavlína Cankářová 

28. Dorkas Fajmonová 
28. Leonie Kynclová 

Hlavní bohoslužby v neděli od 9:30 
  5. 8. Erik Poloha (Filip Žižka) + VP 
12. 8. Erik Poloha (David Živor) 
19. 8. Vláďa Hejl (Jiří Boháček) 
26. 8. Erik Poloha (Vláďa Hejl) 

2. 9. Erik Poloha (Vlado Vovkanič) + VP 
9. 9. Jiří Boháček (Petr Haller) 

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15h  
O prázdninách si na stanici v Bělé slouží sami (nebo shromáždění není). 

Září: 

2. 9. Filip Žižka 9. 9. Erik Poloha 

Klub seniorů v úterý od 15h 
O prázdninách se bude číst na pokračování kniha Pollyanna od E. H. Porter. 

Mimořádné akce 
25. 8. - 1. 9. Dětský tábor KS Pohoda (Čichořice) 
pá 7. 9. 16:00 - 20:00 a so 8. 9. 8:00 - 16:00 brigáda na zpětnou montáž sedadel na galerii 
Ne 23. 9.  9h Rozhlasový přenos 
od října Debbie H. konverzace AJ 
na podzim volby do staršovstva (včetně ověřovacích) + večer modliteb 
So 13. 10. Konf. Misijního odboru (Vysoké Mýto) 
26. – 28. 10. Konf. ml. (Suchdol) 
So 3. 11. Rada zástupců sborů 
Čt 15. 11. Žižkovský podzim – mužský pěvecký sbor – duchovní písně 
 

Uzávěrka Zpravodaje je vždy poslední neděli v měsíci, tištěné číslo pak vychází první neděli v měsíci. 
Názory prezentované na stránkách Zpravodaje se nemusí vždy plně shodovat s názory všech členů sboru.  

Redakce: Ludmila Hallerová, Erik Poloha, Jana Hrdá, Petr Haller, Jaanus Keernik 

Bankovní účet sboru: 241333455/0300      KS: 0558    SS stipendijní fond: 911010 
SS muzikál Křižovatka:  911011,      SS krizový fond: 911012,   SS fond Řepy:  911013  

Sbor: www.baptist.cz/praha3 Mládež: www.noe59.com Tábory: www.kspohoda.com 
Dorost: www.kspohoda.com/Dorost        Zpravodaj: www.zpravodajbjbp3.webzdarma.cz 


